
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άγιος Νικόλαος 05/09/2013    
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)            Αριθμ. Πρωτ.:      - 1094  -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Δ.Α.Ε.ΑΝ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28  Α),  όπως  έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α),  όπως  έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  του  Ν.  4057/2012  «Πειθαρχικό  Δίκαιο  Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Την υπ’ αριθμ. 32/08-03-2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 
Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) με θέμα: « Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2013».

5.  Την υπ’ αριθμ. 5731/24-04-2012 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης  με  θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου έτους 2013» 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

6. Την  υπ'  αριθμ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23.8.2013  εγκριτική  απόφαση  της 
Επιτροπής  της  παρ. 1  του  άρθρου 2  της  ΠΥΣ: 33/2006  (Αναστολή  διορισμών  και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.

7. Το υπ΄ αριθμ. 34198/30.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

8. Την υπ΄ αριθμ. 174/05.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 
Αγίου  Νικολάου  (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)  περί  Εγκριτικής  Απόφασης  Επιτροπής του  άρθρου  2 
παρ. 1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄).  

9. Την  από  7.4.2009  Ανακοίνωση  καταχώρησης  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών 
σύστασης  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κατόπιν απόφασης του Νομάρχη Λασιθίου (ΦΕΚ 2692/ 
τ.Β΄/10.04.2009). 

10. Τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  Υπηρεσιών  Δημοτικής  Ανώνυμης  Εταιρείας  Αγίου 
Νικολάου (Τροποποίηση 2012), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 250/28.12.2012 του 
Δ. Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου.

11. Την  υπ’  αριθμ.1093/05.09.2013  βεβαίωση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της 
Δημοτικής  Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου περί  ύπαρξης πιστώσεων για την 
δαπάνη μισθοδοσίας

.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
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αναγκών της Δ.Α.Ε.Α.Ν, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, 
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης,  αριθμού  ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα  αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δημοτική Ανώνυμη 

Εταιρεία Αγίου 
Νικολάου

Άγιος Νικόλαος ΔΕ Υπαλλήλων 
Ελλιμενισμού 8 ΜΗΝΕΣ 1

102
Δημοτική Ανώνυμη 

Εταιρεία Αγίου 
Νικολάου

Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Υπάλληλος Χώρου 

Στάθμευσης 
αυτοκινήτων

8 ΜΗΝΕΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
1.  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

2. Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

102
ΚΎΡΙΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ:

1.  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2.  Επαγγελματική ή  ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
3. Μέτρια γνώση αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΌΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΊΑΣ  :  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 2.  

Οι υποψήφιοι όλων των  ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία  Αγίου Νικολάου,  Τ.Κ.  721 00,  Άγιος 
Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Αλετρά Μαρίας, τηλ. 
Επικοινωνίας: 28410-82384). 
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται  με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία 
μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω  της  διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες  και  άλλες  αρχές   ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση  στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν.

ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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