
  

Σελίδα 1 από 8 

     

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (άξζξν 4 ηνπ Ν.4643/2019) 

                                                                                                                                                                                                     
Ηκεξνκελία: 17-11-2020 

                                                                                                                     

Αξηζκ. Πξση. :7317 

 

Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ-Ηπείξνπ                                                                                           

Πεξηνρή  Σξίπνιεο                                                     

Πιεξνθνξίεο: Λ. Γαξδαβέζε 

Σειέθσλν:  2710-373505 

           

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ  01/2020 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Η ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΡΙΠΟΛΗ/ΓΠΠ-Η 

ηνπ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α.Δ. 

 

 

        Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4643/2019   

2. Σελ ππ' αξηζκ.177/2020 Απόθαζε ηνπ Γ/ληνο πκβνύινπ  

3. Σν ππ’ αξηζκ. 11120/26-10-2020   Έγγξαθν ΓΓ/ΑΝΠΟ 

4. Σν ππ’ αξηζκ. 11593/26-10-2020   Έγγξαθν ΓΓ/ΑΓΓ  

5. Σo ππ’ αξηζκ. 20467/02-11-2020 έγγξαθν θαηαλνκήο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο κνλάδεο 

ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ. 

  

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά  

ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο 

Γηεύζπλζεο  Πεξηθεξείαο Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ, γηα ηηο αλάγθεο απηήο ζηελ 

Πεξηνρή Σξίπνιεο πνπ εδξεύεη ζηελ Σξίπνιε ηνπ Ννκνύ Αξθαδίαο, 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 
Τπεξεζία Δδξα Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

400 

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

Γηεύζπλζε 

Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ-

Ηπείξνπ - 

Πεξηνρή Σξίπνιεο 

ΣΡΙΠΟΛΗ 

(Γ. Σξίπνιεο) 

      Ν. ΑΡΚΑΓΙΑ  

ΓΔ 

Ηιεθηξνηερληθνί   

Γηθηύσλ 

 

 

8 κήλεο 1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Δδξα Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

401 

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

Γηεύζπλζε 

Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ-

Ηπείξνπ - 

Πεξηνρή Σξίπνιεο 

 

ΑΣΡΟ 

(Γ. Βόξεηαο 

Κπλνπξίαο) 

 Ν. ΑΡΚΑΓΙΑ  

 

ΓΔ 

Ηιεθηξνηερληθνί   

Γηθηύσλ 

 

 

8 κήλεο 

 

1 

 

402 

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

Γηεύζπλζε 

Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ-

Ηπείξνπ - 

Πεξηνρή Σξίπνιεο 

 

ΛΔΧΝΙΓΙΟ 

(Γ. Νόηηαο 

Κπλνπξίαο) 

 Ν. ΑΡΚΑΓΙΑ 

 

ΓΔ 

Ηιεθηξνηερληθνί   

Γηθηύσλ 

 

 

8 κήλεο 

 

1 

 

403 

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 

Γηεύζπλζε 

Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ-

Ηπείξνπ - 

Πεξηνρή Σξίπνιεο 

ΚΛΔΙΣΟΡΙΑ 

(Γήκνο 

Καιαβξύησλ)  

Ν. ΑΥΑΙΑ 

ΓΔ 

Ηιεθηξνηερληθνί   

Γηθηύσλ 

 

8 κήλεο 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κφδηθός 
ζέζες 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 

 400, 401, 
402,403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Σ΄ εηδηθόηεηαο Δλαεξίσλ θαη 

Τπνγείσλ Γηθηύσλ ή Bεβαίσζε αλαγγειίαο Σερλίηε Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

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

2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο 

ρνιήο ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 

αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο * ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο 

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

Δηδηθόηεηαο ζε εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο Δλαεξίσλ θαη 

Τπνγείσλ Γηθηύσλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κφδηθός 
ζέζες 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα)  

1)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Σ΄ εηδηθόηεηαο Δλαεξίσλ 

θαη Τπνγείσλ Γηθηύσλ ή Bεβαίσζε αλαγγειίαο Σερλίηε Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

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

2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο 

ρνιήο ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 

αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  ή βεβαίσζε αλαγγειίαο *  ρνξεγήζεθε βάζεη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

*ΔΠΙΗΜΑΝΗ : Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ 

βάζεη ηνπ Π.Γ. 108/2013, εθόζνλ ζηε βεβαίσζε αλαγγειίαο δελ αλαγξάθεηαη 

ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Η ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

Οι σποψήθιοι ηης ειδικόηηηας ΓΔ-Ζιεθηροηετληθοί Γηθηύφλ  πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 45  εηών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλφ ηφλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες) 

μήν 

ς 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 20 27 35 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδ 
ς 

150 200 25 300 350 400 4 
0 

500 550 600 …. 

      *αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)  

αριθμός ηέκνων 1 2 3  5 …. 

μονάδες 
 
0 

100 150 200 
 

50 
…. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά υεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 

καηηγο 

ίε 

  ΠΕ & ΤΕ 

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5  10 

καηηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 
 

6 
… 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220  
24

 
… 



0 
… 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380  400 

 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έφς 60 κήλες) 

μήνες εμπειρίας 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
 
3 

 
14 

… 
 

57 

 
5 
 

 
59 

 
60 και άνω 

μον 
δες 

 
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% (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “3”) 
 
ποζοζηό αναπηρίας 

 
50% 

… 
 

60% 
              

μονάδες 150 … 180 …              
 

       12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “2”) 
 
ποζοζηό αναπηρίας 

 
50% 

… 
 

60% 
… 

 
67% 

… 
 

70% 
…          

μονάδες 
 

100 
… 

 
120 

… 
 

134 
… 

 
140 

          

 
 

 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΔ) 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ –ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΣΔ ΓΙΚΣΤΧΝ 

   

Γηα ηα Κύξηα Πξνζόληα σο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 

ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ 

είδνπο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη  ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ 

πξόζιεςεο. 

 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 402 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

πίλαθα πξνζόλησλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη 

θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο (άρθρο έναηο, παρ. 28 ηοσ Ν. 4057/2012).  
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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 ησλ 

πξνο πιήξσζε ζέζεσλ, γηα ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο 

ηνπ βαζκνινγνύκελνπ θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε (5) εηώλ εκπεηξίαο. 

Γηα ηα Πξνζόληα Α΄ Δπηθνπξίαο σο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία 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 ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

400, 401,402,403 

Γηα ηα Κύξηα Πξνζόληα θαη ηα Πξνζόληα Α΄ Δπηθνπξίαο: 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο από 

ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Ηιεθηξνηερλίηε 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 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο).  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο βι. δηθαηνινγεηηθά 

πεξίπησζε Α (1) θαη Α(2) αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο 

απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΓΔΓΓΗΔ ΟΥ - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., 

ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο  εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζεο ζέζεσλ βι. δηθαηνινγεηηθά 

πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

(ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλώζεσλ ΓΔΓΓΗΔ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» (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 ΓΔΓΓΗΔ ΟΥ» ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα 

«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ 

Παξαξηήκαηνο. 

 

                   Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα ΓΔΓΓΗΔ ΟΥ 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:  

1. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  

 

2. ΠΡΟΟΥΗ: Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΓΔΓΓΗΔ ΟΥ», νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 

1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηε ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ ή ζε εηαηξεία ηνπ 

Οκίινπ ΓΔΗ (ΓΔΗ ΑΔ, ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ, ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ Α.Δ. θαη ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔΛΙΣΗ 

ΑΔ), θαη αλ έρνπλ απαζρνιεζεί, λα δειώλεηαη ε εηαηξεία απαζρόιεζεο  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. 
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3. ε θάζε πεξίπησζε ππνςήθηνη πνπ έρνπλ νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο θαη άλσ κέζα ζε ζπλνιηθό 

ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ππνςήθηνη απηνί 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο ζπληαζζόκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο ζπλππνςήθηνπο πνπ δελ έρνπλ θαιύςεη 

νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ θαη πξνζιακβάλνληαη κόλνλ 

εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ πξνζιήςεσλ από ηνπο 

πξνεγνύκελνπο ππνςεθίνπο  
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Αξθαδίαο θαη ηνπ Ννκνύ Αραίαο, εθόζνλ εθδίδνληαη.   

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα ΓΔΓΓΗΔ ΟΥ» ] λα γίλεη ζηα 

αξκόδηα ππεξεζηαθά θιηκάθηα όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ζην ρώξν ησλ 

αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Σξίπνιεο, Βόξεηαο Κπλνπξίαο, Νόηηαο 

Κπλνπξίαο θαη Καιαβξύησλ θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.  Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 

πξαθηηθό αλάξηεζεο.   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ  ΟΥ 1/2020 

(ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ) θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα 

γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε : ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ./Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ Πεξηνρή Σξίπνιεο, Λπθνύξγνπ & Ναπαξίλνπ, Σ.Κ. 22132 – 

Σξίπνιε, ππόςε θπξίαο ΓΑΡΓΑΒΔΗ Λακπξηλήο, (ηει. επηθνηλσλίαο: 2710-373500),  

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. L.Dardavesi@deddie.gr 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζηνιήο, ελώ ην  εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θξίλεηαη κε βάζε ηελ 

εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζρεηηθή ηπρόλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο, κε 

θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο ή ππεύζπλεο δειώζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη κηα κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κηαο κόλν θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κηα 

ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο, ζε θάζε πεξίπησζε, αθύξσζε όισλ ησλ ζέζεσλ 

θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη΄ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ 

δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε 

πξνβιέπνληαη ηόζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη 

ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο 

ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη, θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο, ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ επηδηώθεη. 

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 ζηα αξκόδηα ππεξεζηαθά θιηκάθηα όπνπ πξνθεξύζζνληαη 

νη αλσηέξσ ζέζεηο θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ 

Σξίπνιεο, Βόξεηαο Κπλνπξίαο, Νόηηαο Κπλνπξίαο θαη Καιαβξύησλ, 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 δηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ (www.deddie.gr ) θαη ζπγθεθξηκέλα 
αθνινύζσο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ζηε δηαδξνκή : Απαζρόιεζε  Θέζεηο Δξγαζίαο  

Πξόζιεςε Δθηαθηνπ Πξνζσπηθνύ 

   

 

mailto:L.Dardavesi@deddie.gr
http://www.deddie.gr/
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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. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο εηδηθόηεηαο 

θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) γίλεηαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα 

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 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 ηέκνφν 

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 ζηα αξκόδηα ππεξεζηαθά θιηκάθηα, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη 

ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο  ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.  . 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη από 

ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή απεπζείαο ζηα γξαθεία ηνπ αξκόδηνπ ππεξεζηαθνύ θιηκαθίνπ, ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε.  

  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ  ζ’ απηή ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, δειαδή: ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ./ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΗΠΔΙΡΟΤ, ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΡΙΠΟΛΗ, Αξηζκ. Πξση.:    ,  Ηκεξνκελία:           ,  

(Γηα ηελ αλαθνίλσζε ΟΥ 1/2020). 

 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη  εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο 

ζηελ αξκόδηα Σξηκειή Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Η δηάξθεηα ηεο 

απαζρόιεζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν 

δώδεθα (12) κελώλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ σο άλσ ρξόλνπ απαζρόιεζεο νη ζπκβάζεηο απηέο ιύνληαη 

απηνδίθαηα, ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε ή δηαηύπσζε θαη ρσξίο απνδεκίσζε. Παξάηαζε ή 

ΠΡΟΟΥΗ - ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο 402 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

πίλαθα πξνζόλησλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη 
θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012). 



  

Σελίδα 8 από 8 

αλαλέσζε ηεο ίδηαο ζύκβαζεο ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο θαηά ην απηό εκεξνινγηαθό έηνο ή 

κεηαηξνπή ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη άθπξεο. 

 

Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηεο αξκόδηαο 

Σξηκεινύο Δπηηξνπήο πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά 

από ηελ ππεξεζηαθή Μνλάδα, 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 ηε ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. 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 ζηελ ππεξεζηαθή Μνλάδα 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 ππεξεζηαθή Μνλάδα ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. ή ζε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΓΔΗ (ΓΔΗ Α.Δ., ΓΔΗ 

ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ Α.Δ., ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ Α.Δ θαη ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔΛΙΣΗ Α.Δ.). 

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 «Παξάξηεκα ΟΥ 

ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ.», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 

ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ Αίηεζεο ΟΥ …./… ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ., 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 κέζσ 

ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. (www.deddie.gr) πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Απαζρόιεζε Θέζεηο Δξγαζίαο 

Πξόζιεςε Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνύ. 

 

  

 Γηα ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 
 
 

                 Ηφάλλες Γ. άζζαιος 
            Γ/ληής Περηοτής Σρίποιες 

http://www.deddie.gr/

