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

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου
Περιοχή Καλαμάτας
Αρτέμιδος
241 34 Καλαμάτα

Αρ. Πρωτ,: $ 3 ζ I
Ημερομηνία ; )t

Πληροφορίες: Αικ. Μπίρη
Τηλέφωνο: 2721045804
ai.biri@deddie.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un’ αρίθυ. ΣΟΧ 03/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιοχή Καλαμότας/ΔΠΠ-Η του
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019

2.
3.
4.
5.

Απόφαση ΔΝΣ 177/2020
Το υπ' αριθμ. 11120/26-10-2020 Έγγραφο ΓΔ/ΑΔΔ
Απόφαση ΔΝΣ 59/2021
Το ΔΠΠ-Η/14935/14-07-2021 έγγραφο κατανομής έκτακτου προσωπικού στις μονάδες της
Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών m e Διεύθυνσης
Περιφέρειας Πελοπόννησου - Ηπείρου, v i a t i c ανάγκες. αυτής, ,σ ιη ν Π ε ρ ,ιοχή
Καλαυάτος που εδρεύει στην Καλαϋάτα του Νομού Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα
τους 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 (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

400

Υπηρεσία

Έδρα

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση
Περιφέρειας
ΠελοποννήσουΗπείρου Περιοχή

Ειδικότητα

Χειριστές
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μηχανημάτων
(Δήμος Καλαμάτας)
Τεχνικών Έργων
Ν. Μεσσηνίας
0*4/1)

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

8 μήνες

1

Καλαμάτας

ΠΙΝΑΚΑΣ Βί ΑΠΛΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κ ω δ ικός θέσης
400
Χειριστές
Μηχανημάτων
Τεχνικών Έργωι
(Τ4/Ι)

J

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ;
1) Δίπλωμα Επαγγελματικής

Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Γ
τάξης, Γ ομάδας (Π.Δ. 31/90) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 και 2.6 και Ομάδας Α' ειδικότητας 8 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 8.2
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 5-3-2013, ως ισχύει.
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική Γ κατηγορίας (Να ισχύει).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
2) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Γ'
τάξης, Γ' ομάδας (Π.Δ. 31/90) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 και 2.6 και Ομάδας Α' ειδικότητας 8 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 8.2
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κω δικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπό απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 5-3-2013, ως ισχύει.
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική Γ' κατηγορίας (Να ισχύει).

!

1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου (Γ*) κατηγορίας.
2) ) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Γ
τάξης, Γ' ομάδας (Π.Δ. 31/90) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 και 2.6 και Ομάδας Α' ειδικότητας 8 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 8.2
της κατάταξης του άρθρου
2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 5-3-2013, ως ισχύει.
3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική Γ' κατηγορίας (Να ισχύει).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ C* ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ;
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου ( Γ ) κατηγορίας.
2) Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Γ'
τάξης, Γ' ομάδας (Π.Δ. 31/90) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 και 2.6 και Ομάδας Α' ειδικότητας 8 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 8.2
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριβμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 5-3-2013, ως ισχύει.
3) Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική Γ' κατηγορίας (Να ισχύει).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποωάωιοι που κατείγαν άδεια την οποία αντικατέστησαν Βάσει
του Π.Δ113/2012. εωόσον στην νέα αυτή άδεια δεν ανανοόωεται αονική
άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να ποοσκουίσουν
σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας υπποεσίσς σπό την οποία να ποοκύπτει τα
ανωτέοω στοιγεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

προσμετρηθεί το

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ειδικότητα αυτή η ευπειοία υπολογίζεται μετά την
απόκτηση τη*: απαιτούμενης άδειας οδήνησης αυτοκινήτου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ονά κωδικό θέσης)
Κ ω δ ικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Δ Ι|ΥΚ Ρ ΙΝ ΙΣΕ«
Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου:
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία

της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο
η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι
υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται <
;>λόγος αδυναμίας καθώς και
- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή
ημερομηνία
αρχικής
κτήσης
της
κατηγορίας
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
Για την άδεια Χειριστή υηνανηυάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων:

|

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του
Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α')·

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) πρέπει να
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.__________________________________________

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

\

ί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟ Ν Ο Σ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες γιο 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανύ μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο Οριο τομς 12 μήνες)

μήν

1

μονάδες

ο

2

3

ο

0

4

5

β

20

27

35

7

8

S

10

11

12 και άνω

425

500

675

650

725

800

2. ή 3. Π Ο Λ Υ ΤΕΚ Ν Ο Ι Η ' ΤΕ Κ Ν Ο Π Ο ΛΥΤΕΚΝ Η Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες γ ια κάθε τίκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

μ°νάδ

150

200

25

300

7
350

8

9

10

11

400

*

500

550

12
600

‘ αφορά μόνο τις μ ίιχ ίς περιπτώσεις πολυτεκνία; με τρία (3) τίκνα
4, ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ' ΤΕ Κ Ν Ο ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάβε τίκνο)

αριθμός τέκνων

3

μονάδες

120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕ Κ Ν Α (30 μονάδες για καθένα α π ό τα δύο π ρ ώ τα τέκνα και 60 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονΰδες

30

60

110

7. ή 3. ΓΟ Ν ΕΑΣ Η ' ΤΕ Κ Ν Ο ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τίκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
5
μονάδες

.

1Ο0

Τ50

200

,η

8. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για Π Ε και Τ Ε α ι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαττλασιάζονται με το 40, ενώ για Δ Ε με το 20)

κατηγο
ίι

5

5.5

6

6,5

7

7,5

11

12

13

14

15

8

.

8,5

..

9,5

0

10

Π Ε & ΤΕ
κατηγορία Δ Ε
μονάδες

10

..

200

24

220

..

0

280

.

300

..

18

17

6
320

....

340

.

.,

380

19
.

....

20
400

380

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες σνά μήνα εμπειρίας και έω ς 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας
μον
δες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

14
98

...

57
399

5

406

59

60 και άνω

413

420

11 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ Π Ο ΣΟ ΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το π ο σο σ τά α ναπ η ρίας πο λλαπλασιάζεται με το συντελεστή "3” )

ποσοστό αναπηρίας
μονάδες

50%
130

·"
...

60%
130

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟ Ν Ε Α , ΤΕΚ Ν Ο Υ, Α Δ ΕΛ Φ Ο Υ Ή ΣΥ ΖΥΓΟ Υ (το π ο σ ο σ τά α ναπ η ρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2")

ποσοστό αναπηρίας
μονάδες

50%
100

“·
...

60%
120

·"
...

67%
134

-

70%
14ο

EMDJIPJA
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ)
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γιο τα Κύριο Προσόντα ως βαθμολογούμενη εμπειρία 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 των
προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας.
Για τα Προσόντα Α ’ Επικουοίαε ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται π 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.
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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 A
(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 17.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας νια όλες της ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων ΔΕΔΔΗΕ Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) » (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υπαενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ AIKAIQAQj^TJKA

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 ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω
Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν το οριζόμενα στο Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ
ΕΙΔΙΚΕΣ. 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 δικαιολονπτικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο II του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.

1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν αποσγολπθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή σε εταιρεία του
Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΊΠΚΗ ΜΕΛΓΤΗΣ
ΑΕ), και αν ένουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων,
εκτός πρακτικής άσκησης) κστά την τελευτοίο 3ετία. οπό τη λήΕη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
3. Σε κάθε περίπτωση υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω μέσα σε συνολικό
χρόνο δώδεκα (12) μηνών μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι αυτοί
κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιους 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: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεΐ σε δύο (2) ημερήσιες ευρείας κυκλοφορίας

εφημερίδες.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ] να γίνει στα αρμόδια
υπηρεσιακά κλιμάκια όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμάτας καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων auuueroxftc

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αΗηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 3/2021
( έ ν τ υ π ο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/Τομέας Υποστήριξης, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Τ.Κ. 241 34 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ, υπόψη κας
Μπϊρη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2721045804), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : ai.biri@deddie.ar

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με συστημένη επιστολή κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ι\Ι. 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ^υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια
ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των θέσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κ α τ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ 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 μια μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει, κατά σειρά
προτίμησης, το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
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 αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια όπου προκηρύσσονται

οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Καλαμάτας, 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 δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.ar ) και συγκεκριμένα
ακολούθως από την κεντρική σελίδα στη διαδρομή : Απασχόληση *> Θέσεις Εργασίας
Πρόσληψη 'Εκτακτου Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITQ; Κατάταξη υηοωηωίων

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 έχοντεςτα επικουρικά (Α", Β ' επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικό) 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.
ί

KF-ΦΑΛΑΙΡ_Τ ΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποΒολή ενστασεων

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 στα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια, ενώ θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογράφει από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. .

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 α /ακοίνωσης, δηλαδή: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΙ ΡΟ\/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αριθμ. Πρωτ.:........ Ημερομηνία:...... .
(Γιρ τα νονο κο ίνω σ π ΣΟΧ 3/20211.

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: Ποόσληωη

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 χρόνο
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
Τριμελούς Επιτροπής που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελεϊται 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το απολειπόμενο, 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 στην υπηρεσιακή Μονάδα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986
στην οποία να δηλώνουν όπ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους
στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν
απασχοληθεί (δηλώνεται το χοονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
σε υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝ ΓΠ ΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.).

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
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», το οποίο περιλαμβάνει: ϊ) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Αίτησης ΣΟΧ
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων τύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ίί)
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω
του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddle.ar) που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Απασχόληση - Θέσεις Εργασίας
- Πρόσληψη 'Εκτακτου Προσωπικού.

