
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                Μσηιλήνη 07. 08. 2017   

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                               Αριθ. Πρφη.: 507  

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

Α.Γ.Δ.Λ.    Α.Δ. 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ 

οριζμένοσ τρόνοσ 

  

     Η Πξόεδξνο  ηεο Αλαπηπμηαθήο Μνλνκεηνρηθήο Δεκνηηθήο Αλώλπκεο Εηαηξείαο 

Δήκνπ Λέζβνπ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΔΕΛ  Α.Ε. θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο ΑΔΕΛ Α.Ε. έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994  όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2738/1999. 
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010. 
4. Τθν υπ’ αρικ. 15/2017 Απόφαςθ του Δ.Σ. του τθσ ΑΔΕΛ Α.Ε. 
5. Τθν από 30.06.2017  ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ του Λογιςτι τθσ ΑΔΕΛ Α.Ε.  

κ. Ευςτράτιου Πανςελθνα με τθν οποία βεβαιϊνει τθν υπάρξει πιςτϊςεων 
κάλυψθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ για τθν πρόςλθψθ ςυνολικά οκτϊ 
εργαηομζνων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
ςυνολικισ διάρκειασ δυο μθνϊν, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν  ι 
κατεπείγουςεσ εποχιακζσ ανάγκεσ για τθν λειτουργία τθσ ΠΛΑΖ ΤΣΑΜΑΚΙΑ    

6. Το γεγονόσ ότι θ ΑΔΕΛ Α.Ε. δεν διακζτει κατάλλθλο προςωπικό για τθν 
λειτουργία τθσ ΠΛΑΖ ΤΣΑΜΑΚΙΑ κακϊσ επίςθσ ότι ο Διμοσ Λζςβου δεν ζχει 
τθν δυνατότθτα να παραχωριςει προςωπικό για να λειτουργιςει θ ΠΛΑΖ 
ΤΣΑΜΑΚΙΑ. 

7. Η επιτακτικι ανάγκθ τθσ μοναδικισ πλαη ςτθν Μυτιλινθ  πρωτεφςασ του 
Διμου Λζςβου.  

 

Ανακοινώνει 

 

όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, δηάξθεηαο νρηώ (2) κελώλ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ οκηώ (8)  αηόκσλ, πξνο 

αληηκεηώπηζε επειγοσσών και εποτιακών αναγκών λειτοσργίας της ΠΛΑΖ 

ΤΣΑΜΑΚΙΑ της ΑΔΕΛ Α.Ε. τοσ Δήμοσ Λέσβοσ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ 

εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη ρξνληθή πεξίνδν: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΥΕ Γεληθώλ 

θαζεθόλησλ 

5 1. Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

Υπνρξεσηηθήο Εθπαίδεπζεο 

(Απνιπηήξηνο ηίηινο Τξηηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ), ή 

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 

θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ 

λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Εξγαζηεξίσλ Εηδηθήο Επαγγεικαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 

Δπν (2)  

κήλεο 
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άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο. 

Απνιπηήξηνη ηίηινη Γ' Γπκλαζίνπ ησλ 

ζρνιηθώλ πεξηόδσλ 1976-1977 έσο 

θαη 1979-1980 γίλνληαη δεθηνί. 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα 

γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο 

ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ 

Ν. 3584/07 θαη λα κελ  έρνπλ 

απαζρνιεζεί ην ηειεπηαίν 12κελν ζε 

δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε 

θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή 

πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. (ππνβνιή 

ππεύζπλεο δήισζεο – ρνξεγείηαη από 

ηελ ππεξεζία). 

    

ΔΕ 
Διοικθτικοφ 

3 1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο 

θαη                            

2) γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα 

αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ 

θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

3) Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα 

γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο 

ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ 

Ν. 3584/07 θαη λα κελ  έρνπλ 

απαζρνιεζεί ην ηειεπηαίν 12κελν ζε 

δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε 

θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή 

πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. (ππνβνιή 

ππεύζπλεο δήισζεο – ρνξεγείηαη από 

ηελ ππεξεζία). 

Δπν (2)  

κήλεο 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Υπεύζπλε δήισζε όηη «πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 

3584/07» θαη όηη «ην ηειεπηαίν 12κελν (ν ππνινγηζκόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994) δελ έρνπλ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000078_S0000001615
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απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε 

θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ» (παξέρεηαη από ηελ 

ππεξεζία). 

3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ 

ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ θαη αληηζηνηρία. 

 

                          ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 
   Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο  ΑΔΕΛ Α.Ε.   

(Δ/λζε: Ιθηίλνπ 2 Μπηηιήλεο ηει: 22510 - 43502 αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη 

ε θ.  Ηιέθηξα Κάλαξνπ) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

   Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηεο ΑΔΕΛ Α.Ε. θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ  Δήκνπ Λέζβνπ  

ήηνη κέρξη θαη ηε 10ελ Απγνύζηνπ 2017.  

 

 
                                                                     Η ΠΡΟΔΓΡΟ  

                                                       ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

                                                                    ΣΗ  ΑΓΔΛ  Α.Δ.  

 

 

 

                                                                ΣΑΞΙΑΡΥΟΤΛΑ  ΠΝΑΚΑ  
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