∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου
Περιοχή ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα
Τ.Κ. 29100 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ηµεροµηνία : 3682
Αρ. Πρωτ. : 17/09/2021

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν.4643/2019 )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ∆ΠΠ-Η

ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν . 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α΄/03.12.2019).

2.

Την υπ. Αριθ. 177/2020 Απόφαση ∆/ντος Συµβούλου

3.

Την υπ. Αριθ. 59/2021 Απόφαση ∆/ντος Συµβούλου

4.

Το υπ΄ αριθµ. 11120/26-10-2020 έγγραφο Γ∆/Α∆∆

5. To υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7436/01.04.2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας
Πελοποννήσου - Ηπείρου, (∆ΠΠ-Η) περί κατανοµής θέσεων.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά ΕΠΤΑ (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει
στη Ζάκυνθο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 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
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
400

∆ιεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ηπείρου
(Περιοχή Ζακύνθου)
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.

401

∆ιεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ηπείρου
(Περιοχή Ζακύνθου)

Έδρα
Απασχόλησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια

Αριθµός

σύµβασης ατόµων

∆Ε
Ηλεκτροτεχνιτών
Εναερίων –
Υπογείων ∆ικτύων

8 µήνες

6

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
∆Ε
(∆. Ζακύνθου
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ν. Ζακύνθου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆Ο2/Α

8 µήνες

1

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
(∆. Ζακύνθου
Ν. Ζακύνθου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός

Τίτλος σπουδών και

θέσης

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και
400
Υπογείων ∆ικτύων ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄
∆Ε
ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει.*
Ηλεκτροτεχνι 2) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
τών
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής
Εναερίων –
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
Υπογείων
σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος
∆ικτύων
ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός

Τίτλος σπουδών και

θέσης

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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 ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας
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 ∆ικτύων Μέσης και Χαµηλής Τάσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και
Υπογείων ∆ικτύων ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄
ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει.*
2) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.*
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του Π.∆. 108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η
αρχική άδεια και η 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.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
401
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή
Υπάλληλοι Πτυχίο Β΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
Γραφείου ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και
∆Ε
Σελίδα 3 από 10

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός

Τίτλος σπουδών και

θέσης

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

∆ιοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
2) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

• Οι υποψήφιοι της ειδικότητας µε κωδικό 400 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
• Οι υποψήφιοι της ειδικότητας µε κωδικό 401 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
4
5
6
7
8
αριθµός τέκνων
3*
µονάδες

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

P.

450

500

550

600

P.

*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο)
3
αριθµός τέκνων
µονάδες

120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
µονάδες

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
P.
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
P.
µονάδες
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
P
5,5
P
6
P
6,5
P
7
P
7,5
P
8
P
8,5
P
9
P
9,5
P

10

κατηγορία ∆Ε

10

P

11

P

12

P

13

P

14

P

15

P

16

P

17

P

18

P

19

P

20

µονάδες

200

P

220

P

240

P

260

P

280

P

300

P

320

P

340

P

360

P

380

P

400

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
1
2
3
4
5
6
7
8
µήνες εµπειρίας

9

10

11

12

13

14

P

57

58

59

60 και άνω

µονάδες

63

70

77

84

91

98

P

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

56

11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”)
50%
P
60%
P
ποσοστό αναπηρίας
µονάδες

150

P

180

P

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας
Μονάδες

50%
100

P
P

60%
120

P
P

67%
134

P
P

70%

P

140

P

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις µε κωδικό 400 και 401 προτάσσονται των υποψηφίων που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που
συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ζακύνθου.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
(∆Ε)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

400

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της
ζητούµενης, κατά περίπτωση από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή άλλης επαγγελµατικής άδειας.
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α (1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας
του Παραρτήµατος ∆Ε∆∆ΗΕ ΣΟΧ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 17.
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία
επιλογής.

401

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

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας, για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων ∆Ε∆∆ΗΕ Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 ∆Ε∆∆ΗΕ ΣΟΧ» ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ∆Ε∆∆ΗΕ ΣΟΧ»

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ
του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆Ε∆∆ΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη
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∆ήλωση Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Οµίλου ∆ΕΗ (∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. ) και αν έχουν
απασχοληθεί να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
(σύµβαση ορισµένου χρόνου 8µηνης διάρκειας, σύµβαση έργου, σύµβαση 60
ηµεροµισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης ), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που
απασχολήθηκαν.
3. Σε κάθε περίπτωση υποψήφιοι και που έχουν (8) οκτώ µήνες απασχόλησης και άνω,
µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία
επιλογής .Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόµενους πίνακες µετά τους
συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε συνολικό
χρόνο δώδεκα (12) µηνών και προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η
κάλυψη του απαιτούµενου αριθµού προσλήψεων από τους προηγούµενους
υποψηφίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ∆Ε∆∆ΗΕ ΣΟΧ»] να γίνει
στο αρµόδιο υπηρεσιακό κλιµάκιο της υπηρεσίας µας, στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του δήµου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
ΣΟΧ. 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ.
29100 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, απευθύνοντάς την στον Τοµέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου
Γιοµατάρη ∆ιονύσιου (τηλ. επικοινωνίας: 26950-45887) είτε µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.giomataris@deddie.gr.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε
κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται, τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορούν να καλυφθούν επικουρικώς µε
εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει, κατά σειρά προτίµησης, το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε
και ΥΕ) που επιδιώκει.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποστολής , ενώ το εµπρόθεσµο µε συστηµένη επιστολή κρίνεται µε βάση
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος µετά την αποσφράγιση του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
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Η αίτηση συµµετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) που
θα υποβληθούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζονται
υπογεγραµµένες, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε 2 εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της
υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου
Ζακύνθου, 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.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε.
(www.deddie.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή:
Απασχόληση –> Θέσεις Εργασίας –> Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
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, τριτεκνική
ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, βαθµός τίτλου σπουδών,
εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόµου).
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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους κωδικούς θέσεων 400 ΚΑΙ 401 προτάσσονται των υποψηφίων
που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των
µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ζακύνθου.

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 αρµόδιο υπηρεσιακό
κλιµάκιο, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από
δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
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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 στα γραφεία του αρµόδιου υπηρεσιακού
κλιµακίου, στην ανωτέρω διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή αποστέλλεται
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην προαναφερόµενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν
σ’ αυτή τα πλήρη στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αριθµ. Πρωτ.: -----, Ηµεροµηνία ------2021 (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ
2/2021).
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης στην αρµόδια Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 8
µήνες σε συνολικό δώδεκα (12) µηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης
οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και
χωρίς αποζηµίωση. Παράταση ή ανανέωση της ίδιας σύµβασης ή σύναψη νέας σύµβασης
κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου της
αρµόδιας Τριµελής Επιτροπής που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από την υπηρεσιακή Μονάδα, 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 τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 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 σε υπηρεσιακή Μονάδα της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία
του Οµίλου ∆ΕΗ (∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.)
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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
ΣΟΧ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ__/_., 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 αλλά και στα
Ειδικά Παραρτήµατα : (Α1) Απόδειξη Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης
«17.09.2020» και (Α2) Απόδειξη Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «07.12.2020»
µέσω του διαδικτυακού τόπου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr) που ακολουθείται
και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Απασχόληση - Θέσεις
Εργασίας - Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

ΓΙΑ ΤΗ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.

Ν. ∆. ΚΟΥΤΣΗΣ
∆ιευθυντής Περιοχής Ζακύνθου
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