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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 

 

Ίλιον, 12/04/2020 

  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τετράμηνης 

Διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
 Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 3ο, Απόφαση ΔΣ 4ης Συνεδρίασης, 

30.03.2020, ΑΔΑ:6ΗΗΗ465ΧΞΚ-968) του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης», ο Φορέας Διαχείρισης θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για το χρονικό διάστημα από 27-04-2020 έως 26-08-2020 για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού στον Φορέα Διαχείρισης 
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» έχοντας υπόψη: 
  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν. 

2.Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄), όπως ισχύουν.  

3.Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14-3-2020 Πράξης  
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού  
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64 Α΄), περί δυνατότητας σύναψης  
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του  
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Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την  

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έβδομου παρ.1 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID- 19, για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68 Α’) όπου 
προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 της από 14-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α΄) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς 
των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Ν.3812/2009 καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 
1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). 

5.Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου παρ.1 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 75 Α’) όπου προβλέπεται ότι, για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης 
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

6.Την ΔΙΔΑΔ/φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού». 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννιά (9) ατόμων για 

την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του]  
Ίλιον ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά 

2 

101 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του] 
Ίλιον 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά 

2 

102 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του] 
Ίλιον 

ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά  

1 

103 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του] 
Ίλιον 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

101 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ή ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

102 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

103 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

104 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

105 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

1.Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε. (Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 

3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή 

πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η 

ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση). 

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 

επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 

σύμφωνα με την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α’) σε συνδυασμό με την 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ 928 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Υγείας και 

Εσωτερικών καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού 

σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’) σε συνδυασμό 

την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020(ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών. 

4.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός 

Κώδικας) 

5.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα 

προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων 

σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

104 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του] 
Ίλιον 

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά 

1 

105 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
[Για τη στελέχωση της 

δομής του] 
Ίλιον ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
4 μήνες μετά 

2 
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Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ 

Οι ενδιαφερόμενοι µαζί µε την αίτησή τους - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά 

τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από 

το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου 

θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι 

υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω 

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν 

τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε)ότι έχουν την υγεία και 

την φυσική ακαταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του-υπεύθυνη δήλωση μια ή και περισσότερες 

ειδικότητες, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. 

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα το Φορέα 
Διαχείρισης.  
 
 

Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο email contact@parkotritsis.gr 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει, δηλαδή από 13-04-
2020 μέχρι και 16-04-2020. 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.parkotritsis.gr 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 210-2323163 ή στο email 
contact@parkotritsis.gr 
 

 

 

mailto:contact@parkotritsis.gr
http://www.parkotritsis.gr/
mailto:contact@parkotritsis.gr
ΑΔΑ: ΡΟΚΚ465ΧΞΚ-ΞΗ7



5 

 

E. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά 

ειδικότητα σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της ανεργίας (εφόσον 

διαθέτουν). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος. 

 

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 

 

Ζ. ΠΡOΣΛΗΨΗ 

Ο Φορέας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν.3584/2007, και του άρθρου 24 του υπ' αρ. ΦΕΚ 64/2020, εξαιρείται των διαδικασιών 
του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με τετράμηνη σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 & 
6 του Π.Δ. 164/2004. 

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της τετράμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                   
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