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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

 

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 

18-30/08/2021 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός 

(1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική 

περίοδο: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 Βλ.παρακάτω παρ.1   

 
Δύο (2)  

μήνες 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. 

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι 

τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει 

απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του 

εποχιακού εργαζόμενου, ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί 

και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.(έναρξη & λήξη). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του 

υποψηφίου το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα 

σχετικά κωλύματα των άρθρων 5&6 ΠΔ 164/2004. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

1.Για την ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 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 Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 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. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του 

Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του 

β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών 

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ταχυδρομικώς στα γραφεία του 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  (Δ/νση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ,ΣΠΕΤΣΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180-50, τηλ:2298072408) και 

αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κα Μαναβέλη Χριστίνα. Εναλλακτικά με 

προσωπική παρουσία  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dim.paid.spetses@gmail.com 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά 

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της 

στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.  

 

 

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ 

 

 

 

 

 

 

Ευγενία Αθ. Φραγγιά 
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