
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Βάσει του Κεφαλαίου Θ’ της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, η συνέντευξη διενεργείται με 
τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που 
διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων 1 έως και 3 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ). Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον 
πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων αν οι θέσεις είναι μέχρι δέκα (10), με 
τον τριπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων αν οι θέσεις είναι περισσότερες από 
δέκα (10) και μέχρι πενήντα (50), και με τον διπλάσιο αριθμό αν οι θέσεις είναι 
περισσότερες από πενήντα (50). 

 Στην περίπτωση που στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης προκύπτουν ισοβαθμίες τότε 
στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τους υποψήφιους που 
αντιστοιχούν στον πενταπλάσιο ή τριπλάσιο ή διπλάσιο ως ανωτέρω αντίστοιχα 
αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Επιπλέον, εάν ο υποψήφιος που έχει θέσει 
υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις της Ειδικότητας Απασχόλησής του, 
περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη, θα 
κληθεί μία φορά σε συνέντευξη και η βαθμολογία θα μετράει για όλες τις θέσεις.  

Επομένως στη συνέντευξη δεν καλείται το σύνολο των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν 
υποβάλει αίτηση πρόσληψης στην Προκήρυξη.  

Στην περίπτωση που αριθμός προκηρυσσομένων θέσεων δεν καλυφθεί μετά και τη 
διαδικασία της συνέντευξης, η Εταιρεία θα καλέσει σε συνέντευξη αριθμό υποψηφίων, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.  

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συνεντεύξεων κάθε Ειδικότητας 
Απασχόλησης καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι προσωρινοί 
πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων, για κάθε Κωδικό Θέσης, οι 
οποίοι δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).  

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για 
λόγους νομιμότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει 
από την επομένη της κατά τα ανωτέρω δημοσίευσής τους στον διαδικτυακό τόπο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr). Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς στην 
οικεία δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).  

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Θ’ «Διαδικασία Επιλογής-
Ενστάσεις», της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2022 . 
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