
ΝΔΟ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
απαζρνινύκελνπο θαη κε απαζρνινύκελνπο ζηε ΓΔΗ ή ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΣΗ 

 (βι. παξ. 3 ηεο ελόηεηαο «ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ» ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο)  
 

     

Γηεύζπλζε Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο     Αξηζ.Πξση.  :ΤΗ ΑΓΡΑ/Φ.812/89 
πγθξόηεκα Αιηάθκνλα        Ηκεξνκελία : 20.05.2016 
ΤΗ ΑΓΡΑ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ/ΓΔΗ  1 / 2016 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
[σε Λιγνιτφρστεία, Σταθμούς Παραγφγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αστόνομοσς και τοπικούς 

Σταθμούς Παραγφγής τφν νησιών (ΑΣΠ/ ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ] 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 21 ηοσ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 

Α΄), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Σν άρθρο 29 ηοσ N. 3229/2004 «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, 

επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξώλ παηρληδηώλ, εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ 

Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38 Α΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ έναηοσ ηοσ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ  Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 20.α. απηνύ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ  πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-

2014). 

 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ./18/415/27-01-2016 Δγθξηηηθή 

Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 

(Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α΄), 

όπσο  ηζρύεη. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 17/2016 (με αρ. πρωη.: ΔΑΝΠΟ/1775/29-01-2016) 

Απόθαζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο ΓΔΗ. 

 
7.  Σν ππ’ αξηζκ. ΔΟΕ/69/25-05-2016 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Διέγρνπ ηεο ΓΔΗ Α.Δ., πνπ  αθνξά ζηελ πξόβιεςε ηεο 
δαπάλεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο θαη ην ππ’ αξηζκ. 

ΔΑΝΠΟ/12084/30-05-2016 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Αλζξσπίλσλ Πόξσλ & Οξγάλσζεο ηεο ΓΔΗ Α.Δ.  

8. Σνλ Καλνληζκό θαηάζηαζεο Πξνζσπηθνύ ΓΔΗ (ΚΚΠ/ΓΔΗ)  (ΦΔΚ 364/Α΄/07-

10-1974). 

9. Σν ππ’ αξηζκ. 689/01-06-2016 έγγξαθν (ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο 

εληνπηόηεηαο) . 
 



 

Σελίδα 2 από 10 

 

Αλαθνηλώλεη 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο Αιηάθκνλα/ΤΗ ΑΓΡΑ, πνπ εδξεύεη ζην Ννκό Πέιιαο,, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζηαθή Μνλάδα 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

203 

 
πγθξ. Αιηάθκνλα 

 ΤΗ ΑΓΡΑ  

 
Ν. ΠΔΛΛΑ 

ΓΔ 
Μεραλνηερλίηεο 

ΑΗ–ΤΗ & 
Αεξνζηξνβίισλ 

 

8 κήλεο 1 

 
ύκθσλα κε ην άξζξν 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 
εθηάθηνπ  πξνζσπηθνύ»  ηνπ λ. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-2014) ε πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπληειείηαη ππνρξεσηηθά εληόο  
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλαθζνύλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

203 
ΓΔ 

Μεραλνηερλίηεο 
ΑΗ–ΤΗ θαη 

Αεξνζηξνβίισλ 
 

   ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 1) Πηπρίν ΙΔΚ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή 

Πηπρίν Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή ηνκέα  
Ναπηηθνύ (ηκήκα Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ) ή  

Απνιπηήξηνο Σίηινο Κιάδνπ Μεραλνινγίαο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 

Πηπρίν Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή 

Πηπρίν ή Γίπισκα Α΄ ή Β΄ Κύθινπ πνπδώλ  Μεραλνινγηθνύ Σνκέα Σερληθώλ 
Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ  ή  ηνκέα  Ναπηηθνύ ή Ναπηηιηαθνύ (ηκήκα 
Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή 

Πηπρίν ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. (Μέζεο ηάζκεο Ν. 1346/83) (ΦΔΚ 46/Σ.Α.) 
Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή  

Πηπρίν άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, 
Σνκέα ή Δηδηθόηεηαο. 

  2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 
115/2012 ή πληεξεηή απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ’ 
Σάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012 ή 
Γίπισκα (επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ’ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ ή Καηάιιειν πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα) Μεραληθνύ Γ’ ηάμεο 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

 
ΠΡΟΟΥΗ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα  
κε   ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο.  
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 1) Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο  Σερληθήο ρνιήο ή αληίζηνηρν πηπρίν 
ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. Μεραλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ή άιιεο ηζόηηκεο 
ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, Σνκέα, Σκήκαηνο ή 
Δηδηθόηεηαο. 

  2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 
115/2012 ή πληεξεηή απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ’ 
Σάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012 ή  
Γίπισκα (επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ ή θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα)  Μεραληθνύ Γ΄ ηάμεο 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα  
κε   ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

  1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο  ή 
Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ρνιήο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

  2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012 ή 
πληεξεηή απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ΄ Σάμεο ή 
Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012 ή Γίπισκα 
(επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή 
θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα)  Μεραληθνύ Γ’ ηάμεο Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα  
κε   ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

1) Πηπρίν ΙΔΚ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή 

Πηπρίν Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή ηνκέα  
Ναπηηθνύ (ηκήκα Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ) ή  

Απνιπηήξηνο Σίηινο Κιάδνπ Μεραλνινγίαο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 

Πηπρίν Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή 

Πηπρίν ή Γίπισκα Α΄ ή Β΄ θύθινπ πνπδώλ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα Σερληθώλ 
Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ ή ηνκέα  Ναπηηθνύ ή Ναπηηιηαθνύ (ηκήκα 
Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή  

Πηπρίν ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. (Μέζεο ηάζκεο Ν. 1346/83) (ΦΔΚ 46/Σ.Α.) 
Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή 

Πηπρίν άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, 
Σνκέα ή Δηδηθόηεηαο. 

2) Eπαγγεικαηηθή άδεηα (βεβαίσζε εγγξαθήο ζην βηβιίν ησλ Πηπρηνύρσλ Μέζσλ  
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Σερληθώλ ρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ) ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο ηνπ 
Π.Γ.115/2012. 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα  
κε   ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

1) Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο εηδηθόηεηαο 
Μεραλνηερλίηε ή Σερλίηε Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο ή Σερλίηε Υπηεξίσλ ή Σερλίηε 
Μεραλώλ Δζσηεξηθήο Καύζεο ή Σερλίηε ηξνβίισλ – Λεβήησλ ή Μεραλώλ 
Αεξνζθαθώλ ή 

Πηπρίν ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε ή Σερλίηε 
Μεραλώλ Δζσηεξηθήο Καύζεο ή Σερλίηε Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο ή 
Μεραληθνί Καηαζθεπήο Δξγαιεηνζπζηεκάησλ ή Μεραληθνί πληήξεζεο – 
Υεηξηζκνύ Δξγαιεηνκεραλώλ.  

2) Βεβαίσζε Αλαγγειίαο ηνπ Π.Γ.115/2012. 

 
ΠΡΟΟΥΗ: H αλσηέξσ βεβαίσζε πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, 
ζύκθσλα  κε   ηηο πξνβιεπόκελεο  δηαηάμεηο.  

 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ 
βάζεη ηνπ Π.Γ.115/2012, εθόζνλ ζηελ λέα απηή άδεηα ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 
δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο από ηελ 
νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
  Η ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.  

 
  εκείσζε: Οη ππνςήθηνη εθόζνλ επηιεγνύλ θαη είλαη θάηνρνη Δγγξαθήο ζην 

Βηβιίν Πηπρηνύρσλ Μέζσλ Σερληθώλ ρνιώλ ή θάηνρνη Βεβαίσζεο 
Αλαγγειίαο θαη όρη  επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζα απαζρνιεζνύλ σο βνεζνί 
Σερλίηεο θαη ζα εξγάδνληαη ππό ηελ επίβιεςε Αδεηνύρνπ Μεραλνηερλίηε. 

 

 

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Α. Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά 
εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 
 
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο 
 

1. Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ησλ παξαθάησ Γεκνηηθώλ/Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ από ηηο 
νπνίεο απαιινηξηώζεθαλ ή αγνξάζηεθαλ εθηάζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο 
ησλ Τδξνειεθηξηθώλ ηαζκώλ ΆΓΡΑ θαη ΔΓΔΑΙΟΤ, ήηνη: ΔΓΔΗ, ΆΓΡΑ, 
ΝΗΙΟΤ, ΒΡΤΣΧΝ (Γεκνηηθή Δλόηεηα Έδεζζαο), ΑΡΝΙΗ (Γεκνηηθή Δλόηεηα 
Βεγνξίηηδαο)  (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο) 
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2. Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ΈΓΔΑ θαη ΒΔΓΟΡIΣΙΓΑ, ήηνη: Καξπδηάο, Μεζεκεξίνπ, 
Πιαηάλεο, Ρηδαξίνπ, σηήξαο, Φιακνπξηάο, Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Αξλίζζεο, 
Γξακκαηηθνύ, Παλαγίηζαο θαη Πεξαίαο  (Β' βαζκόο εληνπηόηεηαο) : 

 
3. Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ πιεζηέζηεξσλ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνύ 

Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ΑΡΙΓΑΙΑ θαη ΚΤΓΡΑ    (Γ' βαζκόο εληνπηόηεηαο) 

4. Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ 
Πέιιαο (Γ' βαζκόο εληνπηόηεηαο) 

5. Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ Γήκσλ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο ρώξαο (Δ' βαζκόο 
εληνπηόηεηαο) 

Β. Γηα ηελ απόδεημε ηεο εληνπηόηεηαο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ  
πηζηνπνηεηηθό (ή βεβαίσζε) πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξν ησλ δύν κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο) ηνπ Γήκνπ όηη είλαη  δεκόηεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ κε ξεηή ζ’ απηό αλαθνξά ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ή/θαη ηεο 
Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, 
επίπεδα εληνπηόηεηαο. 

Οη ππνςήθηνη ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα πνπ είλαη πνιίηεο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκόηε, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν Γήκν, πξόζθαηεο έθδνζεο 
(όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο), 
ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη δηακέλνπλ κόληκα ζε ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή ή Σνπηθή 
Κνηλόηεηα ή Γεκνηηθή Δλόηεηα ησλ σο άλσ δήκσλ, θαηά ηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ νξίδεηαη 
από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή ειιήλσλ πνιηηώλ ζηα 
δεκνηνιόγηα απηώλ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα 
αθόινπζα θξηηήξηα:  
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΓΔ  

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζεο ζέζεσο. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

 

203  

 
 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο, 
θαηά πεξίπησζε, από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο. (Γηα ηηο άδεηεο ή 
βεβαηώζεηο αλαγγειίαο ηνπ  Π.Γ. 115/2012 βιέπε ζρεηηθή 
επηζήκαλζε ζηα πξνζόληα). 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 
Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά 
απόδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε 
Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο 

Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., 

ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).   
 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο 
Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ 
(ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα 
«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ 
αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 

     ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 
 

1. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ζα ηνπο 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

2. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο 
203 ζα απαζρνιεζνύλ ζην ζπλεξγείν κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο ηνπ Σνκέα 
πληήξεζεο θαζώο θαη ζε ρεηξηζκνύο πδξνιεςίαο ηνπ Σνκέα Λεηηνπξγίαο.  

 
3. ΠΡΟΟΥΗ: Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Κεθάιαην ΙΙ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ ΟΥ/ΓΔΗ, νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη 
δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηε ΓΔΗ ΑΔ ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο  θαη αλ έρνπλ 
απαζρνιεζεί,  λα δειώλεηαη ε εηαηξεία απαζρόιεζεο ( ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ, ΑΓΜΗΔ ΑΔ, 
ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο (ζύκβαζε νξηζκέλνπ 
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ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο, ζύκβαζε έξγνπ, ζύκβαζε 60 εκεξνκηζζίσλ, εθηόο 
πξαθηηθήο άζθεζεο) θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία, θαζώο θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 
απαζρνιήζεθαλ. 

 
4. Η ππνβνιή ηίηισλ πνπδώλ Αλώηεξεο Δθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ησλ αηηνύκελσλ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ησλ ππνςεθίσλ από ηελ επηινγή. 

5. Όζνη πξνζιεθζνύλ ζα απαζρνιεζνύλ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο θαη Σνκέα 
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΤΗ ΑΓΡΑ. 

 

 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, 
ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο 
ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ». 

ΠΡΟΟΥΗ :  Μεηά ηελ ηειεπηαία αλακόξθσζε ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «21-05-2015» επηζεκαίλεηαη ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΗ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΗ ΓΔΗ 
Ή Δ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΣΗ. 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα 
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ Πέιιαο, 
εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε 
δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, 
ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ 
λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ» κε ζήκαλζε έθδνζεο «21-05-2015»] λα γίλεη ζην 
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Έδεζζαο ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη 
ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ 
Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: 
sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 2131319188. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.ΓΔΗ-ΛΙΓ/ΥΔΙΑ.ΑΗ/ΤΗ.ΑΠ/ΣΠ. 1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, 
είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΤΗ ΑΓΡΑ Σ.Κ. 582 00 - ΔΓΔΑ Σ.Θ 4,                                       
ππόςηλ θνπ  Σάλνπ Πεξηθιή, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ( 23810 – 26174).  
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ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο 
θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Έδεζζαο ζηνλ νπνίν 
εδξεύεη ε Τπεξεζία, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο 
ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΔΗ ΑΔ (www.dei.gr)· γ) ζην 
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθό· 
δ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο 
δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο 
θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 
ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα 
αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθό. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο  επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). 
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ 
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξώηα απ΄ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο θσδηθνύο  
ζέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα 
πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

3. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα πξνζόληα 
(κύρια ή επικοσρικά), γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνικής ιδιόηηηας, αριθμός ανήλικων 
ηέκνων, μονογονεϊκής ιδιόηηηας, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 

4. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν 
θξηηήξην (αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια 
ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 
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καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη 
ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο 
ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό 
ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 
6467728 ή 2131319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε ένζηαζης κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή προθεζμία δέκα (10) ημερών (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε 
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 

απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεσθείας ζηο  ΑΕΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό 
θαηαβνιήο παραβόλοσ πενήνηα εσρώ (50 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e–παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό 
ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ 

κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ  ζ’ 
απηή ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, δειαδή: ΓΔΗ Γηεύζπλζε 
Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο - πγθξόηεκα Αιηάθκνλα/ΤΗ ΑΓΡΑ, Αξηζκ. Πξση: ΤΗ 
ΑΓΡΑ/ Φ.812/89, Ηκεξνκελία: 20-05-2016 γηα ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ/ΓΔΗ/ 1 / 2016. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ 
πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, 
ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη 
απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο 
ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θώιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειώλνπλ όηη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ 
απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ 
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άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.  

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα 
ανακοινώσεφν Σσμβάσεφν εργασίας Ορισμένοσ Φρόνοσ (ΣΟΦ/ΔΕΗ) για την 
πρόσληυη σε Λιγνιτφρστεία, Σταθμούς Παραγφγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αστόνομοσς και 
τοπικούς Σταθμούς Παραγφγής τφν νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «21-05-2015», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.ΓΔΗ-ΛΙΓ/ΥΔΙΑ. 
ΑΗ/ΤΗ.ΑΠ/ΣΠ.1, ii) επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη iii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ησλ 
δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ηεο ΓΔΗ ΑΔ (www.dei.gr), θαζώο θαη ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) 
κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο 
αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  
Δπνρηθό. 

    
 
 

 Γηα ηε ΓΔΗ A.E 

                           Α. Καξαγηαλλίδεο 
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