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                                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΕΑΝ          
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1  του Ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 
του Ν.4325/2015. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 107/2021  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ε.Α.Ν.  περί  πρόσληψης 
προσωπικού (συνολικά 3 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 
μήνες)     στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.  

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου( 2 
μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19  κατά 
αριθμό και ειδικότητα: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  2 ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 

2 ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1 ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 

 
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, 
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης. 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

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



2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση  
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών 
προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν 
την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  , 

απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ (Μαρίνα Αγ.Νικολάου) 
υπεύθυνη κ.Αλετρά Μαρία ή με ηλεκτρονική μορφή στο : reception@daean.gr.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην τοπική 
εφημερίδα «Ανατολή»   ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας. 

                                                                                                     
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΑΕΑΝ 
             ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

      
       


