
ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη ΔΕΗ ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ 

 (βλ. παρ 4 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης)  

 
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
Περιοχή  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    
Ελ. Βενιζέλου 14 Τσαλικάκι, Τ.Κ. 714 14  - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
 
 
 
 

Αριθμ. πρωτ.: 1612 
Ημερομηνία  : 03/03/2016   

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΣΟΧ  1/ 2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

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 άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο  

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Αποκλειστική προθεσμία για τη 
σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).  

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./148/35246/22.12.2015 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. 
5. Την υπ’ αριθμ. 6 /2016 Απόφαση  του  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠ/841/19.01.2016 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της 

Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠ/2530/08-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εντός του πρώτου εξαμήνου του 
έτους 2016. 

8. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΚΠ/ΔΕΗ). 

9. Το υπ’ αριθμ. 1677/08-03-2016 έγγραφο τoυ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – Διεύθυνση 
Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ηρακλείου σχετικά με την εξειδικευμένη εμπειρία 

των Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων και τα όρια ηλικίας.  

 
 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 
Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου για τις ανάγκες αυτής 
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(ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ -  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο 
Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης,  
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 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

400 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – 

Υπογείων Δικτύων 
8 μήνες 5 

401 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΜΟΙΡΩΝ 
ΜΟΙΡΕΣ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – 

Υπογείων Δικτύων 
8 μήνες 1 

402 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – 

Υπογείων Δικτύων 
8 μήνες 1 

403 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – 

Υπογείων Δικτύων 
8 μήνες 1 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου 
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών 
από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να 
συναφθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 

 
 

400,401,402,403 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας 
Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας 

(Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013. 

2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών 

μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 

 

 
 

 
 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 
βεβαίωση αναγγελίας του Π.Δ. 108/2013 χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας.  

3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως 

Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης 

και Χαμηλής Τάσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, 
σύμφωνα με  τις προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  
 

 1)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας 

Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας 
(Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013.

   
2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 

βεβαίωση αναγγελίας του Π.Δ. 108/2013  χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, 
σύμφωνα με  τις προβλεπόμενες  διατάξεις. 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον στη βεβαίωση 

αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  45 ετών. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   

 

Για τα Κύρια Προσόντα ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων 
νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που 
ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης. 
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται 
από την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η 
εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της 
προς πλήρωσης θέσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως 
του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας. 
Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς 
θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 
θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,401,402,403 

 

 

 

 

 

 

Για τα Κύρια Προσόντα: 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων 
Δικτύων ή βεβαίωσης αναγγελίας (για την τελευταία βλέπε 
σχετική επισήμανση στα προσόντα).  

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Α (1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., 
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Για την απόδειξη της  εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης βλ. 
δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης 
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Για τα Προσόντα Α΄ Επικουρίας: 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων 
Δικτύων ή βεβαίωσης αναγγελίας (για την τελευταία βλέπε 
σχετική επισήμανση στα προσόντα).  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα 
από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  
ανωτέρω Παραρτήματος. 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα 

τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

 
2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα 

απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες 
προσλαμβάνονται.  

 
3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκπαιδεύσει τους επιτυχόντες σε 

ειδικό εκπαιδευτικό κύκλο στις σχολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η μη 
καταλληλότητα των επιτυχόντων για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες 

προσλήφθηκαν ή η μη επιτυχής αποφοίτησή τους από τον κύκλο 
εκπαίδευσης από τις Σχολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε συνιστούν σπουδαίο λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 
 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελούν οι προσληπτέοι είναι σε 

εναέρια (εργασίες Διανομής επί στύλου) και υπόγεια δίκτυα Διανομής, σε 
Υποσταθμούς εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και σε Κέντρα Διανομής. 
 

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ, οφείλουν να 

υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να 

δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και 
αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης ( ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση 
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 

ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς 
και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν. 

 
5. Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των 

αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την 
επιλογή. 
 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση 
έκδοσης «23-01-2015.» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο 
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ηρακλείου, εφόσον εκδίδονται. Σε 
περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην 
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015»] να γίνει στα 
καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο 
των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΙΝΩΑ- 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ και ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ 
είτε στο e-mail: sox@ asep.gr είτε στο fax: 210 - 6467728 ή 213- 1319188. 
 
 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

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: 

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, υπόψη 
κυρίου  ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 314700).  

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 στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΙΝΩΑ- ΠΕΔΙΑΔΑΣ και ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά 

τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης ή ανάρτησης της  παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα  που 

αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην 

υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ  

http://www.deddie.gr  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 

http://www.deddie.gr/
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(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). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η 
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων 
τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν 
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά 
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει 
να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί 
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η 

ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ 
(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να 

συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που 
έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e–παράβολο), 

βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος 

πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να 
καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας 

υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το 

καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν  σ’ 
αυτή τα πλήρη στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή:  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αριθμ. Πρωτ.: 1612 ,Ημερομηνία: 
03/03/2016, (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016). 
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Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν 
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την 
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της 
οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να 
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως 
και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το 
χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του 
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε 
περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης 
ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως 
άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή 
προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015», το οποίο 
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του 
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού 
(ΣΟΧ).  

 
                                                                               Για τη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. 

                                                                          Γ. ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ 
                                             

                                                                            Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου 

 

 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
 Περραιβού    20  &   Καλλιρρόης   5        Τ 210 9281600      infodeddie@ deddie.gr     
 11743- Αθήνα                                       F 210 9281698      www.deddie.gr 

http://www.deddie.gr/

