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Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – Ζπείξνπ 
Πεξηνρή  πάξηεο 
Πιεξνθνξίεο: Λ. Γαξδαβέζε 

Σειέθσλν: 27310-81721 

Ζκεξνκελία : 12.03.2019 

Αξηζκ. πξση.: 1231 

Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Νεζηώλ 
                                                                   Πεξηνρή  

ΡΔΘΤΜΝΟΤ                Κ. Παπαδάθε 17  Σ.Κ. 741 00  - 

ΡΔΘΤΜΝΟ 

 

 Γηεύζπλζε 
Πεξηθέξεηαο 

Νεζηώλ 

                                                                   
Πεξηνρή  

ΡΔΘΤΜΝΟΤ                

Κ. 
Παπαδάθε 

17  Σ.Κ. 741 
00  - 

ΡΔΘΤΜΝΟ 

                                      ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ’ αξηζκ.  ΟΥ 1/2019 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

                Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ  

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

(ΠΔΡΗΟΥΖ  ΠΑΡΣΖ) 
 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 
25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α’/02-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4590/2019  (ΦΔΚ17/η.Α΄/7-2-2019). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/ η. Α/31.10.2014), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α./16-3-2018). 

5. Σνλ Καλνληζκφ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΗ ΑΔ (ΚΚΠ/ΓΔΗ) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΖΛ/59/24107/04-08-2017, όπσο ηζρύεη, Απφθαζε ηεο 
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο  
δηνξηζκνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. θαζψο θαη ην  ππ’ αξηζκ. ΓξΓ/6405/05-06-
2018 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ γηα ηα φξηα 
ειηθίαο. 

7. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./239/22277/28-08-2018 εγθξηηηθή απφθαζε 
ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ. 1 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α΄/2006), φπσο  ηζρχεη. 

8. Σελ ππ' αξηζκ.53/2018 (κε αξηζκ. πξση. ΓΑΝΠ 15866/12-09-2018) Απφθαζε ηνπ 
Γ/ληνο πκβνχινπ ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

9. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΠΠ-Ζ/15835/9.10.2018 έγγξαθν θαηαλνκήο έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ - Ηπείξνπ ζηελ Πεξηνρή ηεο 
πάξηεο. 
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10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΑΝΠ/525/11.1.2019 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο πηζηψζεσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

11. Σν ππ’ αξηζκ. 1251/12.03.2019 έγγξαθν ηνπ  Γηεπζπληή  ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ Πεξηνρή πάξηεο ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ., πεξί αηηηνιφγεζεο 
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ηνπ Ηιεθηξνηερλίηε Δλαεξίσλ – Τπνγείσλ Γηθηχσλ θαη ηα φξηα 
ειηθίαο ηεο εηδηθφηεηαο. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – Ζπείξνπ γηα ηηο αλάγθεο απηήο ζηελ Πεξηνρή 
πάξηεο, πνπ εδξεύεη ζηε πάξηε Ννκνύ Λαθσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), 
κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

400 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

 Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ - Ζπείξνπ  

Πεξηνρή πάξηεο 

ΠΑΡΣΖ 

(Γήκνο  πάξηεο)  

Ν. Λαθσλίαο 

 

 

ΠΔ  

Γηνηθεηηθνύ -
Οηθνλνκηθνύ  
(Τπάιιεινο  
Γξαθείνπ) 
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401 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ- Ζπείξνπ  

Πεξηνρή πάξηεο 

ΠΑΡΣΖ 

(Γήκνο πάξηεο) 

Ν. Λαθσλίαο 

 ΓΔ 

Ζιεθηξνηερληθνί  

Γηθηύσλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

400 

1)Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 
κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 
Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) 
ή Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ή Βαιθαληθψλ πνπδψλ ή 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ 
πνπδψλ  (απφ Μάην ηνπ 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
πνπδψλ) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη 



 

ειίδα 3 απφ 11 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ 
ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  
ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο  ή 
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη 
Γηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ ή 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο  θαη 
ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 
Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο 
Δπηζηήκεο: Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  ή Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή 
Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη 
Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ  ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ 
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεπζχλζεηο :α) 
Γισζζνινγίαο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 
Οξγαληζκψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Ναπηηιηαθψλ 
πνπδψλ ή Ννκηθήο ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη 
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ   ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ  ή  Πεξηθεξεηαθήο 
θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθψλ 
Δπηζηεκψλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ  ή  Πνιηηηθήο 
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ 
(απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ) ή 
Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο  ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη 
Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δπηζηήκεο  ή Μαζεκαηηθψλ κε θαηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο 
Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ 
ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
2)Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, (ii) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 
 

401 
 
 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Σ΄ εηδηθφηεηαο Δλαεξίσλ 
θαη Τπνγείσλ Γηθηχσλ ή βεβαίσζε αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ 
Α΄ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 108/2013, όπσο ηζρύεη.* 

2) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ  Λπθείνπ ή 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 
 
 

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή  
ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή 
Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, 
φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.* 

3) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ σο Ηιεθηξνηερλίηεο  

Σ΄ εηδηθφηεηαο ζε εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

Δλαεξίσλ θαη Τπνγείσλ Γηθηχσλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ   Α΄  ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα)  

1)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Σ΄ εηδηθφηεηαο Δλαεξίσλ 

θαη Τπνγείσλ Γηθηχσλ ή βεβαίσζε αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α΄ 

εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 108/2013, όπσο ηζρύεη.* 

2)Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ  Λπθείνπ ή 

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή  

ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο 

ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, 

φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 

ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 

ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. * 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 *ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία 

αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 108/2013, εθφζνλ ζηε βεβαίσζε 

αλαγγειίαο δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία 

θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

 
 

 

 

 

  • Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ (Τπάιιεινο Γξαθείνπ) 

κε θσδ. Θέζεο 400 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 • Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο ΓΔ Ζιεθηξνηερληθνί  Γηθηύσλ κε θσδ. Θέζεο 401 

πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ. 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ)  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ (ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ)                                     

(θσδηθόο ζέζεο 400) 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε 
κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε 
ζέζεσο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

400 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ 

ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 

πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 

16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηφ αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΓΗΚΣΤΧΝ      (θσδηθόο  ζέζεσο: 401) 

Γηα ηα Κύξηα Πξνζόληα σο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεο 
λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή 
άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ 
νξίδεηαη  ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ πξφζιεςεο. 
Πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ 
νξίδεηαη από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ πξόζιεςεο, 
βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη  ζε θαζήθνληα ή 
έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεσο, γηα ην ππνιεηπόκελν 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ βαζκνινγνύκελνπ θξηηεξίνπ ησλ 
ζπλνιηθά πέληε (5) εηώλ εκπεηξίαο. 
Γηα ηα Πξνζόληα Α΄  Δπηθνπξίαο σο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ 
ζέζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 
ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο 
πιήξσζε ζέζεσο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

401 

Γηα ηα Κύξηα Πξνζόληα θαη ηα Πξνζόληα Α΄ Δπηθνπξίαο: 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
δεηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε Σ΄ εηδηθόηεηαο Δλαεξίσλ θαη 
Τπνγείσλ Γηθηύσλ ή ηεο βεβαίσζεο αλαγγειίαο. 

Γηα ηελ βεβαίσζε αλαγγειίαο ηνπ Π.Γ. 108/2013 βιέπε ζρεηηθή 
επηζήκαλζε ζηα πξνζόληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β: (ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ αλά θσδηθό ζέζεο).  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο βι. 
δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α (1) θαη Α(2) αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο 
Πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ  Υξφλνπ (ΟΥ) - 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο  εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε 
ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζεο ζέζεσο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «12.02.2019» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»). 

   
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα 
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019» 
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
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ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:  
 
1. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  
2. Γηα ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Ζιεθηξνηερληθνί Γηθηύσλ ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
λα εθπαηδεύζεη ηνλ επηηπρόληα ζε εηδηθό εθπαηδεπηηθό θύθιν ζηηο ζρνιέο ηεο 
ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. Ζ κε θαηαιιειόηεηα ησλ επηηπρόληνο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ 
νπνί πξνζιήθζεθε ή ε κε επηηπρήο απνθνίηεζή ηνπ από ηνλ θύθιν εθπαίδεπζεο 
από ηηο ρνιέο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ ζπληζηνύλ ζπνπδαίν ιόγν θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο εξγαζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξγαζίεο  πνπ ζα εθηειεί  ν πξνζιεθζείο  είλαη ζε ελαέξηα 
(εξγαζίεο Γηαλνκήο επί ζηύινπ) θαη ππόγεηα δίθηπα Γηαλνκήο, ζε Τπνζηαζκνύο 
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ζε Κέληξα Γηαλνκήο.   
 
3. ΠΡΟΟΥΖ: Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Κεθάιαην ΗΗ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ 
ΥΡΟΝΟΤ  (ΟΥ) κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019» νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη 
Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ 
απαζρνιεζεί ζηε ΓΔΖ ΑΔ ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο θαη αλ έρνπλ απαζρνιεζεί, λα 
δειώλεηαη ε εηαηξεία απαζρόιεζεο (ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, ΑΓΜΖΔ ΑΔ, ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ, 
ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ …Α.Δ.), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο (ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
8κελεο δηάξθεηαο, ζύκβαζε έξγνπ, ζύκβαζε 60 εκεξνκηζζίσλ, εθηόο πξαθηηθήο 
άζθεζεο) θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία, από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ θαζώο θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαζρνιήζεθαλ. 
 

    ΠΡΟΟΥΖ:  

    • Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο 
Η/Τ (όπνπ απαηηείηαη) ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 
απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν,  είηε ζε πξσηφηππα. 

     • Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη  απφ ηελ 
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο 
«Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με 
ζήμανζη έκδοζης «12.02.2019» και ειδικόηερα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

    • Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΟΥ  κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019»). 

     • Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο 
ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη 
θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο. 

      Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων 
Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης «12.02-

2019».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ 
Λαθσλίαο, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019» θαη 
ην  Δηδηθφ  Παξάξηεκα:  (A1)  Απόδεημεο  Υεηξηζκνύ  Ζ/Τ  κε  ζήκαλζε  έθδνζεο                  
«17-01-2019»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ πάξηεο. Θα ζπληαρζεί θαη 
ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ 
Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: 
sox@ asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΖΠΔΗΡΟΤ/ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΑΡΣΖ/ Σνκέαο Τπνζηήξημεο, ΘΔΡΜΟΠΤΛΧΝ 139 θαη ΑΓΗΓΟ, Σ.Κ. 23 100 - 
ΠΑΡΣΖ, ππόςε θαο  ΓΑΡΓΑΒΔΖ Λακπξηλήο  ή θαο  ΚΟΡΟΛΖ Βαζηιηθήο (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 27310-81721 εζ. 105). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΓΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο 
καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ πάξηεο,  
εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ 
απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε ή ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΔΓΓΗΔ (www.deddie.gr)· β) ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
(ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο 
δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
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έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 
γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο 
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, 
εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα 
θιήξσζε. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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 
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί 
θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 
φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν 
πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην 
fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία 
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ 
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ 
παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη 
ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ  

ζε απηή ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, δειαδή: ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. / 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ - ΖΠΔΗΡΟΤ/ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΣΖ, 

Αξηζκ. Πξση.: 1231  Ηκεξνκελία: 12-03-2019  (γηα ηελ αλαθνίλσζε ΟΥ 1/2019). 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 
θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειώλνπλ όηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ 
απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ 
πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη 
ςεπδήο ή αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε 
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο 
ππνςήθηνη αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ 
πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.  

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεμα 

ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «12.02.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε 

επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 

ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 

αιιά θαη ζην  Δηδηθό  Παξάξηεκα  (Α1)  Απόδεημεο  Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε 

έθδνζεο  «17-01-2019» κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο Έληππα - 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ (ΟΥ).  

    Γηα ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 
Κσλ/λνο  Ατβαιηώηεο 

Γ/ληήο Πεξηνρήο πάξηεο 


