Θερμοηλεκτρική &
Υδροηλεκτρική
Παραγωγή

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα

Τρόπαια 08 Νοεμβρίου 2021

Αρ. ΥΗΣ ΛΑΔ 898

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αρ ι θ. ΣΟ Χ 5 / 2 021
Για την πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής
(ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) στη ΔΕΗ Α.Ε., με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (Άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

H ΔΕΗ ΔΕΘΥΠ / ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4643/2019 άρθρο 4
2. Την υπ’ αριθ. 6/2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
3. Την υπ’ αριθ. 48/2021 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
4. Το με αριθ. 4697/04.02.20 έγγραφο του ΓΔ/ΑΝΠΟ
5. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΑΝΠΟ/9002/07.04.20 έγγραφο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το ΔΠΑΕ/5434/25.09.20 Έγγραφο
6. Το με Αρ. Πρωτ. ΔΕΘΥΠ//4255/08.09.2021 έγγραφo κατανομής προσωπικού ανά
ειδικότητα και αριθμό ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
7. Το με Αρ. Πρωτ. ΥΗΣ ΛΑΔ 897/5-11-2021 έγγραφο σχετικά με την διαβάθμιση της
ειδικής εντοπιότητας του Σταθμού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
συνολικά
ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του ΥΗΣ Λάδωνα, που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα τα εξής,
ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια Σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά Κωδικό Θέσης)
Κωδικός
θέσης
201

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΥΗΣ
Ν.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΔΩΝΑ

Ειδικότητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚOΣ

8
μήνες
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά Κωδικό Θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΕιδικότητα

201
ΤΕ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας
Τ.Ε.
με
κατεύθυνση
Ενεργειακής
Ηλεκτρολογίας
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού Τ.Ε. Β΄ ή Α΄τάξης.
3) Βεβαίωση Αναγγελίας για το δικαίωμα άσκησης των
δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου της 3ης Ομάδας
της Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.

Οι υποψήφιοι της ειδικοτήτας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Α. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι Δημότες των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων των
Δημοτικών Ενοτήτων από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για
τις ανάγκες του ΥΗΣ Λάδωνα:
• Δημοτική Ενότητα Τροπαίων : (Τροπαίων, Περδικονερίου, Σπάθαρη, Βυζικίου),
• Δημοτική Ενότητα Κλείτορος: (Πουρναριάς, Ξηροκαριταίνης, Βαλτεσινίκου,
Μυγδαλιάς, Κερπινής),
• Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης:(Βάχλιας, Δήμητρας, Κοντοβαζαίνης),
• Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων: (Λαγκαδίων),
• Δημοτική Ενότητα Παϊων: (Δάφνης),
(Α΄ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων των ανωτέρω
Δημοτικών Ενοτήτων, δηλαδή:
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• Δημοτική Ενότητα Τροπαίων: (Δόξης, Καλλιανίου, Καστρακίου, Λιβαδακίου,
Νεοχωρίου Γορτυνίας,
Ραχών, Σταυροδρομίου, Τριποταμιάς, Χώρας και
Αετορράχης),
•
Δημοτική Ενότητα Κλείτορος: (Αγριδίου, Δρακοβουνίου, Θεοκτίστου και
Πρασίνου),
•
Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης: (Βελημαχίου, Βιδιακίου, Βούτση,
Καρδαριτσίου, Μοναστηρακίου και Παραλογγών),
• Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων: (Λευκοχωρίου),
• Δημοτική Ενότητα Παΐων: (Αμυγδαλέας, Νασίων, Πάου, Πεύκου, Σκοτάνης,
Χοβόλης),
(Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΥΗΣ Λάδωνα
Δημοτικών Ενοτήτων: (Ηραίας, Δημητσάνας, Βυτίνας και Λεβιδίου).
(Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας)
(4) Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων των Νομών
Αρκαδίας και Αχαΐας.
(Δ΄ Βαθμός Εντοπιότητας)
(5) Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας.
(Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας)
Β. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν
πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου ότι είναι
δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής
Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.
Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτες Κράτους – Μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη,
οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε
συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων,
κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για
την εγγραφή Ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα, καθορίζεται
μεταξύ τους, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

μήνες).
Μήνες:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Μονάδες:

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

Αριθμός τέκνων:
Μονάδες:

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Αριθμός τέκνων:

3

Μονάδες:

120

Αριθμός τέκνων:
Μονάδες:

Αριθμός τέκνων:
Μονάδες:

Κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ:
Κατηγορία ΔΕ:

1

2

3

30

60

110

1

2

3

4

5

50

100

150

200

250

5
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Μονάδες

200

… 5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

11

… 220

… 240

… 260

… 280

… 300

… 320

… 8,5

…

9

…

9,5

…

10

…

…

18

…

19

…

20

17

… 340

… 360

… 380

… 400

Μήνες
εμπειρίας:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 &
άνω

Μονάδες:

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

Ποσοστό αναπηρίας:
Μονάδες:

Ποσοστό αναπηρίας:
Μονάδες:

50%
150

50%
100

…
…

…
…

60%

…

180

…

60% …
120

…

67% …
134

…

70% …
140

…
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ TE
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης,
κατά περίπτωση,

από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης

επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας .

201

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ .δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,
ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) με σήμανση έκδοσης 05.02.2020-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.,
στοιχείο 16.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας .

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ειδικότητα περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα ΔΕΗ ΣΟΧ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με
σήμανση έκδοσης 05.02.2020 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 ΣΟΧ ΔΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,
ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ», με σήμανση έκδοσης 05.02.2020.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1) Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2) Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί για τον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθεί σε
εργασίες Υποστήριξης της Λειτουργίας (βάρδιας) και Συντήρησης του Σταθμού.
3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,
ΑΣΠ/ΤΣΠ», με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 οφείλουν να υποβάλλουν και
Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986,στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν
απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ 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.
4) Σε κάθε περίπτωση υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) 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: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες ευρείας (πανελλαδικής) κυκλοφορίας.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα «ΣΟΧ ΔΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, να γίνει στην
ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η
υπηρεσία. Επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας:
ΔΕΘΥΠ, Αγ. Κωνσταντίνου 11, 10431 Αθήνα. Θα συνταχθούν και σχετικά
πρακτικά ανάρτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η.
Α.Ε. ΣΟΧ για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο
του ΥΗΣ Λάδωνα Διονυσία ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ d.desinioti@dei.gr και κατ΄ εξαίρεση
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ, Τ.Κ. 22008, ΤΡΟΠΑΙΑ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
υπόψη κυρίας ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ Διονυσίας τηλ: 27970 – 22905, 22902.
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Σημειώνεται ότι η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή αποτελεί την
ύστατη και μόνο επιλογή για λόγους αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας
υγείας και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός υποψηφίων σε ταχυδρομεία
λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών μέτρων για την πανδημία.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του
ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό
μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτονται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της
στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, 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.

Σε περίπτωση που λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δεν καθίσταται δυνατή η
αναζήτηση των απαιτουμένων σύμφωνα με την Ανακοίνωση δικαιολογητικών, είτε με
Ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη
διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 15599/1986,
στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα
προσκομίσει σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα και πριν την υπογραφή της
Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Στην υπόψη υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος
θα αναγράφει ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκομίσει.
Εξαίρεση αποτελεί η Επαγγελματική Άδεια και ο Βασικός Τίτλων Σπουδών, τα
οποία ζητούνται ως απαιτούμενα στην Ανακοίνωση και πρέπει υποχρεωτικά
να υποβληθούν από τον υποψήφιο προκειμένου να προσληφθεί.

Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε καμία περίπτωση δεν αίρει ότι τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι
σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της Ανακοίνωσης και της κείμενης
νομοθεσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Η Α.Ε.
(www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Απασχόληση → Θέσεις Εργασίας → Έκτακτο προσωπικό →Έντυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία 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. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους Πίνακες κατάταξης για τους
κωδικούς θέσεως που έχουν επιλέξει, με βάση το βαθμό της εντοπιότητας που
διαθέτουν (Α, Β, κ.λ.π)
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια
προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’
επικουρίας κ.λ.π)
3. 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).
4. 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της
υπηρεσίας ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί
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
θα υποβάλλεται αποκλειστικά με Ηλεκτρονικό τρόπο στην αρμόδια
εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ Διονυσία ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ στην Ηλεκτρονική
Διεύθυνση d.desinioti@dei.gr.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να
αναγράφουν σ’ αυτή τα πλήρη στοιχεία της ανακοίνωσης, δηλαδή: ΔΕΗ
Α.Ε/ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ, Αριθ. Πρωτ.: 898 ημερομηνία: 08/11/2021, για την
Ανακοίνωση ΔΕΗ/ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ/ ΣΟΧ 5 /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
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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,
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 Δ.Ε.Η 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 στην υπηρεσιακή Μονάδα 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 αναγκών σε υπηρεσιακή
Μονάδα της ΔΕΗ Α.Ε. ή των θυγατρικών αυτής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 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.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,
ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020»,
το οποίο περιλαμβάνει:
α) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ
σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις
και
β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, με
σήμανση έκδοσης «05-02-2020», μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ ΑΕ
(www.dei.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και
για την αναζήτηση του εντύπου της Αίτησης, δηλαδή: Απασχόληση -> Θέσεις
Εργασίας -> Έκτακτο Προσωπικό.

Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Ι. ΣΤΑΘΑΣ
Δ/ντής
ΥΗΣ ΛΑΔΩΝA
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