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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Λαιμός: 12/08/2019 

Αρ. Πρ.: -  2933   - 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΟΧ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 / 2019 

 

 

 

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

υλοποίηση της Δράσης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020) 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

 

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της  

δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής  Ζωής» (Περίοδος 2019-2020) στο Δήμο 

Πρεσπών, για την εξής ειδικότητα, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 

περίoδο. 

 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο  κατά 80% και από 

Εθνικούς πόρους κατά 20% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

102 
Δήμος Πρεσπών 

(Παιδικός Σταθμός) 
Λαιμός Πρεσπών 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-

ΣΣΩΝ 

 

(6ΩΡΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

*Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/08/2020 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των 

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Φλώρινας. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τεχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :ΙΕΚ ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού 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.δ151/1971 (ΦΕΚ 52Α΄) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου 

σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλου τουλάχιστον 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)  

Απολυτήριο τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριο τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο 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)  

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 έξι (6)μηνών.    
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Ο επιλεγείς ως προσληπτέος στην ανωτέρω ειδικότητα (κωδ. θέσης 102) οφείλει να προσκομίσει 

κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α./Γ.Π.οικ. 

76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του 

ανωτέρω  Πιστοποιητικού  η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και ο επιλεγείς ή 

προσληπτέος υποψήφιος αντικαθίστανται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον 

πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, που διαθέτουν το ανωτέρω 

Πιστοποιητικό υγείας. 

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία του Δήμου μας, Λαιμός Δήμου 

Πρεσπών, 53077 Άγιος Γερμανός (αρμόδιος Υπάλληλος Τράσιας Γεώργιος, Μιχαηλίδης Αναστάσιος 

τηλ. 23853-51324), εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της 

υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή 

της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).  

Καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της ΣΟΧ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2019 είναι η 

Τρίτη 03/09/2019 και ώρα 14:00.  

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Πρεσπών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πρεσπών 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρεσπών στη διεύθυνση www.prespes.gr. απ’ όπου οι υποψήφιοι 

μπορούν να λάβουν γνώση αυτής. 

 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

 

Πασχαλίδης Χρ. Παναγιώτης 

 

 


