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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ  

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.   

Α.Φ.Μ.  999268569  - Δ.Ο.Υ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56      

         

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 Μάλια: 24/06/2020    

 Αρ.Πρωτ:  62                        

                                                

                           

Ταχ. Δ/νση: 25
ης 

Μαρτίου  17 

Τ.Κ.           : Μάλια  70007 

Τηλέφωνο : 2897340251 

FAX           : 2897029845 

E-mail: damal_ae@hersonisos.gr 

Πληροφορίες:  Γιατρομανωλάκης Νίκος 

  

1.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. 

  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε΄ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-

12-2009). 

3. Την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 64
α
 /14.3.2020) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

τριακοστού εβδόμου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου              

(ΦΕΚ 68
α
/20.3.2020). 

4. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. περί πρόσληψης 

προσωπικού (συνολικά 8 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID – 19. 

6. Την με αριθ. πρωτ. 61/23-06-2020 βεβαίωση Προέδρου Δ.Σ. για την ύπαρξη 

πιστώσεων.  

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(έως τέσσερις μήνες), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID – 19 κατά αριθμό και ειδικότητα: 

 

ΑΔΑ: 6Μ7ΦΟΕΣΨ-Α52
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.24 13:31:50
EEST
Reason:
Location: Athens



2 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 
ΔΕ Υπάλληλοι 

Παραλίας 
Τέσσερις (4) 

Κύρια Προσόντα 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Μέτρια γνώση της 

αγγλικής γλώσσσας. 

 

Επικουρικά Προσόντα  

(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. 

Τέσσερις (4) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

2 
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας  

Τεσσάρων 

(4) 

Δεν απαιτούνται ειδικά 

τυπικά προσόντα (άρθρο 5 

παρ. 2 του Ν. 2527/1997)  

Τέσσερις (4) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

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

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση κλπ) 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 αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν, πλέον των τυπικών 

προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

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

της εργασίας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, 

ο/η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (σύμφωνα με την 

οποία, θα καταγράφει τα τυπικά προσόντα που διαθέτει (όπου απαιτείται), οικογενειακή 

κατάσταση και εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά πριν την πρόσληψή 

του/της. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 Η παρούσα θα αναρτηθεί ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου,  στην 

διαύγεια και στον χώρο ανακοινώσεων της έδρα της εταιρείας στα Μάλια. Θα συνταχθεί και 

σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

απευθύνοντάς την προς την Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. με ηλεκτρονική μορφή στο: 

damal_ae@hersonisos.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας, ήτοι από 

24/06/2020 έως 29/06/2020. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

ΦΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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