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ΔΕΔΔΗΕ

Γιο την πρüσληψη εποχτκοý προσωπικοý στη ΔΕΔΔΗΕ Α,Ε. με σýμβαση εργοσΙαò ιδιωτικοý
δικοLου ορισμÝνου χρüνου (Üρθρο 4 του r!.4643/20º9)

Διεýθυνση ΠεριφÝρειαò Μ-Θ
ΠεριοχÞ ΒÝροιαò
ΒενιζÝλου 87
Τ"Κ" 59º 00
ΒÝροιο

Αριθμ. Πρωτ.: bii\\3τ
Ημερ. : \ß-,\\ -a.o*r"}.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υη' αρLθμ. ΣΟΧ2Ι2022

για τη σýναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣηΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟηΣ

του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚοΥ Δ]ΚΤΥοΥ ΔΙΑΝοΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ Α.

¸χοιτταò υπüψη:

º. Τιò διατÜξετò του Üρθρου 4 του Ν. 4643|2019
2- Την υη. αριΘ"177 Ι2020 Απüφαση Δ/τòοò Συμβοýλου
3" Το υη' αριθ, ºº]2Ο/26-10-2020 Ýγγραφο ΓΔ/ΑΔΔ
4" Το υπ'αριθ. ºº593/04-1º-2020 Ýγγραφο ΓΔ/ΑΔΔ
5" Την υη. αρθ.179Ι2Ο22 Απüφαση Δ/ντοò Συμβοýλου
6" Το απü 11Ι11|2022 e-moil τηò Διεýθυνσηò ΠεριφÝρειαò Μακεδονßαò - ΘρÜκηò τηò ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, γιο

την κατονομÞ θÝσεων

Ανακοινþνει

Την πρüσληψη, με σýμβαση εργασßοò ιδιωτικοý δικαßου ορισμÝνου χρüνου, συνολικÜ τριþν (3)
ατüμων για την κÜλυψη εποχικþν Þ παροδικþν αναγκþν τηò Διεýθυνσηò Περιφερεßοò
ΜακεδονLαò -ΘρÜκηò, ΠεριοχÞò ΒÝροιαò , που εδρεýει στη ΒÝροια του Νομοý Ημαθßαò και
συγκεκριμÝνο τουò εξÞò, ανü υπηρεσßα, Ýδρο, ειδικüτητα και διüρκεια σýμβασηò. αριθμοý
ατüμων (βλ" ΓΙΙΝΑΚΑ Α), με το ατττLστοιχα απαιτοýμενο (τυπικÜ και τυχüν ηρüσθετα) προσüιττα
(βλ" ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΚΚοΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανÜ κωδικü θÝσηò)

Κωδικüò
θÝσηò ΥηηρεσLα ¸δρα Ειδικüτητα ΔιÜρκεια

σýμβασηò
Αριθμüò
οτüμων

4ο0

ΔΕΔΔΗΕ Α,Ε"
Δ/νση ΠεριφÝρειαò

Μακεδονßαò -
ΘρÜκηò/

ΠεριοχÞ ΒÝροιαò

ΒÝροια
(Δ" ΒÝροιαò )

Ν" Ημαθßαò

ΠΕ
ΥπÜλληλοι

ΓραφεLου (ΔΟº/Α)

8 μÞνεò º

4CIº

ΔΕΔΔΗΕ Α"Ε.
Δ/νση ΠεριφÝρειαò

Ι,4ακεδονΙαò -
ΘρÜκηò/

ΓºεριοχÞ ΒÝροιαò

ΒÝροια
(Δ, ΒÝροιαò )

Ν, Ημαθßαò

ΤΕ
Τεχνολüγοι

Ηλεκτρολüγοι
Ν4ηχανικοΙ (Τ3/Α)

8 μÞνεò 1

402
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Δ/νση ΠεριφÝρειαò
ΜακεδονLαò -

ΘρÜκηò/
ΠεριοχÞ ΒÝροιαò

ΒÝροια
(Δ. ΒÝροιαò )

Ν, Ημαθßαò

ΠΕ
Ηλεκτρολüγοι

ΜηχανικοL (ΤllΑ)
8 μÞνεò º
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανÜ κωδικü θÝσηò)

Κωδικüò
θÝσηò

Τßτλοò σπουδþν
Kat

λοιπü οπαιτοýμενο (τυπικÜ & τυχüν πρüσθετα) προσüιτòα

400

º) Πτυχßο Þ δLπλωμα ΑστικÞò και ΠεριφερειακÞò ΑνÜπτυξηò (απü º99Β μετονομÜστηκε σε
ΟικονομικÞò και ΠεριφερειακÞò ΑνÜπτυξηò) Þ ΒιομηχονικÞò ΔιοLκησηò κατ ΤεχνολογLαò
(ηρþην Τεχνολογßαò κοι ΣυστημÜτων ΠαραγωγÞò) Þ Βαλκανικþν Σλαβικþν και Ανατολικþν
Σπουδþν Þ Βαλκανικþν Σπουδþν Þ Δημüσιαò ΔιοLκησηò Þ Διεθνþν και Ευρωηαßκþν
Οικονομικþν και Πολιτικþν Σηουδþν (απü ΜÜιο του 2008 μετονομÜστηκε σε Διεθνþν και
Ευρωηαßκþν Σηουδþν) Þ Διεθνþν και Ευρωηα'ßκþν Οικονομικþν Σπουδþν Þ Διεθνþν και
Ευρωπα'ßκþν Σπουδþν Þ Διεθνþν, Ευρωηοßκþν και Περιφερειακþν Σπουδþν Þ Διεθνþν
Οικονομικþν ΣχÝσεων και Ανüητυξηò Þ ΔιοLκησηò ΕηιχετρÞσεων Þ ΔιοLκησηò ΕπιχειρÞσεων
και Οργανισμþν Þ Διοßκησηò Τεχνολογßαò Þ ΔιοικητικÞò ΕηιστÞμηò και Τεχνολογßαò Þ
Διαχεßρισηò Ανθρωπßνων Πüρων και Διοßκησηò Þ Διοßκησηò ΕπιχειρÞσεων Αγροτικþν
Προßüντων κοι Τροφßμων Þ ΕηιχειρησιοκÞò ¸ρευνοò και Μüρκετινγκ Þ ΕηιχειρησιακÞò
¸ρευνοò κοι ΣτρατηγικÞò ΠωλÞσεων (Marketing) Þ ΙστορLαò - Αρχαιολογßαò - ΚοινωνικÞò
ΑνθρωηολογLαò με κατεýθυνση ΚοινωνικÞò Ανθρωπολογßαò Þ Κοινωνιολογßαò Þ ΚοινωνικÞò
Διοßκησηò Þ ΚοινωνικÞò ΔιοLκησηò και ΠολιτικÞò ΕηιστÞμηò : ΕισογωγικÞ Κατεýθυνση : α)
ΠολιτικÞò ΕηιστÞμηò β) ΚοινωνικÞò Διοßκησηò με κατεýθυνση ΚοινωνικÞò Διοßκησηò και
ΠολιτικÞò Þ ΚοινωνικÞò ΠολιτικÞò Þ ΚοινωνικÞò ΠολιτικÞò και ΚοινωνικÞò Ανθρωπολογßαò Þ
ΚοινωνικÞò ΑνθρωηολογLαò και Ιστορßαò Þ ΚοινωνικÞò και ΕκπαιδευτικÞò ΠολιτικÞò Þ
ΛογιστικÞò και ΧρηματοοικονομτκÞò Þ ΛογιστικÞò ΧρημοτοοικονομτκÞò κοι ΠοσοτικÞò
Ανüλυσηò Þ ΜÜρκετινγκ κατ Διοßκησηò Λει,τουργειþν Þ ΜÜρκεττνγκ κοι ΕηικοινωνLαò Þ
ΜÜρκετινγκ Αγροτικþν Προßüντων Þ Μεσογειακþν Σπουδþν με κατευθýνσειò : ο)
Γλωσσολογ|οò ΝοτιοανοτολικÞò Μεσογεßου εßτε β) Διεθνþν ΣχÝσεων και Οργανισμþν Þ
Ναυτιλßοò κατ Εηιχειρηματικþν Υπηρεσιþν Þ Ναυτιλιακþν Σπουδþν Þ ΝομικÞò Þ
ΟικονομικÞò ΕηιστÞμηò Þ ΟικονομικÞò KaL ΠεριφερειακÞò ΑνÜπτυξηò Þ Οικονομικþν
Εηιστημþν Þ ΟικονομικÞò και Διο|κησηò Τουρισμοý Þ ΟργÜνωσηò καß, Δι,αχεLρτσηò
Αγροτικþν Εκμεταλλεýσεων (απü 20Οü μετονομαστηκε σε Διοßκησηò ΕπιχειρÞσεων
Αγροτικþν Προßüντων και Τροφßμων) Þ ΟργÜνωσηò κοι ΔιοLκησηò ΕπιχειρÞσεων Þ
ΟργÜνωσηò και Διαχεßρισηò Αθλητισμοý Þ ΠεριφερειακÞò και ΟικονομικÞò ΑνÜπτυξηò Þ
ΠολιτικÞò ΕπιστÞμηò Þ ΠολιτικÞò ΕπιστÞμηò και Δημüσιαò ΔιοLκησηò Þ ΠολιτικÞò ΕπιστÞμηò
και ΙστορLαò Þ Πολιτικþν Επιστημþν Þ ΠολιτικÞò ΕπιστÞμηò και Διεθνþν Σποι:δþν Þ
ΙºολιτικÞò ΕπιστÞμηò και Διεθνþν ΣχÝσεων Þ Πολιτικþν Θεσμþν και Διεθνþν ΣχÝσεων (αηü
200ü μετονομÜστηκε σε ΠολιτικÞò ΕπιστÞμηò κατ Διεθνþν ΣχÝσεων) Þ ΤεχνολογLαò και
ΣυστημÜτων ΠαραγωγÞò Þ ΣτατιστικÞò Þ ΣτοτιστικÞò και ΑναλογιστικÞò ΕηιστÞμηò Þ
ΣτατιστικÞò και Αναλογιστικþν - Χρηματοοικονομικþν Μοθηματικþν Þ ΣτατιστικÞò και
ΑσφαλιστικÞò ΕπιστÞμηò Þ Μαθηματικþν με κατεýθυνση ΣτατιστικÞò και Ανολογιστικþν
Χρημοτοοικονομικþν Μαθηματικþν Þ ΧρημοτοοτκονομLκÞò και ΤραηεζικÞò ΔιοικητικÞò ΑΕΙ Þ
το ομþνυμο ητυχßο Þ δßηλωμα Ελληνικοý Ανοικτοý Πανεπιστημßου (ΕΑΠ) ΑΕΙ Þ
ΠρογρομμÜτων Σπουδþν ΕηιλογÞò (ΠΣΕ) ΑΕΙ τηò ημεδαπÞò Þ ισüτιμοò τßτλο σχολþν τηò
ημεδα π Þò Þ αλλοδα πÞò, αντß.στοιχηò ειδικüτηταò.

2) Γνþση Χειρισμοý Η/Υ στο αντικεßμενα : ß) επεξεργασßα κειμÝνων, ßß) υπολογιστικþν
φýλλων και ßßß) υπηρεσιþν διαδικτýου"

3) ¶ριστη Γνþση τηò ΑγγλικÞò Γλωσσαò
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Π]ΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανÜ κωδικü θÝσηò)

Κωδικüò θÝσηò
ΤLτλοò σπουδþν

Καt
λοιπÜ απαιτοýμενο (τυπικÜ & τυχüν πρüσθετα) προσüντα

40º

º) Πτυχßο Þ δßπλωμα τμÞματοò Ηλεκτρολογßαò Þ Ηλεκτρολüγων Μηχανικþν Τ.Ε. Þ Μηχανικþν
ΕνεργειακÞò ΤεχνολογLαò Τ,Ε" με κατεýθυνση ΕνεργειακÞò ΗλεκτρολογLαò ΤΕΙ Þ το ομþνυμο
πτυχLο Þ δßπλωμα ΠρογραμμÜτων Σπουδþν ΕπιλογÞò (Π.Σ.Ε.)ΤΕΙ Þ οντßστοτχο κατÜ ειδικüτητα
πτυχßο Þ δßπλωμα ΤΕΙ Þ ΠρογραμμÜτων Σπουδþν ΕπιλογÞò (Π,Σ.Ε,) ΤΕΙ τηò ημεδαπÞò Þ ισüτιμοò
τLτλοò σχολþν τηò ημεδοηÞò Þ αλλοδαπÞò, αντΙστοιχηò ειδικüτηταò Þ το ομþνυμο Þ οντLο-τοιχο
κοτÜ ειδικüτητα πτυχLο ΚΑΤΕΕ Þ ισüτιμοò τ|τλοò τηò ημεδαηÞò Þ ολλοδαπÞò, αντßστοιχηò
ειδικüτηταò,

2) ¶δειο Üσκησηò επαγγÝλματοò Τεχνολüγου Ηλεκτρολüγου-Μηχανικοý Β' Þ Α' τÜξηò,
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4α2-

º) Πτυχßο Þ δßηλωμα Ηλεκτρολüγου Μηχανικοý Þ Ηλεκτρολüγου Μηχανολüγου Μηχονικοý Þ
Ιι/ηχανολüγου Ηλεκτρολüγου Μηχανικοý Þ Ηλεκτρολüγου Μηχανικοý και Μηχανικοý
Υιολογιστþν Þ Ηλεκτρολüγου Ιτ4ηχανικοý και Τεχνολογßαò Υπολογιστιbν Þ Ηλεκτρολüγου
Μηχανικοý και Μηχανικοý ΗΙΥΑΕΙ Þ το ομþνυμο πτυχLο Þ δLηλωμα Ελληνικοý Ανοικτοý
ΠανεηιστημLου (Ε,Α,Π) ΑΕΙ Þ ΠρογραμμÜτων Σηουδþν ΕηιλογÞò (Π,Σ.Ε)ΑΕΙ Þ ταυτüσημο κατÜ
ηεριεχüμενο ειδικüτηταò πτυχßο Þ δLηλωμα ΑΕΤ Þ Ελληνικοý Ανοικτοý Πανεηιστημßου (Ε.Α.Π)ΑΕΙ

Þ Προγρομμüτων Σηουδþν ΕπιλογÞò (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τηò ημεδαπÞò Þ ισüτιμοò τLτλοò σχολþν τηò
αλλοδαπÞò,

2) ¶δεια Üσκησηò εηαγγÝλματοò Μηχανικοý αντßστοιχηò ειδικüτηταò του τßτλου σπουδþν
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ΒΑΘΜοΛοΓΗΣΙ-j ΚΡΙΤΗ ΡßΩΝι

Η σειρÜ κατüτοξηò μετα_ξý τιýν υποιμηφßων καθορLζεται με βÜση τα ακüλουθα κριτÞρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. χΡοΝοΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονÜδεò για 4 μÞνεò ανεργßαò και 75 μονÜδεò ανÜ μÞγα ανεργßαò Üνω των 4 μηνþν, με ανþτατο üριο τουò º2 μÞνεò)

μÞνεò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 º0 11 12καιÜνω

μονÜδεò 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. Þ 3" ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η'ΤΕΚΝΟ ΠΟ^ΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονÜδεò για κÜθε τÝκνο)
αριθμüòτÝκνων 4 5 6 7 8

μονÜδεò 1 50 2Ο0 250 300 35Ο 400
*αφορÜ 

μüνο τlò εlδικÝò τεριπτþσειò πολυτεκνßαò με τρßα (3) τÝκνα

450

,º0

500

14

98

]1

550

12,

600

4. Þ 5" ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η'τΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονÜδεò για κÜθε τÝκνο)
αριθμüò τÝκνυιν 3

μονÜδεò 12α

6, ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονÜδεò για καθÝνα απü τα δýο πρþτα τÝκνα και 50 μονÜδεò για το τρßτο)
αριθμüòτÝκνων 1 2 3

μονÜδεò 30 60 1 1 Ο

7. Þ s. ΓοΝΕΑΣ Η" τΕΚΝο ΜοΝοΓοΝΕΤκΗΣ οικοΓΕΝΕιΑΣ (50 μονÜδεò για κÜθε,Ýκνο)
αριθμüòτÝκνων 1 2 3 4 5 .,,,

μονÜδεò 50 1 00 º 50 200 250

9. ΒΑΘΙψΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονÜδεò του βασικοý τßτλου με 2 δεκαδικÜ ψηφßα πολλαπλασιÜζονται με το 40, ενþ για ΔΕ με το 20)

κατηγορßεò ΠΕ &ΤΕ 5 ,,. 5,5 6 ,., 6,5 ,,. 7 .,. 7,5 .,, 8 ," 8,5 ,.. θ ,.. θ,5

κατηγορßα ΔΕ 10 .., 1 º ,". 12 .,, º3 "., 14 ... 15 "," º6 "." 17 .., º8 .,, 1θ

μονÜδεò 200 ,.. 22α ... 24α .,. 2δ0 ... 280 ,, 300 ... 32Ο ,.. 340 .., 360 ,. 380

10, ΕΝΙΠΕΙΡΙΑ (7 μονÜδεò ανÜ μÞνα εμπειρßαò και Ýωò 60 μÞνεò)
μÞνεòεμπειρßαò 1, 2 3 4 5 6 7

μονÜδεò 7 14 21 28 35 42 4θ

]0

2α

400

57 58 59

399 406 413

8 9 10

)b bü ιυ

11

77

12

84

13

αß
60 καß Üνω

42ο
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜοΛοΓοΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕßΡΙΑ γΠοΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ-ΗΓοΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟ^ΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

Οι τρüηοι υηολογισμοý τηò εμπειρßαò για üλεò τιò ειδικüτητεò περιγρÜφοιrται αναλυτικü στο
«ΠαρÜρτημο ονακοLνþσεων ΔΕΔΔΗΕ ΣυμβÜσεων εργασßαò ΟρισμÝνου Χρüνου (ΣΟΧ)» βλ.
ΚΕΦΑ^ΑΙΟ Ι., ενüτητα Ε., υποενüτητο «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»)"

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψÞφLοL γτα την αηüδειξη των ΑΠΑßΤΟγΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ, ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπþν
ιδιοτÞτων τουò κοι τηò εμπεLρLαò τουò οφεΙλουν να προσκομßσουν üλα τα αποιτοýμενα απü την
παροýσα ανακοLνωση κατ το «Πορüρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ» σýμφωνο με το οριζüμενα στην ενüτητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤlΤΛΩΝ, Π]ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφολαßου 1Ι του ανωτÝρω
ΠαραρτÞμοτοò"

ΚατÜ τα λοιπÜ ισχýουντα οριζüμενο στο «ΠαρÜρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ»

ιΕ
Ωò βαθμολογοýμενη εμηειρLα γιο τουò παρακÜτω κωδικοýò θÝσεων νοεßτοι η οπασχüληση με σχÝση
εργασLαò Þ σýμβαση Ýργου στο δημüσιο Þ ιδιωτικü τομÝο Þ Üσκηση εηαγγÝλματοò σε καθÞκοντα Þ Ýργα
συναφÞ με το ανττκεßμενο των προò ηλÞρωση θÝσεων

ΚΩΔΙΚοΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡßΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

400

Η εμπειρßα λαμβÜνεται υιτüψη μετÜ τη λÞψη του βασικοý ιßτλου σπουδþν
με τον onoLo οι υποψÞφιοι μετÝχουν στη διαδικασΙ.ο επιλογÞò"

Για την οπüδειξη τηò εμπετρLαò ουτÞò βλ, δικαιολογητικÜ περßπτωση Β Þ
ΕιδικÝò περιπτþσειò οπüδειξηò εμπειρßοò του ΠαραρτÞματοò ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ
* ΚΕΦΑΛΑ]Ο ΙΙ, στοιχεßο º7. Πιστοηοιητικü οπüδειξηò εμπειρßαò.

4ο1,4ο2 Η εμπειρßο λαμβÜνεται υηüψη μετü την απüκτηση τηò ζητοýμενηò κατÜ
ηερßπτωση, αηü την παρουσα ανακοßνωση Üδειαò üσκησηò εηαγγÝλμοτοò.

Γιο την απüδειξη τηò εμπετρLαò αυτÞò βλ. δικαιολογηττκÜ ηερßπτωση Α(º) Þ
ΕιδικÝò περιπτþσειò απüδειξηò εμπειρßαò του ΠαραρτÞματοò
ανακοινþσεων ΣυμβÜσεων εργασßαò ΟρισμÝνου Χρüνου (ΣΟΧ)
, ΚΕΦΑΛΑßΟ ΙΙ., στοιχεLο º7. Πιστοηοιητικü αηüδειξηò εμηειρßαò.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

º.¼λοι οι υποψÞφιοι πρÝηει να Ýχουν την υγεßο που απαιτεßται γιο την εκτÝλεση των καθηκüντων
τηò θÝσηò που επιλÝγουν"

2.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψÞφι,οι ηÝραν των δικαιολογητικþν ηου αναφÝρονται. στο Κεφüλαιο ]Ι του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤοΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣοΧ» οφεßλουν να υποβÜλλουν κοτ Υπευθυνη ΔÞλωση Ν. 1599/º9Βü, στην
onola να δηλþνουν üτι δεν Ýχουν αιοσχοληθεß στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Þ σε εταιρεßα του Ομßλου ΔΕΗ (ΔΕΗ
Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤßΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α,Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛlΤΗΣ Α,Ε.) κοτ ον Ýχουν
αηασχοληθεß", να δηλþνετοι η ετοιρεLα αηασχüλησηò με οποLαδÞποτε σχÝση εργοσßαò (σýμβαση
ορισμÝνου χρüνου 8μηνηò διÜρκειαò, σýμβαση Ýργου, σýμβαση ü0 ημερομισθLων, εκτüò πρακτικÞò
üσκησηò), κατÜ τηιι τελευταßα 3ετßα οπü τη λÞξη προθεσμLαò υποβολÞò των αιτÞσεων, καθþò και
τα χρονικÜ διαστÞματα που αποσχολÞθηκαν.

3, Σε κÜθε ηερLπτωση υποψÞφιοι που Ýχουν οκτþ (8) μÞνεò απασχüλησηò κοι Üνω, μÝσο σε συνολικü
χρüνο δþδεκο (º2) μηνþν μτοροýν να συlιμετÝχουν στη διαδικασLο επιλογÞò, Οι υηοψÞφιοι ουτοß
κατατÜσσοντατ στουò συντασσüμενουò ηßνακεò μετÜ τουò συνυποψηφßουò τουò ηου δεν Ýχουν
καλýψει οκτþ(8) μÞνεò αηασχüλησηò σε συνολικü χρüνο δþδεκο (º2) μηνþν και ηροσλαμβσνονται
μüνον εφüσον δεν εßναι δυνατ Þ η κÜλυψη του απαιτοýμενου αριθμοý προσλÞψεων οηü τουò
προηγοý μενουò υ ποψηφLουò"

ΚΕΦΑΛΑΙο ΠΡΩΤο: Δημοσßευση τηζ ανακοßνωσηò
Περtληψη τηò ηαροýσαò ανακοßνωσηò, νο δημοσιευθεL σε δýο (2) τουλÜχιο-ιον ημερÞσιεò
εφημερßδεò ευρεßαò κυκλοφορLαò.

ΑνÜρτηση ολüκληρηò τηò ανακοLνωσηò [μαζt με το «ΠαρÜρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ κοτ ειδικÜ
ΠαραρτÞματα (Αº) Αηüδειξηò Χειρισμοý Η/Υ με σÞμανση Ýκδοσηò «14,Ο3.2022» και (Α2) Απüδειξηò
ΓλωσσομÜθειαò με σÞμανση Ýκδοσηò «º8-05-2022»]να γLνει στο αρμüδιο υπηρεστακü κλιμÜκτο τηò
υπηρεσLαò μαò, στο χþρο των ονακοινþσεων του του δημοτικοý καταστÞματοò του ΔÞμου στον
οποßο εδρεýει η υηηρεσßα, καθþò κατ στην ιστοσελßδα τηò εταιρεßοò μαò ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
(http :wwιl,z.d edδ ie. g r) Θα συνταχθεß κα ι σχετικü π ρο κτικü ανÜ ρτησηò.

ΚΕΦΑΛΑΙο ΔΕΥΤΕΡο: Υπο αιτÞσεων συμμετοχÞò

Οι ενδιαφερüμενοι καλοýνται να συμπληρþσουν την αßτηση με κωδικü ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2Ι2022.
(εττνπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) KoL να την υποβÜλουν, εßτε τοχυδρομικÜ με συστημÝνη επιστολÞ, στα
γροφεßα τηò υπηρεσßαò μαò στην ακüλουθη διεýθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟγ
87,Τ.Κ.:59º0O-ΒΕΡΟΙΑ, απευθýνοντÜò την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υηüψη κ. Γοροτσßδου
Γεωργßο (τηλ. επικοινωνßαò: 2331Ο-748Ο5,233]0 748Ο6) εßτε με ηλεκτρονικü ταχυδρομεßο στην
ηλεκτρονικÞ διεýθυνση G.Gorotsidou@dedd ie.gr.

Η αßτηση συμμÝτοχηò και Þ σχετικÞ τυχüν υπεýθυνη δÞλωση του Ν,º599/º98ü (Α"75) που θα
υηοβληθοýν με ηλεκτρονικü ταχυδρομεßο ηρÝηει απαραιτÞτωò να εμφονLζονται
υπογεγραμμÝνεò, με φυσικÞ υπογραφÞ. Ανυπüγραφεò αιτÞσειò Þ υπεýθυνεò δηλþσειò δεν
γßνοιιται δÝκτεò"

Η αßτηση συμμετοχÞò κατ η σχετικÞ τυχüν υπεýθυνη δÞλωση του ν" 1599Ι198ü (Α'75) που θα
υηοβληθοýν με ηλεκτρονικü ταχυδρομεLο ηρÝπει αηαραιτÞτωò να εμφανßζονται υπογεγραμμÝνεò, με
φυστκÞ υπογραφÞ. Ανυηüγραφεò αιτÞσειò Þ υπεýθυνεò δηλþσειò δεν γßνοντοι δεκτÝò.

Το εμηρüθεσμο των αιτÞσεων με ηλεκτρονικü τρüηο κρßνεται με βÜση την ημερομηνLα ηλεκτρονLκÞò
αποστολÞò, ενþ το εμπρüθεσμο με συστημÝνη αηοστολÞ κρßνετατ με βÜση την ημερομηνßα που
φÝρει ο φÜκελοò αποστολÞò, ο οποLοò μετÜ την αηοσφρüγισÞ του επισυνüπτετοτ στην αßτηση των
υποψηφLων.

Κüθε υηοψÞφιοò δικαιοýται να υποβÜλει μßα μüνο αLτηση κατ γτα θÝσειò μßαò μüνο κατηγορΙαò
ιροσωηικοý ( ΤΕ, ΠΕ, ) Η σþρευση θÝσεων διαφορειικþν κοτηγοριþν προσωπLκοý σε μßα Þ
περισσüτερεò αιτÞσειò συνεπÜγεται αυτοδικαLωò, σε κÜθε ηερLπτωση ακýρωση üλων των αιτÞσεων
και σποκλεισμü του υηοψηφLου αηü την περαLτÝρω διοδικασß.α,

Η προθεσμßα υποβολÞò των αιτÞσεων εßναι δÝκα (º0) ημÝρεò (υηολογιζüμενεò ημερολογιακÜ) και
αρχßζει οπü την επüμενη ημÝρα τηò τελευταΙαò δημοσLευσηò τηò ηαροýσαò σε τοπικÝò εφημερßδεò Þ
τηò ονÜρτησÞò τηò στο αρμüδιο υπηρεσιακü κλιμüκιο κατ στο χþρο των ανακοινþσεων του
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δτlμοτικοý κοτοστÞμοτοò , εφüσον η ανüρτηση εLναι τυχüν μεταγενÝστερη τηò δημοσLευσηò στLò
εφημερß.δεò, Η ανωτÝρω ηροθεσμßο λÞγει με ιην τιαρÝλευση ολüκληρηò τηò τελευταßαò ημÝραò και
εÜν αυτÞ εLναι,, κατÜ νüμο, εξαιρετÝα (δημüσια αργß"α) Þ μη εργÜσιμη, τüτε η λÞξη τηò ηροθεσμLαò
μετοτßθεται ιηιτ εηüμενη εργÜστμη ημÝρα,

Οι υηοψÞφιοι μηοροýν να αναζητÞσουν τα Ýντυηα των οιτÞσεων: α) στην υπηρεσ|α μαò στην
ονωτÝρω διεýθυνση, η β) στο δικτυακü τüηο στον δικτυακü τοπο τηò ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 1ν,,,,ιν,.,,,6ειαßε οιΙ
και συγκεκρτμÝνα ακολουθþνταò αηü την κεντρτκÞ σελßδα τη διαδρομÞ: Αηασχüληση - ΘÝσειò
Εργασßαò - Πρüσληψη ¸κτακτου Προσωπικοý"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚατÜταξη υποφηφßων
Αφου η υηηρεσßα μαò εηεξεργασ-ιε| τιò αιτÞσετò των υηοψηφ(ιυν, τουò κατατÜσσει. βÜσει των
κριτηρLαιν του νüμου (üηωò αναλυτικÜ αναφÝρονται, στο ΠαρÜρτημα ττlò ανακοßνωσηò). Η κατÜταξη
των υrιοψηφßων, βÜσεL τ:ηò οποΙαò θα γßνει η τελικÞ εηιλογÞ για την ηρüσληψη με σýμβαση
εργασßοò ορLσμÝνου χρονοι-l, προγματοποιεLται ωò εξÞò:

º. Προηγοýνται στην κατÜταξη οι υηοψÞφιοι που διαθÝτουν ια κýρια προσüντα τηò ειδικüτηταò"

2"ΗκατüταξημεταξýτωνυηοψηφLωνηουÝχουν,ιαßδιαηροσüντα (κυριαÞεηκουρικÜ)γßνεταικατÜ
φθßνουσα σειρÜ με βÜση τη συνολικÞ βαθμολογßα ηου συγκεν-ιρþνουν αηü το βαθμολογοýμενα
κριτÞρια κατÜταξηò (χρονοò ανεργßαò, ηολυτεκνικÞ τδτüτητα , τριτεκνικÞ ιδιüτηια, αριθμüò ανÞλικων
τÝκνων, μονογονεtκÞ τδιüτητα, βαθμοò τΙτλου σηουδþν, εμηεφßα, αναηηρßα υηοψηφLου, αναηηρßα
συγγενικοý οτομου)

3" Στην ιτερßητωση ισοβαθμßαò υηοψηφLων στη συνολικÞ βαθμολογßα ηροηγεßται αυτüò ιου Ýχει τιò
περισσüτερεò μονÜδεò στο ηρþτο βαθμολογοýμενο κριτÞριο (χρονοò ανεργßσò) κατ, αν αυτÝò
συμηßητοι".ιν, αυτüò ηου Ýχει τLò περτσσοτερεò μονÜδεò στο δεýτερο κριτÞριο (αριθμüò τÝκνων
ηαλýτεκνηò οικογÝνεταò) κοι οýτω καθεξÞò. Αν εξαντληθουν üλα το κρττÞρτα, η σειρÜ μεταξý των
υηοψηφLων καθορLζεται με δημüσια κλΙlρωση,

ΚΕΦΑΛΑΙο ΤΕΤΑΡΤο: ΑνÜοτηση πινÜκων KaL υπο βολÞ ενστÜσεων

Μετü ιην κοτÜρτιση ιων ιßνÜκυ]ν, η υπηρεσßα μοò θα αναρτÞσει, το αργüτερο μÝσα σε ε:ßκοσι (20)

ημÝρεò απü τη λÞξη τηò ηροθεσμLαò 9ηòlβολÞ( των αιτÞσεων συμμετοχÞζ, τουò πLνακεò κατÜταξηζ
των υηοψηφLων στο αρμüδιο υπηρεστακü κλιμÜκιο καθþò και στον διαδικτυακü τüηο τηò
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ß ,,Þ,γ,,,1, ι:ειjaß: :ι), ενι.b θα συντοχθεß και" σχετικü πρακτικü ονÜρτησηò το οποLο θο
υrιογραφεß αηü δυο (2) υηαλλÞλουò τηò υιηρεσLαò.

ΚατÜ των ηινÜκων αυιþν, ετßιτρÝηεται_ στουò ενδιαφερüμενουò η οσκηση Ýνστασηò, μÝσα σε
αηοκλειστικÞ ηροθεσμßα δÝκα (º0) ημερþν (υηολογιζüμενεò ημερολογιακÜ), ι,-1 οηοß,α αρχßζει αηü
την εηüμενη ημÝòια τηò ονοριησÞò τουò, Η Ýνσταση κατατßθεται Þ ατιοστÝλλεται με συστημÝνη
εηιστειλÞ οπευθεLαò στα γροφεßα του αρμüδιου υπηρεστακοý κλιμακßου, στην ανωτÝρω
διεýθυνση υηοβολÞò των οιτÞσεων συμμετοχÞò Þ αηοστÝλλονται με ηλετερονικü ταχυδρομεßο
στην προαναφερüμενη ηλεκτρονικÞ διεýθυνση"

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υηοψÞφιοι οι οποLοι υηοβαλλουν Ýνσταση θα τßρÝηει να αναγρÜφουν σ' αυτÞ τα
πλÞρη στοιχε|ο τηò ονοκοLνωσηò, δηλαδÞ ΔξΔΔΗΕ ΑΕ/Διεýθυνση ΠεριφÝρειαò Μακεδονßαò -
ΘρÜκηòΙΠερLοχÞ ΒÝροιαò Αριθμ" Πρωτ: ...",..,,..""Ημερομηνßα:",,,"."".",,"(Για την Ανακοßνωση ΣοΧ2Ι2022)"

Η υηηρεσLα οφεLλει νο αποστεLλει εντüò τριþν (3) εργÜσιμων ημερLbν φωτοαντßγοαφα τωιτ
αιτÞσει:ιν και ταjν δικοιολογητικþν των υηοψηφßων τιου Ýχουν υηοβüλει Ýνσιαση κατÜ των ηινÜκων
κα-ιÜταξηò στην αρμüδια Τρι,μελÞ ΕηιτροτιÞ ΕλÝγχοι_ι,.

Η ΥηηρεσLα ηροσλαμβüνει το ηροσωπικü με σýμβαση εργασßαò ιδιωτικοý δικαß-ου ορισμÝνου
χρüνου αμÝσωò μετÜ την κατÜρτιση των πινÜκων κατÜταξηò των υηοψηφLων, Η διÜρκεLο τηò
απασχüλησηò του εν λüγω ΓιροσωπLκοý δεν μηορεß να υηερβαΙνει τουò Β μÞνεò σε συνολικü χρüνο
δþδεκο (º2) μηνþν" ΜετÜ το ηÝραò του ωò Üνω χρüνου αποσχüλησηò oL συμβÜσειò αυτÝò λýονται
αυτοδLκαια, χωρΙò καμLα ηροειδοποLηση Þ διατýπωση και χωρßò αηοζημLωση" ΠαρÜταση Þ
ανονÝωση τηò Ιδιαò σýμβασηò Þ συμβαση νÝαò Σýμβασηò κατÜ το αυτü ημερολογιακü Ýτοò Þ
μετατροηÞ σε σýμβαση αορßστου χρüνου εLναι Üκυρεò,
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Τυχüν ανομüρφωση των πινÜκων βüσει ουτεηÜγγελτου Þ κατ' Ýνσταση ελÝγχου τηò αρμüδισò
Τριμελοýò ΕπιτροπÞò ηου συνειÜγετατ ανακατÜταξη των υηοψηφLων, εκτελεLται υποχρεωτικÜ οπü
την υπηρεσιακÞ ΜονÜδα, ενþ απολýονται οι υηοψÞφτοι που δεν δικαιοýνται πρüσληψηò βüσει τηò
νÝαò κατüταξηò. Οι αηολυüμενοι λομβÜνουν ττò αποδοχÝò ηου προβλÝπονται yLa την απασχüλησÞ
τουò Ýωò την ημÝρα τηò οηüλυσηò, χωρΙò οποιαδÞηοτε αηοζημ|ωση απü τηιß αιτi"α ουτÞ.

ΠροσληφθÝντεò oL οποßοι αηοχωροýν ηριν αηü τη λÞξη τηò σýμβασÞò τουò, οιιτικαθLσταται με
Üλλουò αηü τουò εγγεγραμμÝνουò και διαθÝσιμουò στον ηßνοκα τηò οικεßαò ειδικüτηταò, κατÜ τη
σειρÜ εγγροφÞò τουò σε αυτüν. Σε κÜθε ηερLπτωση, οι υηοψÞφιοι που προσλαμβüνονται εßτε
κατüηιν αναμüρφωσηò των ηιιιÜκων απü τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε εßτε λüγω αντικατÜστασηò αηοχωροýντων
υηοψηφ|ων, απασχολοýνται για το υπολειπüμενο, κατÜ ηερßπτωση, χρονικü διÜστημα και μÝχρι
συμηληρþσεωò τηò εγκεκριμÝνηò διÜρκειαò τηò σýμβοσηò εργασßαò ορισμÝνου χρüνου,
ΥποψÞφιοι που επιλÝγοντατ για ηρüσληψη, προκειμÝνου να ελεγχθεL, εκ νÝου, το κþλυμα τηò
οτòÜμηνηò απασχüλησηò, ηρÝπει κατÜ την ημÝρα ανÜληψηò των καθηκüντων του να υποβÜλουν
στην υπηρεσιακÞ μονüδα υπεýθυνη δÞλωση κατÜ το Üρθρο Β του ν"º599/198ü στην onola να
δηλþνουν üτι arιü την ημερομηνLο υηοβολÞò τηò αßτησηò συμμετοχÞò τουò στη διαδικασLα Ýωò και
την ημερομηνLα πρüσληψηò δεν Ýχουν οπασχοληθεß Þ Ýχουν οπασχοληθεß (δηλþνετοι το χρονικü
διÜστημα αποσχüλησηò κατ ο φορÝαò αηασχüλησηò) με σýμβοση εργασßαò ορισμÝνου χρüνου για
την ανττμετþπιση εηοχιακþν Þ üλλων περιοδικþν Þ πρüσκαιρων αναγκþν σε υπηρεσιακÞ ΜονÜδο
τηò ΔΕΔΔΗΕ Α"Ε Þ σε ετοιρεLο του Ομßλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε ,ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α"Ε", ΛΙΓΝßΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α"Ε,)"

Σε ηερßπτωση μη υποβολÞò τηò ονωτÝρω υπεýθυνηò δÞλωσηò, η σχεττκÞ απüφαση πρüσληψηò
ανακαλεßται. ΕÜν η δÞλωση εßναι ψευδÞò Þ ανακριβÞò, η σýμβαση εργασLαò εßναι αυτοδικαßωò Üκυρη
κατ η πρüσληψη ανοκαλεßται υποχρεωτικÜ. Στιò ανωτÝρω ηεριπιþσειò, oL εηιλεγÝντεò Þ
ηροσληφθÝντεò υηοψÞφτοL ανττκαθßσταται με üλλουò οηü τουò εγγεγραμμÝνουò KaL διαθÝσιμουò
στον nLvaka τηò οικεßαò ειδικüτηταò, κοτÜ τη σετρÜ εγγραφÞò τουò σε αυτüν.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τηò παροýσοò ανακοßνωσηò αποτελεß KoL το «ΠορÜρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.», 19 onolo περιλομβÜνει: ß) οδηγßεò γτα τη συμπλÞρωση τηò αßτησηò - υπεýθυνηò
δÞλωσηò με κωδικü ΕΝΤγΠΟ Αßτησηò ΣΟΥ,2|2Ο22 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε,, σε συνδυασμü με επισημÜνσειò
σχετικÜ με τα ηροσüνòα KaL τα βαθμολογοýμενα κριτÞρια κατÜταξηò των υποψηφßων
σýμφωνα με ττò ισχýουσεò κανονι.σττκÝò ρυθμßσειò και ßß) τα δικαιολογητικÜ που απαττοýττòαι
για την Ýγκυρη συμμετοχÞ τουò στη διαδικασLα επýογÞò" Οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να
Ýχουν πρüσβαση στο ΠαρÜρτημα αυτü αλλÜ και στα Ειδικü ΠαραρτÞματσ: (Αº) Αηüδειξη
Χειρισμοý Η/Υ με σÞμανση Ýκδοσηò <<14.Ο3.2Ο22» και (Α2) Αηüδειξηò ΓλωσσομÜθεταò με σÞμανση
Ýκδοσηò <<1Β-Ο5-2Ο22>> μÝσω του διαδικτυακοý τüπου τηò ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ιvιvιv.deddie.gr) που
ακολουθεßτατ κατ γιο την αναζÞτηση του εντýπου τηò αLτησηò δηλαδÞ: ΑπασχüλησÞ - ΘÝσειò
Εργοσß,οò * Πρüσληψη ¸κτοκτου προσωπικοý"

Για τη ΕΔΔΗΕ Α.Ε

Παýλοò ΤσακολLδηò
ΔιευθυντÞò ΠεριοχÞò ΒÝροιαò
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