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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, 
διμήνου χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών (άρθρο 
206 του Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009).

Ο  Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου

Θέρμου,  ύστερα  από  την  36/2013  απόφαση  του  ΔΣ  καθώς  και  το

υπ’αριθμ.117952/12066/15-10-2013  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Πάτρας, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου:

                                   ενός (1) ΔΕ Μαγείρων

για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  του  Οργανισμού  Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου συνολικού αριθμού ενός ατόμου:

                                  ενός (1) ΔΕ Μαγείρων

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 σε συνδυασμό 

με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και για χρονικό 

διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Ειδικότητα Αριθμός

θέσεων

Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 

διάρκεια
ΔΕ 

Μαγείρων

1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού 

2 μήνες
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Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης 

του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α΄) 

Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται 

να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ 

Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα).

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)

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 αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)
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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 ΔΕ Μαγείρων 

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του 

Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θέρμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο 

τηλέφωνο 2644-0-22275.

Ο Πρόεδρος 

Λάμπρος Μπαλαμάτσης
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