
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σοκ

Για την ιιμύαληψη µια"… προσωπικού στη "Μπα Α.Ε µι αι*ιµρααη εργασιας!
ιτατικαύ δικα|Θυ ορισµένου χρόνου (ύµµα α το" ΝΑ643|:οι9)

(ΔΕΔΔΗΕ
Αππ-α|πεν.νΑ…: Τόπος, Ηµεραµηνια : ΔΡΑΜΑ που

Αριθμ. πµ.… | 9…) | π-;-:α22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |… µµ Ωμ ξ9Χ ! [2021
για τη σύναψη "ΝΕΑΣ": ΕΜΑΣ": οι=1ΣΜΕΝον ΧΡοΝον

Ν "ΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ

του Δ1ΑχΕ1ΜΣτΝ ΕΛΛΝΝικονΔικτνον ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΝΑΕκτΡ1κΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

:. Τις διατάξεις του αρθρα… 4 τον Ν. 4643/2019
:. την …. αριθ. 177/201ι> Απόφαση Δ|ντας Συμβούλων
:. το υπ' αριθ. 11120|26-ω-2οΖπ έγγραφα ΓΔ/ΑΝΠο
4. Το …' αριθ. 11593/4-ιι-2020 έγγραφα ι'Δ|ΑΔΔ
5. Η 31/2011 Απόφαση του Δ|ντας Σιιµβαι'ιλοιι

Ανακοινών=ι
την ιιαααληψη, µι αύµμααη Εργασίας ιδιωτικού δικα… αμιαµέναιι "αν… συνολικό
δύο (4) ατόµων για την καλη… …αχικύν η ηααααικών αναγκών της Πεµ.Δράµσς,
ιιαιι Εδρεύει αταν Νοµό Δρα.… και συγκεκριµένα τους Εξής, ανά υπηρεσία, και,
Ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αµιαµαι'ι ατόµων (μ).. πιΝΑκΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιταύµινα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ιιααααντα (µ. π…ΑκΑ α):

Σελιδα « απο 14



"πι… Α: ΘΕΣΕΙΣ Εποχικον ΠΡΟΣΩπικσν (ινα κωδικό και…

κ;ξ=2ς πηρα… *"… Ειδικότητα #38; 2325;

1

ΔΕΜΗ Ε λ. Ε.
Δ|νση "η…

ΠεριφέµΕιπς (Δ. "που ! µήνες :*" ΜακεδανΙσς- ". Δράµας
θά…" |
πι:ρ.Δρήµας

&

!

Δευ"; Α.Ε.
Δ|νσιι Ανά" ΤΕ

Περιψέµεισς (Δ. Αµάν") Ηλεκτρολόγοι
ιο: Μακεδονίας» Ν. "&"; Μηχανικοί ! µήνες 1

αν"… |παλµό":

Σελίδα : αν… …



πιω… Α: σε:": εποχικογ πνσπιπικον (ανά Κωδικό Θέσης)

κξξ':? νιιηρεαΙπ τα… ΕιδικΜι|Ν στ:;:ξ':ς 2332:

Δεμια" µε. ,
Δ|νση και… Η";ξΞ3:'"' 0 µήνες :

ιο: Πεµιψέρ:ιας (Δ. Δμι'ιµπς)
Μπκ=δον|ις- π. Δράµας
Β…"… |
πια-Δράµας

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΕ
Δ|νση Αβάνα Διοικητικού

"ψώνια (Δ- Δνάµας) Λογιστικού
4… Μικιδον|ις- Ν. "όµως (Υπάλληλοι 5 µήνες ;

από…" | Γραφείου)
Πιρ.Δμόμπς Δα…

Σελιδα = σπα 14



"η"… Η: ιπΑιτοΥΜΕΝΑ ιιΡοΣσΝτΑ ("ή τα…" Θέσης)

Κωδικός
Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
"που…

401

σ) πτυχιο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανολογού Μηχανικού η Μηχανολόγου Ηλεκτρολογου Μηχανικού η
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού γττολογιοτών η Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και τεχνολογιας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού |… ΑΕι η το οµώνυμο τπυχιο η δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
πανεπιστηµιου (ΕΑ … ΑΕι η Προγραµµάτων Σπουδών επιλογης (Με) ΑΕι
η ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχιο η διπλο… ΑΕι ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµιου (ΕΑ |1) ΑΕι η Προγραμµάτων Σπουδών
Επιλογής (Με) ΑΕι της ημεδαπής ή ισοτιµος τιτλος σχολών της αλλοδαπής
αντιστοιχης ειδικοτητας.
β) Άδεια ασκηαης επαγγέλματος Μηχανικού αντ|σισιχης ειδικότητας του
τίτλου αιώνων

401

π) πτυχιο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρολογιας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
τ Ε. η Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογ|ας τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής
Ηλεκτρολογιαςτει ή το οµώνυµο πτυχιο η δίπλωµα Προγραµμάτων Σπουύών
Επιλογής (ΠΣΕ) τΕι η αντιστοιχο κατά ειδικοτητα πτυχιο ή δίπλωμα τΕι η
Πρπγραµµάιων Σπουδών Επιλογής … ΣΕ.) τει της ημεδαπής ή ιοοτιμος
τιτλος σχολών της ηµεδαπής η αλλαοαπης, αντιστοιχης ειδικόιηιας η το
οµώνυµο η αντιστοιχα κατά ειδικότητα πτυχιο ΚΑΤΕΕ η ιαοτιμος τιτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
µι Άδεια άσκησης επαγγέλµαιπς τεχνολογου Ηλεκτραλόγου*Μηχανικού Β' η
Α' ιάξης.

οι υποψήφιοι της ειδικότητας τι|Α και τιμ πρεπει να ειναι ηλικίας από το έως 65 Πόιντ
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"να… !: ΑπΑΠονΜΕΝΑ "Μποκ" ("ή κωδικο Θέπ||ς)

κωδικός
"ως

τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτπι'|µενα (τυπικά & τυχον προαιετα)
προσόντα

…:

ιεκπαιδευσης ή αλλος ισοτιµσς και αντιατοιχος τίτλος σχολικών μονοδων της

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

η Άδεια ασκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη Στ' ειδικοτητας εναερίων καιι

Υπογείιον Δικτύων η Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'
ειδικοτητας του π.Δ. τον"… όπως ισχύει'. *

:) ο οµώνυμος ή αντίστοιχος τιτλος ιΕκ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή

τεχνικού επαγγελματικού εκποιδευτηρίου Α' ή ο κύκλου σπουδών η ενιαίου
πολυκλσδικαύ Λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού Λυκειου ή ή

επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθµιας εκπαιδευσης ή σχολών µσβητειας του οΑΕΔ του Ν 1346/1963
ή Ν. απο…… ή άλλος ιαοτιμος τιτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντιστοιχης ειδικότπίας
Γινεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τιτλος ιεκ ή δευγεροβάθμίαςι

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπο την προύττοοεση οτι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρµοδιας για την εκδοση της αδεισς η βεβαίωσης υπηρεσίας,
οτι η ανωτερω αδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση σναγγελίας'
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς ειτε με
συνυπολογ|σµό και εμπειρίας
3) Εξειδικευ …η εµπειρία τουλαχιστον έξι (οι µηνών ως Ηλεκτροτεχνιτης Στ'
ειδικοτητσς σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευης Εναεριών και

γπογείών ΔικτύωνΜέσης και Χαµηλής τααής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡ|Α
ιεφοσον οι Θέσεις δεν καλυφθούν απο ι…οψηψίαι|ς|:ς µε τα ανωτέρω
προσόντα)
η Άδεια σσκησης επαγγέλματος ιιλεκτροτεχνιτη Στ' ειδικοτητος Ενσεριων
και γπσγείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολογουλ'
ειδικοτητας του π.Δ.Μπ…. οπως ισχύει. *

:; ο οµώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τιτλος αναγνωρισµενης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισοτιµας και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής.
Γ|νπαι επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τιτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. υπο την προυποΘεση οτι ο
υποψήφιος υποβαλλει βεβαίωση της αρμοδισς για την έκδοση της οδεισς ή
βεβαίωσης υπηρεσίας, οτι η ανωτέρω αδεια οσκησης επαγγέλµατος
βεβαίωση αναγγελιας* χορηγήθηκε βοσει του συγκεκριµενου τίτλου ειτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολσγιαμο και εµπειρίας.

:) Εξ;ιδικ:υµένπ εμπειρια τουλάχιστον έξι (οι µηνών ως Ηλεκτρστεχνίτης Στ'
ειδικοτητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρ
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ηοης και επισκευής εναεριων και γττογείων Δικτιίων Μέσης και χαµηλής
Τάσης.

πΡοΣοΝτΑ Β' επίκογΡιΑ::
(Εφόσον οι Θέσεις δεν καλυφοοιίν από υποψηφίους|ες µε τα ανωτέρω
προσόντα)
η Άδεια άσκηπης επαγγελµστος Ηλεκτσοτεχνιτή Στ' ειδικρτητας Ενοερίων και

Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'
ειδικότητας του π.Δ. ιππασία, όπως ισχύει'.
:; ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ιεκ η Επαγγελµατικού Λυκείου η

τεχνικσιί επαγγελµατικου εκπαιδευτηριου Α' ή Β' κύκλου σπουδών η Ενιαίου
Πολυκλαδικου Λυκείου η Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου η

επαγγελµατικής Σχολής ή τεχνικών Επαγγελματίκών Σχολών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η σχολών µαθηίείσς του οΑεΔ του Ν. …και…
ή Ν. :475|:οοβ ή αλλος Μόνιµος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικδτητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ιΕκ ή δευνερσβάΘμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισοτιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπο την προυποοεοη οτι ο υποψήφιος υττοβαλλει
βεβαίωση της αρμοδιας για την εκδοση της αδειας η βεβαίωσης, υπηρεσίας,
οτι η ανώτερω αδεια ασκήοης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας'
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμενου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµο και εµπειρίας…

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡ|λΣ:
(Εφόσον οι Θέσεις δεν καλνφοοι'ιν από υπσψηψίους|ες µε τα ανωτέρω
προσόντα)

η Άδεια ασκηοης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτή Στ' ειδικοτητας εναερίών και
γπογείών Δικιυων η Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκφολόγοι| λ'
ειδικότητας του π.Δ. ίππο… όπως ισχύει."
:) ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικης σχολής της ημεδαπής η ιοοτιυος και αντίστοιχος τίτλος
σχολης της αλλοδαπής.
Γίνεται επ|σης δεκτός οποιοσδήποτε τ|ίλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. υπο την προυπόθεση (… ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμοδιας για την έκδοση της άδειας η
ίβεβαίωσης υπηρεσίας, (… η ανωτέρω άδεία άσκησης επαγγέλματος ή
ιβεβαίωσ|| αναγγελίας * χορηγήθηκε βοοει του συγκεκριμενσυ τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισµο και εμπειρίας

*επιΣΗΜΑΝΣΗ : Υποψήφιοι που κατείχαν αδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του π.Δ. 10812013, εφοσον στη βεβαίωση αναΠελίας δεν αναγράφεναι
η αρχική άδεια και η ηµεαοχοονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να
προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµοδιας υπηρεσίας απο την οποία ναι
προκύπτουν τα ανωτερω στοιχεία.
Η εν λογω βεβαίωση απαιτείται, προκειμενου να προσµετρηΒεί το!
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ί βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

πι=οΣοχΗ: οι ανωτέρωΆδειες πρεπει να είναι σε ισχύ συµφωνα µε τις
προβλεπόμενες διαταξεις.

ί οι υποψήφιοι τη ειοικοτητος τιμ πρεπει να είναι ηλικίας από 1! ε… 45 ετών.

"Η"… !: ΑπΛιτονΜΕΝΑ "θα…" (ανα κωδικό πιο…)

Κωδικός
Θέσης

τίτλος σπουδών και λοιπο απαιτούµενο (τυπικα ι τυχον πρόσθετα)"μισό…

οι"

ηπτυχία ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστηµατων
πληροφόρησηςή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εµπορίου ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Κοινωνικών. Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και οργανώσεων ή Διοίκησης και
ΔιαχείρισηςΈργων η Διοίκησης Μονοοων τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονοοων Υγείας και Προνοιας η Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισµών .
Διοίκησης Μοναοων Υγείας και προνσιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων *

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστηµάτων
Εφοδιαοµσιί ή Διοίκησης παραγωγικών Μοναοών η Διοικητικής τεχνολογίας ή
Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή ψηφιακών Μεσων και Επικοινωνίας
τε ή Ελεγκτικων και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης η
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηµατικσο Σχεδιασµού και Πληροφοριακών
Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξενων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο η
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην οικονομία η Λογιστικής ή
Λογιστικής και χρηματωικονοµικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και
Μεταφορών ή πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Διοίκησης
οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & τουριστικών Μονοοων η Στελεχών
Συνεταιριστικών οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισµών - τοπικής Αυτοδιοίκησης η
τηλεπληοοφορικής και Διοίκησης ή τουριστικών Επιχειρήσεων ή τεχνολογίας
και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης
προιοντων ή Χρηµανωικυνομικης και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και
Ελεγκτικής ή χρηματοσικονουικών Εφαρμογών ή Χρημσνοοικονομικών
Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις ΑνατολικοευρωπσΤκές Χώρες ή
Επιχειρησιακής πληροφορικής τει ή το οµώνυµο πτυχιο ή δίπλωµα
προγραµµατων Σπουδών Επιλογής (Με) τει της ηµεδαπής ή ισοτιυος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο
πτυχίο κΑτΕΕ η ισοτιιιος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικοτητας

2)Γνώση Χειρισμοι΄| Η" στα αντικείμενα. ιί) επεξεργασίας κειμενων, ιιί)
υπολογιστικών φύλλων και (Ε… υπηρεσιών διαδικτύου.

ί οι υποψήφιοι τη ειδικότητας Δο:|Α πρέπει να είναι ηλικία από 1! εω &; ετών.
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……Η σε"… κατάταξης µποξ": των υποψηφίων "ΜΜΜ… με Βάση τα ακόλουθα κριτήρω:

πινω… ΒΑΘιιοΛο…Μι "αν…
« ………η………;… ι…… αν… :… … µπν4ΙιςΜ µην…………νι……………… .… *:……
"ως = : : . 5 6 7 ! ι … Η «: .… …
ως 0 π π :… …. … … ων … … … που

ι.… : Μπεκ…" γε… "Με…" εικονα"! ι……;νιν "Κια"…
να……… ;- Δ & ν 1 ν ν … … «:

…… «ω … :… … … ων …. … … ων
*………………ν……………
. ||| …να… κ ……τιινεκ…ο……ε…… "να…":…να…
…… να… :
…… αν
ι.Α… τε… … µ…… ν…………………νι… .… … ΜΒΜ… … ……
αν……… * : :
…… ω υπ 1…

τ, " ι να"…* τε… "µπαινει…πιω"… … ν……… .………
…να να… 1 : & . ;
…… Η: Η… νέα … …
ι……ι……………τε…νε……ς…"…"…":……….……ω……ω………κ……:…
ναι…… πειτε 5 ;; … Η : Η ι 15 ν … …

…ν…Δε … … α .; «. «* … η … ιν »
…… … … … … … … … … … … …
ιν ΕΜΕΝΑ " "να…… .……η…………η…
………=.… * ; : . ; » 1 ι ; … «- η «: «. … ω » ε……
…… γ «. 2, :. !5 η .; :; = τα π … … » :… .… … .…

«| να…" πω………; "σκοπο τνν…γ…… … |… ""Μααν……………ω… µι… ν……
"Μα αν…… … …
…… «» »…

«: Μ………για…κι……αν κ……….… ν………ΑπΜ…ι .… … αν"… ,

…αν…… … …. …. ….

Μ…… *… … … .…

Γ… τη θέση με κωδικό 401 401 403 και "|4 πρατά"οΠαι των λοιπών υποψηφίων που
ανήκουν στον … …να… προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων …
συγκεντρώνουν, οι µόνιμοι κάτοικοι των δήμων τον πω…;

Σελίδα & από 14



;|Δπ;ιΡµ

ΒΑΘΜοΛοΓονΜΕΝΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ "σωμα"… κΛτΜΓοΡ1πΝ "ΑΝΕππτκ…ΔκΜΣ
(ΗΕ), ΤΕΧΝΟΛΟΓ!ΚΗΣ (ΥΕ) ΚΑΙ ΔΕντΕΡοιΑΘΜ1ΛΣ (με) ΕκπλιΔΕνΣκΣ

Ως ΒπΘµαλυγούμΕνη εμπειρία για τους πααακαπα κωδικούς σε"… νοε΄τπι η
απασχόληση µε σχέση εργασίας η σύμβαση έργου στο σημασια η ιδιωτικό τα… η ασκηση
επαγγελµοτσς σε καθήκοντα η εργα συναφή µε τα αντικείµενο των προς πλήρωση
θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕ!ΡΙλ"! ΤΡΟΠΟΣ Ά|'|0ΔΕ1ΞΗΣ

'" Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της

", ζητούµενηςι κατά πεΕ|πτωσµ, από την παρούσα ανακοινωση
άδειας άσκησης επαγγέλµαως.

402 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτή; αλ δικαιολογητικα
περίπτωση …) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εµπειρΙας του Παραρτηµοτας ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας οαιαμεναιι χρόνου (Σαχ) . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιι.ι στοιχείο
17. Πισνοπσιητικά απόδειξης εµπειρίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ και "απο: ΑποΔΕΙΞΗΣ

":

ΜΜΜ:Ως βαθμολογυύµενη εµπειρία για νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας η σύµβαση έργου στο δημόσιο η ιδιωτικό τοµέα
ή άσκηση επαγγέλµανος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της
εξειδικευµένης εµπειρίας που ορίζεται οι… παρούσα
ανακοίνωση ως τυπικό πασσόν πρόσληψης.
Πέραν του ε|δους και του χρονικού διαστήµατος της
εξειδικευµένης εµπειρία; που ορίζεται από την παρούσα
ανακοινωαη ως τυπικό προσόν πρόσληψης. βαθµολογ:ίται
επίσης και η εµπειρία που οιαοεταιιν οι υποψήφιοι σε
καθήκοντα η έργα συναφή µε τα αντικείμενα των προς
πλήρωση Θέσεων. για τα υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα
και µέχρι συµπληρώσεως τον µαοµαλαγαι'ιµιναυ καιτηαίαα
των συνολικα πέντε (5; ενών εµπειρίας,

Για να Π "όντα Β΄ αι Γ΄ΕπιΚον |Η :

Ως βαΘµαλσναιίμενη εµπειρία για νοείται η απασχόληση με
σχεση εργασίας η σύµβαση έργου στο δηµόσιο η ιδιωτικό τοµέα
η άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα η εργα συναφή µε το
αννικείµενοτων προς πΛήµωση Θέσεων.

Σελίδα Η από …



ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣΑΠΟΔΕ|Ξ Σ

Για τα Κύρια Προσόντα και τα Προσόντα Α' ε' και Γ"
Επικοιιαιας:

Η εµπειρία Λαµβάνεναι υπόψη μετα την απόκτηση της
ξηται'ιµενης από την παρούσα ανακοινωση αδεια; άσκησης
επαγγέλµατος η βεβαίωσης αναγγελιας.
Για τ ν ΄ωσ ανα ελία του π.Δ. 10811013 Η"::
σχετική επισπ΄μανσπ στα προσόν… του Π|ΝΑΚΔ Β:

403 ΑΠΑ|ΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εµπειρίας βλ.
δικαιολογητικά περίπτωση…) και Αα) α9οαιατικα η Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας ιαυ Παραρτήµαως
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασιας Ορισμένου Χρόνου (Σαχ);
. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιιι στοιχείο 17.Πιστοποιηνικά απόδειξης
εμπειρίας.
Για την αποδειξη της εµπειριας σε καθήκοντα η' και: "να!!!
µε το αντικείμενο των προς πλπ΄2ωσπ Θέσεων αλ
δικαιολογητικά περιπτωση Α… η ειδικες περιπτώσεις
απόδειξης εµπειριας του παραρτήµατος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασιας Ορισµένοι;Χρόνου (Σοκ) εκΕΦΑΛΑιο ιι.ι

στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.
&

Η εμπειρία λαμβανεται υπόψη µετα τη λήψη του βασικού
τίτλου σπονδών µε τον οποιο οι υποψήφιοι μ:νέχουν στη
διαδικασία επιλογης.

*" Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικα
περίπτωση Η ή ειδικε'ς περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας
του παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασιας
Ορισµένοι: Χρόνου (που . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιι, στοιχεια

*

17. πιστοποιητικα απόδειξης εμπειριας.

οι τα…" ιιιιολπγισµαύ της ιµπειµίπς… περιγράφονται
αναλυτικό στο «παράµτηµα ανακοινώσεων ΔΕΜΗΕ Συµβάσεων εργασίας ορισµένου
Χρόνου (Σ0Χ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., ενότητα Ε., ιιιιοενότητπ «ΤΡΟΠΟΙ νππΛοΓπΜον
ΕΜπΕ|ΡπΣ»).…οι υποψήφιοι για την απσδειξη των ΑπΑπονΜεΝΩΝ Μπαντ… (βλ. πω…… Β), των λαιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους πφείλουν να πμοσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα απο την
παρούσα πνπκοϊνωση και το «Παραμτηµα ΔΕΔΔΝΕ Σαχ » σύµφωνα με τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡοΣκοΜΙΣΗ ΠΤΛΩΝ, πιΣτοπο…πκΩΝ και ΒεεΑιΩΣΕΩΝ» ταυ Κεφαλαιαυ Η του
ανωτέρω παραρτηαατος.

! κατά τα λοιπά ισχι'ιαυν τα αμιζδμενα στα «Ππν69"1ν=Δευ" Σαχ».

ΣελτδαιοαποΜ



και": επαΗΜλπππ:
ι. Όλοι οι υποψήφιοι πμέπεί να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των

καθηκόντων της Θεοης που επιλέγουν.
2. Ειδικα για την ειαικστητα ΔΕ ΗλεκτρΜεχνικοί Δικτύων η υπηρεσία διατηρεί τα

δικαίωµα να εκπαιδεύσει τους επιτυχόντες σε ειδικα εκπαιδευτικό κυκλο απς
σχολές της ΑΕ"… Α.Ε. " µη καταλληλότητα των απιωχόντων για τις "οι";
εργασίας για τις οποίες ιψπσλήψΘηκπν η η µη επιτυχής αποφοίτηση τους σπα τον
κύκλο εκπαίαευσης από τις Σχολές της ΔΕΔΔΗΕ λ.ε. συνιστούν σπουδαίο λογο
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

3. "σε"… οι υποψηφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα Κεφαλοιο
" του κπλΡΑΜ'ΗΜλτοΣ "ΜΜΕ Σοκ», οφείλουν να υπαααλλαυν και Υπεύθυνη
Δήλωση Ν.1599|1956, στην οποία να δηλώνουν όΤί δεν έχουν ππασχσληΘεί.σΓη
ΔΕΔΔΗΞ Α.Ε 71 & εταιρεία Ιου Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΆΝλΝΕΩΣ|ΜΕΣ Α.Ε.,
ΑΝ…… ΜΕΓΑΛ0Π0ΛΗΣ λ.ε και ΜΜΜ… Μελινα κ.ε.) και αν έχουν
απασχυληΘεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχοληοης µε οπαιαοι'ιποτε σχέση εµγπσί΄πς
(σύµβαση ορισµένου χρονου Θµηνης διάρκειας, συμβαση έργου, σύμβαση οι]

«κρυψώνα… εκτός ΠΡΠΚΤιΚήζ άσκησης),……ΜΜΜ-09… … τα χρονίκά δαπανά… *…
απασχολήΘηκπν.

4. Σε καθε περίπτωση υποψήφιοι που έχουν οκτώ (Η) µηνεςαπααχαληοηε και αν…, µέσα σε
συνολικο χρονο δώδεκα (11) µηνών υποαοι'ιν να αυυυετεχουν στη οιαοικασία επιλογης
οι υποψήφιοι αν ί κατατασσανται στους αυντασσαυενους πίνακες μετα τους
αυνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλυψει οκτώ (8) μηνες απασχόλησης σε
συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών και προσλαμβάνοντπί… δεν είναι
αυναττ'ι η καλοι… του απαιτούμενσυ αριθµού προσληφεων απο τους προηγαύµενονς
υποψηφίους.

Ε Π!" … .

πεµίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δηµοσιευθεί σε οι"… (2) τουλαχιστον ημερήσιες
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφοοίος .

"άσκηση ολοκληαης της ανακαίνωσηε [µαζί με τα Παραρτηυα ΔΕΔΔΗΞ Σολ και τα ειδικο
παραρτήµατα (Α1) Απόδειξης χειρισµού Η" µε σήµανση έκδοσης «17.09.2020- να γίνει στα
αρμαδισ υπηρεσιακό κλιυσκιο της υπηρεσίας να: στα ουκτιακο τόπο του ΔΕΔΔπε λε
(παο:…….αοααια.… καθώς και στο χώμα Των ανακοινώσεων του οηυαυ Δράµας στον οποίο
εοαει'ιει η υπηρεσία και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Θα συνταχαέί και σχετικό πρακτικό
αναρτηση;……Οι ενδίαψερόμ=νοί καλούνταί να συµπληρώνουν την σίΥησΠ …; κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ
1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υΠ0βάλσυν, Είτε ταχυδροµικό µε "στηµένη
ιπιστπλή. στο νµαφείσ 7ης υπηρεσίας Μαζι στην ακόλουθη δίΕύ9υνση ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ.

"να: :… ιουλίου αν σε με απέυούναντσε την στον τομέα νποστηαιξη; υπόψη κας
τιλπλΝτμκλ"να: (τη)… επίκαίνωνίας απλα…"), είτε µε ηλεκτρονικα ταχυδροµειο
στην ηλεκτρονίΚή διεύθυνση………Ν αιτηση συµµετοχής και η σχετική τυχον υπεύθυνη δήλωση του νΑΞΘ9/19!6 που
θα υποβληΒοι'ιν µε ηλεκνρανικο ταχυαραµεία πρεπει απαασιτητως να :µφαν|ζο…ι
υπογεγραμμένη , µε φυσική υπογααφη . Ανι|πόγµπψες αιτήσεις η ιιπιι'ιΘυνις
δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σελίδα ιί απο 14



το εµπρόΒεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τροπο κρινεται με βαση την ηµερομηνία
ηλεκίµονικής αποστολής, ενώ το εµπρόοεσνο µε ουοτηυενη αποστολή κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φακελος απο…λής, ο οποίος μετα την απαοφραγιοή του
επισυναιιτεται στην αίτηση των υποψηφίων

κάθε υποψήφιος δικαιουται να υπορόλει µία μόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας Προσωπικού (πε,τε ή Δε ), Η σωρευαη οεσεων διαφορετικών κατηγοριων
προαωοικοι'ι σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση,
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
" προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι σε… µη) ηµερας (υπολογιζόμενες
ημερολογιοκα) και αρχίζει από την επόμενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίρες η της αναρτηαής της ατο αρµόδια υπηρεσιακό
ιιλιµόκισ και στο χώρο ανακοινωσεων του δηµοτικού καταστήματος, εφόσον η αναρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εαν αυτή είναι, κατα νόμο,
εξαιρετεα (δημόσια αργία) ή μη εργασια… τοτε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την
επόµενη εργααιµη ηµέρα.

οι υποψήφιοι µποροιίν νο αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: π) ατην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση µ) στα αισόικτυοκο τόπο της Δ,Ε.Δ.Δ.Η.Ε. οι .

την… ςεσαίε.ςτ] και συγκεκριµενα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη όιοορον .

Απασχόληση «Θέµις εργασίας - πρόσληψη Έκτη…" Προσωπικού.…Αφου η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατόασει ρόαει των
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικα πνπΦέροντπί στο παραρτημα της ανακοίνωσης)ν
Η κατόταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας Θα γίνει η τελική επιλογή για την
πρόσληψη νε σύµβαση εργασίας ορισυενου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:

1. προηγοι'ιντοι στην καταταεη οι υποψήφιοι που οιαεετουν τα ιτι'ιρια προσόντα της
ειοικατητας και ακολουοουν οι έχοντας τα επικουρικα (Α ', Β' ειιικσυρίσς κ.ο.κ.).

2. Η καταταεη μεταξυ των υποψηφίων, που έχουν τα ίδια προσόντα (κάμω η επικουρικο),
γινεται κατα φθίνουσα σειρα με βάση τη συνολική ραοµολογια που
συγκεντρώνουν από τα ΒαΘµπλΩγούµενπ κριτήρια κατάταξης (χρονος ανεργίας,
ιιολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνικη ιοιρτητα, αρίΘμός ανήλικων ί'ε΄κνων, νανογονεικη
ισότητα, βαθμός τίτλου οηουοων, εµΠείρι'σ, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικοί]
σταρ….

3. Στην περίπτωση ιπΒπΘµίπς υιισφηφί ν στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που
εχει τις περισσότερες υοναοες στο πρωτο ρουνολαγοιίμενα κριτήριο (χμόνσς ανεργίας]
και, αν αυτες συμπίπτουν, αυτός που έχε τις περιοαοτερες µαναόες στο δεύτερο
κριτήριο (αριθµός Τέλη/ων πολύτεκνης σίΚσγένεω() και ούτω καθεξής, Αν
εεαντληοαυν όλα τα κριτήρια, η σειρα µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γ… 1τον κωδίΚό θέσης 401 401 401 και 404 πρΜό…Μ| των λοίί'ιών
υποψηφίων που ανήκουν στον ιοιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το συνολο των
μπνόδων που συγκεντµώγονν, οι µόνιμοι κατοικοι των ρου… του Νοµού Δρόμος

Σ…6α 12 από ιό



……Μετα την καταρτιοη των πινακων, η υπηρεσία Θα αναστήσει, το αργοτερα μεσα σε είκοσι
(1ο) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµ…Χή€τ τους
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο αρµοδιο υπηρεσιακο κλιµα… καοιίις και
στον διαδικτυακό τόπο της ΔεΔΔκε Α.Σ. (……….αοααιε.ςτ) , ενώ Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικο αναρτηση; το οποίο Θα υπογραφεί απο δυο (1) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

κατα των πινακων αυτων, επιτρεπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση έν…πης νεου
σε αποκλΕι:…κή προοεοµία δέκα (ιο) ηµερών (νπολογιιδμενες ηµερολογιακά), η οποία
πρχίζεί απο την εποµενη ημέρα της ανάρτησης τους. " εναταοη κατατίθεται η αποστέλλεται
με συστημένη επιστολη σπ=ιιΘε|πς στα γναψι|ι του αρµόδιου υπηρεσιακούκλιµοκίου,
στην ανωτέρω διει'ιαυναη υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής η αποστέλλεται µε
ηλεκτρονικα ταχυδρομεία στην πµσπναΦ:ρόµενη ηλεκτρονικη διεύθι|νπη.

Επι:κΜΑΝ:… οι υποψήφιοι, οι οποίοι υποβολουν ενα-ταση Θα πρεπει να αναγραφουν σ
αυτή τα πλήρη στοιχεία της ανακοίνωσης, δηλαδη: ΔΕΔΔπΕ Α.Ε./ Αριθ. Πρωτ.: Βου
ημερομηνία: : : | || : | : ο : : για την Ανακοίνωση Σοκ 1 µου .

Η υπηρεσία οφείλει νο αποστείλει εντος τριών (3) εργασ…… ηµερών φωτοαντίγραφο των
αίτήσΕων και των δικαιολογητικών των υπουηφτων που έχουν υπαοαλει ένσταση κατα των
πινδκων καταταεης στην αρμοδια Τριμελή επιτροπη Ελέγχου.……Η υπηρεσία προσλαµβανει τα προσωπικα σε σύµβαση εογασίος ιδιωτικού δικαίου σοιουενου
χρόνου αμεσως µετα την καταρποη των πινακων καταταξης των υποψηφίων. Η διαρκεια

της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού οεν υποαεί να υπερβαίνει τους 8 µήνες σε
συνολικο χρονο δώδεκα (12) µηνών. Με… το πεοας του ως ανω χρΔνου απασχόλησης οι

συµβάσεις αυτες λυονται αυτοδίκοιο, χωρίς καµία προειδοποίηση η διατυπωση και χωρίς
αποζημίωση. Ππμάταση η ανανεωση της ίδιας σύµβασης η σι'ινουη νεας σύµβασης κατα το
αυτο ηυεοολαγιακό ένας η µετατροπή σε συμβαση αορίστου χρονου είναι οκυοες.

τυχον αναµόρφωση των πινάκων πασα ουτεπογγελτου η κατ΄ ενστααη ελέγχου της
αρυοοιος Τριμελούς επιτροπής που συνεπάγεται ονοκοτοταξπ των υποψηφίων, εκτελείται

υποχο…τικα απο την υπηρεσιακή Μονοοα, ενώ απολυονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πµόσληψης βδσει της νεας καταταεης. οι απολυοµενοι λαμβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται για την απασχοληση τους έως την ηµερα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδηποτε αποζημίωση απο την αιτία αυτή.

προσληφΘέντες οι οποίοι αποχωρουν πριν από τη λήξη της σύµβασης τους,
αντικαο|ο-ταντσι µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαοεσιυσυς στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατα τη σειρα επαφής τους σε αυτον.
Σε καθε πεμίπτωοη, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµορφωσης των
πινακων απο τη ΔεΔΔΗε Α.Ε. είτε λογω αντικαταστασης οποχωροι'ιντων υποψηφίων,
αποσχολοιίντσι για το υπολειποµενο, κατα περίπτωση, χρονικα διάστηµα και µέχρι
συμπληρώαεως της ιγκικρ|µινης διαρκειας της σύµβασης εργασιας ορισμένου χρόνου,

γποφηφιοι που επιλεγονται για προσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ να…, το
κώλυµα της οκταιιηνης απασχολησης, πρεπει κατα την ηµερα αναληιυης των καθηκοντων
τους να υποβαλαυν στην υπηρεσιακή Μοναδα υπευουνη δήλωση κατα το αμεσα ο του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οτι απο την ημερομηνία υποβολής της αιτηαης
συµµετοχής τους στη διαδικασία εως και την ηυεοουηνίο προσληιυης δεν έχουν

Σελίδα 13 απο 14



απασχυΛηΘε| η έχω… απασχοληθεί (δηλώνππί τα χαανικσ ανίατη… και α φορέας
απασχόλησης) με σύµβαση εργασίας πρισµένου χααναυ για την αντιμετώ…ση επσχιακών η

αλλων πεµίοδικων ή παασκαιριυν αναγκών σε υπηρεσιακή "ανασα της ΔΕΔΔΗΕ µε. ή αι:

"|"… του οµίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΛιΕ., ΛΙΓΝΙ'ΠΚΗ
ΜΕΓΑΛΩΠ0ΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Ε.).

Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση
πρόσληψης ανακαλείτσι. εάν η αηλωαη είναι ψευδής η πνπκμιΒή€ι η σύµβαση εργασίας είναι
αυτααικαί…ς ακυρη και η πρόσληψη ανοκαλείτσι υπαχµε…πκσ. Στις ανωτέρω περιπτωσεις,
οι :πιλεγέντες η προσληφεέ… υπα…ηφιαι αντικαείστανται με άλλους απσ τ…
εγγεγραµµενους και διαθέσίµσυς στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρα αννααφης
τουςσΕοντόν.

…της "σπάσει; ανακοίνωσης "στα… και τα «παράρτηµα Σαχ
Δευ" Δ.ε.», τα σιιαία περιλαµβανει: ') οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης
- υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό εΝτνπο Αίτησης Σαχ "που Δε…" α.ε., σ:
συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικα µι τα ηµασσντα και τα Βαθµολογοι'|µενσ
κριτηρια κατάταξης των υποψηφίων συμφωνα µε τις ισχυαυσις κανονιστικές
µυΘ|ιΞσιις και ") τα δικαιολογητικά που απαιται'ινται για την έγκυρη συµµ…χή
τους στη διαδικασία ιιιιλαγης. οι ενδιπψ:µόµεναι µπορουν να έχουν πρόσβαση στα
παραρτηµα αυτό αλλά και στα Ε ικα παµαστηυατα: (αι) Απόδειξη Χιιρ|σµΩίι Η" µε
σήµανση έκδοσης "µας.""… µέσω νου διαδικτυακού τα"… της και" µε.(…) που ακαλαιιοείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
πηλαιη: Απασχόληση « Θέσεις Εργασ|ας - Πρόσληψη Έκτακτου πρασα…ικαιί.
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