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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΑΔΑ: ΨΚΥΖΩΞΝ-ΩΜΨ

Πόρος, 19 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: - 370 ΑΔΑ:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1/2021
για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν.4325/2015, την παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ
102/Α/26.8.2015) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της περιπτ. ιε της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του Ν.3812/09.
3. Την με αρ. 5/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΒΔΩΞΝ-ΕΩΒ) σε ορθή επανάληψη, Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Πόρου «Έγκριση για πρόσληψη στον Παιδικό Σταθμό με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας (άρθρο 206 του
ν.3584/07 όπως ισχύει) ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
116 του Ν.4555/2018
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.2 έως 17 του Ν.2190/94 όπως ισχύει,
6. Τις έκτακτες και πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου
Πόρου όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αρίθμ. 5/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΒΔΩΞΝ-ΕΩΒ)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
7. Την υπ' αρίθμ. 363/2021, Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών, περί ύπαρξης
πίστωσης στον Π/Υ,

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των ως άνω
έκτακτων, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών 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):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος Πόρου
– Παιδικός
Σταθμός

Πόρος

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2 μήνες

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης

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

101

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των
καθηκόντων
της
θέσεως
που
επιλέγουν.
Για την ολοκλήρωση της πρόσληψης θα προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας
για εργαζομένους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (ΥΑ
Υ.1α/Γ.Π.οικ.76785 όπως ισχύει)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, είτε με συστημένη επιστολή στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πόρου, Πλατεία Καραμάνου, ΤΚ 18020,
(υπεύθυνη υπάλληλος κα. Μανωλοπούλου Αλίκη τηλ. 2298320515) είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimporu1@otenet.gr.,
τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων
δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας,
 Αίτηση (Έντυπο ΣΟΧ.6 διαθέσιμο στο δημοτικό κατάστημα, στο ΚΕΠ και
ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου, poros.gr),
 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν την φυσική καταλληλότητα και υγεία, περί του
ποινικού μητρώου και περί μη ύπαρξης των κωλυμάτων των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ.
του 164/2004 (διαθέσιμη στο δημοτικό κατάστημα, στο ΚΕΠ και ηλεκτρονικά στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου, poros.gr),
 Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή Απολυτήριου Τίτλου σύμφωνα με τον πίνακα Β
της παρούσας
 Αν απαιτείται η απόδειξη της σχετικής εμπειρίας: Βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα στον πίνακα
ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (poros.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και
την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, εξαιρείται των
διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994
(ΑΣΕΠ).
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα
μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο
δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης
διάρκειας.
γ) Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας,
αποκλειόμενης της παράτασης ή ανανέωσης ή μετατροπής της σύμβασης σε
αορίστου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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