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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 περ.ιε΄του Ν.4765/2021, όπως ισχύει . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 «Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων» του Ν. 4635/2019  
(ΦΕΚ Α 167/30.10.2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΑΔΜΗΕ (ΚΚΠ/ΑΔΜΗΕ) με τις διατάξεις 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

4. Την υπ’ αριθμό 104/2018 (με αριθμό πρωτ. ΔΑΔΥ/22426/06.07.2018) Απόφαση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

5. Την υπ’ αριθμό 1/2021  (με αριθμό πρωτ. ΔΑΔΥ/20034/07.01.2021) Απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

6. Την υπ΄ αριθμό 4/2021 (με αριθμό πρωτ. ΔΑΔΥ/20405/11.02.2021) Απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

  

 

 

 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη 7 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο  (2)  μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων 
αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο Νομό Αττικής, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.  
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A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. 
Εργάτης 

(Υ.Ε) 
Αγίας  Άννης 70 - Αιγάλεω 3 2 μήνες 

2. 
Εργάτης 

(Υ.Ε) 
Δυρραχίου 89 - Αθήνα 4 2 μήνες 

     

 

 

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

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία) 
 Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέσω e – ΕΦΚΑ  (www.efka.gov.gr) 
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι κατά τους 

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του δεν έχει 
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 του ν.4765/2021 
όπως ισχύει. 
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία που απασχολήθηκε και 
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) 

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
(http://www.admie.gr) στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Κεντρικό 
κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, τ.κ.104 43 Αθήνα) και 
στα παρακάτω Περιφερειακά καταστήματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε : 

 Αγίας Άννης 70, Αιγάλεω 

  

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να 
την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email: lparisaki@admie.gr  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 22/03/2021 και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας 

http://www.admie.gr/
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μας (Κεντρικό κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού T.K 104 
43 Αθήνα), στα Περιφερειακά καταστήματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπου 
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 
 
 

 
 

           Ν. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
                Διευθυντής 

                          Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
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