
Περίγραµµα θέσης εργασίας 

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 

Γενική ∆ιεύθυνση: ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση: Παιδικών Σταθµών

Τµήµα: Παιδικών Σταθµών  Ε’  ∆ηµοτικής  Κοινότητας

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών Ε’  ∆ηµοτικής 
Κοινότητας

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:
 Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών 
Ε’  ∆ηµοτικής  Κοινότητας -  Μάγειρας

Κλάδος / Ειδικότητα: ΤΕ, ∆Ε

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. 

Κύρια καθήκοντα: 
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ και του Κανονισµού Λειτουργίας των
Παιδικών Σταθµών που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας)

1. Είναι υπεύθυνος για την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύµφωνα µε τις 
δηλωθείσες ανάγκες σε µερίδες και το ισχύον διαιτολόγιο .
2. Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των τροφίµων  στο χώρο του µαγειρείου καθώς και για την 
υγιεινή του παρασκευαζόµενου φαγητού.
3. Είναι υπόλογος για τα µαγειρικά σκεύη που παραλαµβάνει από τον ∆ιοικητικό µε πράξη 
παραλαβής – παράδοσης στο βιβλίο µη αναλωσίµων υλικών και έχει ευθύνη για κάθε 
αδικαιολόγητη φθορά ή απώλεια.
4. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του µαγειρείου και της αποθήκης τροφίµων
καθώς και των σκευών και των συσκευών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του φαγητού.
5. Φροντίζει την κατανοµή των µερίδων που θα διανεµηθούν στους παιδικούς σταθµούς, ανάλογα 
µε τη δύναµη του καθενός από αυτούς και συµπληρώνει τα δελτία αποστολής.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του φέρει ενδυµασία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
7. Συµµετοχή  Επιτροπές

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας

∆ιαδικασίες:

∆17 του ΤΠΣΕ:

«∆ΙΑ∆ΙΚΑΣIΑ  ΠΡΟΜHΘΕΙΑΣ , ΕΛEΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥHΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜHΣ ΦΑΓΗΤΟY ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟYΣ  ΣΤΑΘΜΟYΣ ΤΟΥ ∆HΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ»

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία. 

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία: 
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)

Εκπαίδευση:  
∆ηµόσιες και ιδιωτικές αναγνωρισµένες σχολές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής  ή  πολυετής  
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πρακτική εµπειρία.

Βασικές γνώσεις:   
Εκπαίδευση στη µαγειρική .

∆εξιότητες / Ικανότητες:   
 Οργανοτικότητα , διάθεση συνεργασίας

Ξένες γλώσσες:  
∆εν κρίνονται απαραίτητες.

Εµπειρία:  
Τουλάχιστον διετής εµπειρία σε θέση µαζικής εστίασης .

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους 

Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:

……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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