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Αρ.ΣΥΓΚ.ΑΛΙΑΚ./51143/292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2022

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθµού Παραγωγή
(ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνοµου και τοπικού Σταθµού Παραγωγή των νησιών (ΑΣΠ /ΤΣΠ) τη
∆ΕΗ Α.Ε. µε σύµβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ά ρ θ ρ ο 4 τ ο υ
Ν. 4643/2019)

Το Συγκρότηµα Αλιάκµονα

Έχοντα υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Το Ν.4643/2019, άρθρο 4
Την υπ. αριθ. 6/2020 Απόφαση ∆/ντο Συµβούλου
Το υπ’ αριθ. ∆ΑΝΠΟ/4697/04.02.2020
Το µε αρ. πρ. ∆ΑΝΠΟ/9002/07.04.20 έγγραφο όπω τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
∆ΠΑΕ/5434/25.09.20 έγγραφο.
Την υπ’ αριθ. 63/2022 Απόφαση ∆/ντο Συµβούλου
Το µε αρ. πρ. ∆ΕΘΥΠ/1432/07.04.2022 έγγραφο κατανοµή προσωπικού ανά ειδικότητα και
αριθµό ατόµων µε σύµβαση εργασία ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
Το µε αρ. πρωτ. Συγκρ. Αλιάκµονα/1337/05.08.2021 έγγραφο σχετικά µε τη διαβάθµιση τη
ειδική εντοπιότητα του Συγκροτήµατο Αλιάκµονα

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού
δέκα ατόµων (10) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών
Σταθµών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νοµού Ηµαθία, του
εξή, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόληση, ειδικότητα και διάρκεια σύµβαση, αριθµού
ατόµων (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 θέση)
Κωδικό
θέση

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσία

210

ΥΗΣ Σφηκιά
Ασωµάτων

(δ.Βέροια)
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

211

ΥΗΣ Σφηκιά
Ασωµάτων

(δ.Βέροια)
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

212

ΥΗΣ Σφηκιά
Ασωµάτων

(δ.Βέροια)
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΕ
Μηχανικό/
Ηλεκτρολόγο

(δ. Βελβενδού)
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ
Μηχανικό/
Ηλεκτρολόγο

(δ. Βελβενδού)
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ
Μηχανικό/
Μηχανολόγο

213

214

201

202

203

ΥΗΣ Πολυφύτου
& Ιλαρίωνα

ΥΗΣ Πολυφύτου
& Ιλαρίωνα

ΥΗΣ Σφηκιά
Ασωµάτων

(δ.Έδεσσα)
Ν.ΠΕΛΛΑΣ

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβαση

ΤΕ Υπάλληλο
Γραφείου

8 µήνε

Αριθµό
ατόµων

1

(∆ιοικητικοοικονοµικού)

ΤΕ Υπάλληλο
Γραφείου (Λογιστικού)

∆Ε
Ηλεκτροτεχνικοί
Σταθµών &
Υποσταθµών

ΥΗΣ Άγρα

(δ.Έδεσσα)
Ν.ΠΕΛΛΑΣ

∆Ε
Χειριστή
Μηχανηµάτων Έργου
(Φορτωτή)

ΥΗΣ Άγρα

(δ.Έδεσσα)
Ν.ΠΕΛΛΑΣ

∆Ε
Μηχανοτεχνικοί
ΑΗΣ-ΥΗΣ &
Αεροστροβίλων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1) Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµία ή Βιβλιοθηκονοµία και
Συστηµάτων Πληροφόρηση ή ∆ιαχείριση Πληροφοριών ή ∆ιεθνού
Εµπορίου ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκηση Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανώσεων ή ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων ή ∆ιοίκηση Μονάδων
Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και Πρόνοια ή
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών - ∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και
Πρόνοια ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - ∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και
Πρόνοια ή ∆ιοίκηση Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκηση Παραγωγικών
210
ΤΕ Υπάλληλο Γραφείου Μονάδων ή ∆ιοικητική Τεχνολογία ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνία
(∆ιοικητικοοικονοµικού) ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνία Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εµπορία και ∆ιαφήµιση ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - ∆ιοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία ή Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων
Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορική στη
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστική ή Λογιστική και
Χρηµατοοικονοµική ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Πληροφορική και Μέσων Μαζική Ενηµέρωση ή ∆ιοίκηση Οικονοµία &
Επικοινωνία Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων
ή Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών - Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή Τηλεπληροφορική και ∆ιοίκηση ή Τουριστικών
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογία και Οργάνωση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
ή Τυποποίηση και ∆ιακίνηση Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµική και
Ασφαλιστική ή Χρηµατοοικονοµική και Ελεγκτική ή Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στι
Ανατολικοευρωπαϊκέ Χώρε ή Επιχειρησιακή Πληροφορική ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογή (ΠΣΕ) ΤΕΙ
τη ηµεδαπή ή ισότιµο τίτλο σχολών τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή,
αντίστοιχη ειδικότητα ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα
2) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασία κειµένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

1) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων ή ∆ιεθνού Εµπορίου ή ∆ιοίκηση Κοινωνικών211
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή ∆ιοίκηση και
ΤΕ Υπάλληλο Γραφείου
∆ιαχείριση Έργων ή ∆ιοίκηση Μονάδων Τοπική Αυτοδιοίκηση ή
(Λογιστικού)
∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και Πρόνοια ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισµών - ∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και Πρόνοια ή ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων - ∆ιοίκηση Μονάδων Υγεία και Πρόνοια ή ∆ιοίκηση
Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκηση Παραγωγικών Μονάδων ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορία και ∆ιαφήµιση ή
Λογιστική ή
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
και Οργανισµών - Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Τυποποίηση και ∆ιακίνηση
Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµική και Ασφαλιστική ή Χρηµατοοικονοµική
και Ελεγκτική ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών
Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στι Ανατολικοευρωπαϊκέ Χώρε ή ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων-∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενία ΤΕΙ ή το Οµώνυµο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογή (ΠΣΕ) ΤΕΙ τη ηµεδαπή ή ισότιµο τίτλο σχολών τη ηµεδαπή ή
αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα ή το Οµώνυµο Πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιµο τίτλο τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
2) Επαγγελµατική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξη.
3) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:i) επεξεργασία κειµένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου

212-213
ΤΕ Μηχανικό/
Ηλεκτρολόγο

214
ΤΕ
Μηχανικό/
Μηχανολόγο

1) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατο Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακή Τεχνολογία Τ.Ε. µε
κατεύθυνση Ενεργειακή Ηλεκτρολογία ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογή (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογή (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ηµεδαπή ή ισότιµο τίτλο σχολών τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
2) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Τ.Ε. Β΄ ή Α΄τάξη.
3) Βεβαίωση
Αναγγελία
για
το
δικαίωµα
άσκηση
των
δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου τη 3η Οµάδα
τη Α΄ Ειδικότητα του Π.∆. 108/2013.
1) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατο Μηχανολογία ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού Τ.Ε µε
κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε ή Μηχανικών Τεχνολογία
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε µε
κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε ή Μηχανικών Ενεργειακή
Τεχνολογία Τ.Ε. µε κατεύθυνση Ενεργειακή Μηχανολογία ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογή (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογή (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ηµεδαπή ή ισότιµο τίτλο σχολών
τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
2) Βεβαίωση Εγγραφή στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών
Σχολών Ειδικότητα Μηχανολόγου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
3) Βεβαίωση Αναγγελία για το δικαίωµα άσκηση δραστηριοτήτων του
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2η και 3η Ειδικότητα του Π.∆.
115/2012.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’
ειδικότητα Σταθµών – Υποσταθµών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου
Α’ ειδικότητα του Π.∆. 108/2013, όπω ισχύει* .
2) Ο οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
ή
Τεχνικών
Επαγγελµατικών
Σχολών
Επαγγελµατική
Σχολή
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή Σχολών Μαθητεία του Ο.Α.Ε.∆. του Ν.
1346/83 ή του Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων
τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψήφιου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’
ειδικότητα Σταθµών – Υποσταθµών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου
Α’ ειδικότητα του Π.∆. 108/2013, όπω ισχύει*

201
∆Ε
Ηλεκτροτεχνικοί
Σταθµών -Υποσταθµών 2)Οποιοδήποτε
πτυχίο
ή
δίπλωµα
ή
απολυτήριο
τίτλο
µεταδευτεροβάθµια ή δευτεροβάθµια ή εκπαίδευση ή άλλο ισότιµο
σχολικών µονάδων τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή, ανεξαρτήτω ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1)Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Εργοδηγού ή Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ’
ειδικότητα Σταθµών – Υποσταθµών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου
Α’ ειδικότητα του Π.∆. 108/2013, όπω ισχύει*.
2) Ο Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένη
κατώτερη τεχνική σχολή τη ηµεδαπή ή ισότιµο και αντίστοιχο
τίτλο σχολή τη αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειε πρέπει να είναι σε ισχύ, σύµφωνα µε τι
προβλεπόµενε διατάξει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι
που
κατείχαν
άδεια
την
οποία
αντικατέστησαν βάσει του Π.∆.108/2013, εφόσον στην νέα αυτή άδεια
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήση
αυτή, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση τη αρµόδια
υπηρεσία από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το
βαθµολογούµενο κριτήριο τη εµπειρία.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων
έργων που λειτουργούν µε κινητήρα εσωτερική καύση οµάδα Β τάξη ∆
(Π.∆. 31/90), ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδα Β
ειδικότητα 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τη κατάταξη του άρθρου 2
τη µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 , (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6.3.2013)
υπουργική απόφαση, όπω τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) Ισχύουσα Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
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∆Ε
Χειριστή
Μηχανηµάτων Έργου
(Φορτωτή)

γ) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Απολυτήριο Τίτλο σχολών ∆ευτεροβάθµια ή
Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση Τοµέων Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία
οι οποίοι απέκτησαν άδεια βάσει του Π∆ 31/1990 και την αντικατέστησαν
µε το Π∆ 113/2012 ή
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Απολυτήριο Τίτλο σχολών ∆ευτεροβάθµια ή
Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση
οι οποίε αναφέρονται στα
Παραρτήµατα Α’ και Β’ του άρθρου 15 του Π∆ 113/2012:
ΕΠΑΛ Τοµέα Οχηµάτων ή Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων
Αυτοκινήτου
ή
ΕΠΑ.Σ.
Μηχανοσυνθετών
αεροσκαφών
ή
Αγροτικών Μηχανηµάτων ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητεία ΟΑΕ∆ Τεχνιτών Αµαξωµάτων
ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτων
ή Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερική
Καύση
ή
Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων
ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή ΕΠ.Α.Σ Ο.ΓΕΕΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Αγροτικών
Μηχανηµάτων
ή ΙΕΚ Οµάδα Μηχανολογία Τεχνικό Μηχανοτρονική ή Τεχνικό
αυτοκινήτων
οχηµάτων
ή ΙΕΚ Οµάδα Ηλεκτρολογία Τεχνικό Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών ή
Τεχνικό ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων οχηµάτων ή ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Τεχνικό
Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικό Αυτοκινήτων Οχηµάτων
ή Τεχνικό συντήρηση και επισκευή γεωργικών µηχανηµάτων ή Τ.Ε.Ε. Α'
κύκλου ειδικότητα bΜηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτουc ή
bΜηχανοσυνθετών Αεροσκαφώνc του Μηχανολογικού τοµέα ή ειδικότητα
bΗλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτουc του Ηλεκτρολογικού τοµέα ή
Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ειδικότητα bΜηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτουc ή
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφώνc του Μηχανολογικού τοµέα ή ειδικότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
bΗλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτουc του
Ηλεκτρολογικού τοµέα ή Τ.Ε.Ε. Α'κύκλου Ο.ΓΕ.Ε.Κ.Α. “∆ΗΜΗΤΡΑ” ειδικότητα
bΤεχνιτών Αγροτικών Μηχανηµάτωνc ή bΑγροτικών Μηχανηµάτωνc ή Τ.Ε.Σ.
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “∆ΗΜΗΤΡΑ” ειδικότητα bΑγροτικών Μηχανηµάτωνc ή Τ.Ε.Σ. των
Μηχανολογικών Ειδικοτήτων bΜηχανών Εσωτερική Καύσηc ή bΜηχανών
Αυτοκινήτουc ή bΜηχανοσυνθετών Αεροσκαφώνc ή τη Ηλεκτρολογική
Ειδικότητα bΗλεκτρικού Συστήµατο Αυτοκινήτουc ή τη ειδικότητα
bΑγροτικών Μηχανηµάτωνc τη οµάδα των Γεωργοκτηνοτροφικών
ειδικοτήτων ή Σχολών Μαθητεία του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 (Α'46)
ειδικότητα bΜηχανοτεχνίτε Αυτοκινήτωνc ή Τεχνίτε Μηχανών
Εσωτερική Καύσηc ή bΤεχνίτε Ναυπηγική Βιοµηχανίαc ή bΤεχνίτε
Γεωργικών Μηχανώνc ή bΗλεκτροτεχνίτε Αυτοκινήτωνc ή Ε.Π.Λ. κλάδου
Μηχανολογία, τµήµατο ειδίκευση bΜηχανικών Αυτοκινήτωνc ή Τ.Ε.Λ. του
Γεωργικού & Κτηνοτροφικού ή Γεωτεχνικού τοµέα ή τµήµατο bΓεωργικών
Μηχανηµάτωνc ή Ναυτικού τοµέα, τµήµατο bΜηχανικών Εµπορικού
Ναυτικούc ή Μέσων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 (Α'139) και ισοτίµων
Σχολών τµήµατο bΜηχανολόγωνc ή bΜηχανικών Αυτοκινήτωνc ή
bΜηχανικών Εµπορικού Ναυτικούc ή bΝαυπηγούc ή bΜηχανικού
Αεροσκαφώνc ή bΜηχανοσυνθέτη Αεροσκαφώνc ή bΑυτοκινήτου Μηχανώνc
ή άλλη ισότιµη Σχολή τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή αντίστοιχου Κλάδου,
Τοµέα ή Ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων
οµάδα Β τάξη ∆ (Π.∆. 31/90), ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδα Β ειδικότητα 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τη κατάταξη του
άρθρου 2 τη απόφαση µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 , (ΦΕΚ
519/τ.Β΄/6.3.2013) υπουργική απόφαση, όπω τροποποιήθηκε και
ισχύει *.
β) Ισχύουσα Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος
Τίτλος
Σχολών της αλλοδαπής .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων
οµάδα Β τάξη ∆ (Π.∆. 31/90), ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδα Β ειδικότητα 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τη κατάταξη του
άρθρου 2 τη απόφαση µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3. , (ΦΕΚ
519/τ.Β΄/6.3.2013) υπουργική απόφαση, όπω τροποποιήθηκε και
ισχύει *.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
β) Ισχύουσα Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Πτυχίο αναγνωρισµένη κατώτερη Τεχνική Σχολή που αναφέρεται στο
Παράρτηµα Β’ του Π.∆. 113/12:
Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 ή ισοτίµων σχολών
ειδικότητα bΤεχνιτών Αυτοκινήτωνc ή Σχολών Μαθητεία του Ο.Α.Ε.∆. του
β.δ. 3/52 (Α` 157) ή του ν.δ. 212/69 (Α`112) (κατώτερε) ειδικότητα
bΜηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτωνc ή bΗλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτωνc ή bΤεχνίτη
Μηχανών Εσωτερική Καύσηc ή bΜηχανικών Αεροσκαφώνc ή
bΗλεκτρολόγου Αεροσκαφώνc ή άλλο ισότιµο τίτλο Σχολή τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων
οµάδα Β τάξη ∆ (Π.∆. 31/90), ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδα Β ειδικότητα 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τη κατάταξη του
άρθρου 2 τη απόφαση µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 , (ΦΕΚ
519/τ.Β΄/6.3.2013) υπουργική απόφαση, όπω τροποποιήθηκε και
ισχύει
β) Ισχύουσα Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση (
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίου που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερη Τεχνική Σχολή του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τη ηµεδαπή ή
άλλο ισότιµο τίτλο τη αλλοδαπή και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση τη παραπάνω άδεια οδηγού –
µηχανοδηγού χειριστή * .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
α) ) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων
οµάδα Β τάξη ∆ (Π.∆. 31/90), ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.)
οµάδα Β ειδικότητα 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τη κατάταξη του
άρθρου 2 τη απόφαση µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ
519/τ.Β΄/6.3.2013) υπουργική απόφαση, όπω τροποποιήθηκε και
ισχύει *.
β) Ισχύουσα Άδεια οδήγηση αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερη Τεχνική Σχολή του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τη ηµεδαπή ή
άλλο ισότιµο τίτλο τη αλλοδαπή και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση τη παραπάνω άδεια µηχανοδηγού –
χειριστή * .

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του Π.∆. 113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια
δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήση
αυτή, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση τη αρµόδια
Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το
βαθµολογούµενο κριτήριο τη εµπειρία.
Σηµείωση: Η εµπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται µετά την
απόκτηση
τη
απαιτούµενη
άδεια
µηχανοδηγού
χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεση έργων.
Συµπληρωµατικέ ∆ιευκρινίσει:
Για τα Θερµικά µηχανήµατα, γίνονται δεκτέ και οι άδειε µηχανοδηγών
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεση τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν
βάσει του Π.∆. 22/1976, (ΦΕΚ 6/12.01.1976 /τ.Α).

Ισχύουσα άδεια οδήγηση που έχει εκδοθεί από κράτο – µέλο τη
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφο, ω έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσει χορήγηση τη αντίστοιχη
κατηγορία άδεια οδήγηση του Π.∆.. 51/2012, όπω ισχύει (παρ. 6 άρθρο
τρίτο Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατική άδεια οδήγηση αλλοδαπή
(εκτό κρατών – µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία τη άδεια οδήγηση αλλοδαπή
µε τι επαγγελµατικέ άδειε οδήγηση ηµεδαπή.
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Μηχανοτεχνικοί
ΑΗΣ-ΥΗΣ &
Αεροστροβίλων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων
Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3η
ειδικότητα του Π.∆. 115/2012, όπω ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού
Μηχανικού Συντηρητή απλών Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή άδεια
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2η ειδικότητα ή ∆ίπλωµα (επαγγελµατική άδεια)
τουλάχιστον Γ’ Τάξη Μηχανικού Εµπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο
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Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πιστοποιητικό (επαγγελµατική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξη Εµπορικού
Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφή στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητα Μηχανολόγου ή
Βεβαίωση Αναγγελία Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.∆.
115/2012, όπω ισχύει. *
2) Ο οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
ή
Τεχνικών
Επαγγελµατικών
Σχολών
Επαγγελµατική
Σχολή
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή Σχολών Μαθητεία του Ο.Α.Ε.∆. του Ν.
1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών Μονάδων τη
ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αντίστοιχη ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων
Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3η
ειδικότητα του Π.∆. 115/2012, όπω ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού
Μηχανικού Συντηρητή απλών Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή άδεια
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2η ειδικότητα ή ∆ίπλωµα (επαγγελµατική άδεια)
τουλάχιστον Γ’ Τάξη Μηχανικού Εµπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο
Πιστοποιητικό (επαγγελµατική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξη Εµπορικού
Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφή στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητα Μηχανολόγου ή
Βεβαίωση Αναγγελία Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.∆.
115/2012, όπω ισχύει.*
2) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο
∆ευτεροβάθµια ή Μεταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση ή άλλο ισότιµο
τίτλο σχολικών µονάδων τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή, ανεξαρτήτω
ειδικότητα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσει δεν καλυφθούν από υποψηφίου µε τα ανωτέρω
προσόντα)
1) Άδεια άσκηση επαγγέλµατο Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων
Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3η
ειδικότητα του Π.∆. 115/2012, όπω ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού
Μηχανικού Συντηρητή απλών Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξη ή άδεια
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2η ειδικότητα ή ∆ίπλωµα (επαγγελµατική άδεια)
τουλάχιστον Γ’ Τάξη Μηχανικού Εµπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο
Πιστοποιητικό (επαγγελµατική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξη Εµπορικού
Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφή στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητα Μηχανολόγου ή
Βεβαίωση Αναγγελία Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.∆.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση)
Κωδικό θέση

Τίτλο σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
115/2012, όπω ισχύει. *
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω άδειε ή βεβαιώσει πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύµφωνα µε τι προβλεπόµενε διατάξει.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια ή Βεβαίωση Εγγραφή στο
Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών την οποία αντικατέστησαν
βάσει του Π.∆.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση
αναγγελία δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία
κτήση αυτή, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση τη
αρµόδια υπηρεσία από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το
βαθµολογούµενο κριτήριο τη εµπειρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν και είναι κάτοχοι
Βεβαίωση Αναγγελία του Π.∆. 115/2012, ή άλλη επαγγελµατική
άδεια του Π.∆ και όχι επαγγελµατική άδεια Αρχιτεχνίτη αντίστοιχη
ειδικότητα, θα απασχολούνται πάντα υπό την επίβλεψη και τι
οδηγίε προσώπου που έχει το προ τούτο δικαίωµα.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικία από 18 έω 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Α. Για τι θέσει µε του κωδικού 210, 211, 212
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακε κατά
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο τη εντοπιότητα µε την εξή σειρά:
1.

Προηγούνται οι ∆ηµότε των Τοπικών η ∆ηµοτικών Κοινοτήτων από τι οποίε
απαλλοτριώθηκαν η αγοράστηκαν εκτάσει για τι ανάγκε τη κατασκευή των
Υδροηλεκτρικών Σταθµών Σφηκιά , Ασωµάτων και Μακροχωρίου δηλ.: ∆ΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ,
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΟΥ (∆ηµοτική Ενότητα Μακεδονίδο), ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΡΑΧΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ (∆ηµοτική Ενότητα Βεροία), ΒΕΡΓΙΝΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Βεργίνα),
∆ΙΑΒΑΤΟΥ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (∆ηµοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου ) του ∆ήµου Βέροια
και ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ(∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου ) του ∆ήµου Κοζάνη ( A΄ βαθµό
εντοπιότητα).

2.

Έπονται οι
Ενοτήτων
Κοινότητα
Κουµαριά,

∆ηµότε των υπόλοιπων ∆ηµοτικών η Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ (Τοπική Κοινότητα Ριζωµάτων), ΒΕΡΟΙΑΣ ( ∆ηµοτική
Βέροια και Τοπικών
Κοινοτήτων
Άµµου, Ασωµάτων, Κάτω Βερµίου,
Προφήτη Ηλία, Τριποτάµου), ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Τοπικών Κοινοτήτων Μετοχίου,
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Προδρόµου, Παλατιτσίων, Συκέα), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
(Τοπικών Κοινοτήτων
Κουλούρα, Λυκογιάννη, Ν. Νικοµήδεια) του ∆ήµου Βέροια και τη ∆ηµοτική Ενότητα
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ (Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. Χαραλάµπου, Ακρινή, Αυγή, ,
Βοσκοχωρίου, ∆ρεπάνου, , Καπνοχωρίου, Κλείτου, , Κοιλάδο, Ρυακιού, Τετραλόφου) του
∆ήµου Κοζάνη. (Β΄ βαθµό εντοπιότητα).
3.

Έπονται οι ∆ηµότε των πλησιέστερων προ τι εγκαταστάσει των Σταθµών ∆ηµοτικών
Ενοτήτων : ΜΕΛΙΚΗΣ, ∆ΟΒΡΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ και ΝΑΟΥΣΑΣ. (Γ΄ Βαθµό
εντοπιότητα).

4.

έπονται οι ∆ηµότε των υπόλοιπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων των ∆ήµων των Νοµών Ηµαθία
και Κοζάνη. (∆΄ βαθµό εντοπιότητα).

5.

έπονται οι ∆ηµότε των ∆ήµων όλων των Νοµών τη Χώρα (Ε΄ βαθµό εντοπιότητα).

Β. Για τι θέσει µε του κωδικού 213, 214
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακε κατά
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο τη εντοπιότητα µε την εξή σειρά:
1.

των Τοπικών ή ∆ηµοτικών Κοινοτήτων από τι οποίε
Προηγούνται οι ∆ηµότε
απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσει για τι ανάγκε τη κατασκευή του
Υδροηλεκτρικών Σταθµών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα δηλαδή: ΙΜΕΡΩΝ, ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΝ,
ΣΕΡΒΙΩΝ, ΓΟΥΛΩΝ, ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ, ΑΥΛΩΝ, ΡΟ∆ΙΤΟΥ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (∆ηµοτική
Ενότητα Σερβίων), του ∆ήµου Σερβίων,, ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ (∆ηµοτική Ενότητα
Βελβεντού) του ∆ήµου Βελβεντού, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΑΣ, ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ
(∆ηµοτική Ενότητα Ελίµεια) του ∆ήµου Κοζάνη, ΡΥΜΝΙΟΥ, ΑΙΑΝΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα
Αιανή) του ∆ήµου Κοζάνη, ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ, ΕΛΑΤΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα
Καµβουνίων ) του ∆ήµου Σερβίων, ΠΑΝΑΓΙΑΣ (∆ηµοτική Ενότητα ∆εσκάτη) του ∆ήµου
∆εσκάτη και ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου) του ∆ήµου Κοζάνη (Α΄
βαθµό εντοπιότητα).

2.

Επονται οι ∆ηµότε των υπόλοιπων ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων: ΣΕΡΒΙΩΝ (Τοπικών Κοινότητων Λευκάρων, Πλατανορρεύµατο, Καστανιά,
Πολυρράχου, Τριγωνικού, Μεταξά) του ∆ήµου Σερβίων, ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Τοπικών Κοινότητων
Αγία Κυριακή, Καταφυγίου) του ∆ήµου Βελβεντού, ΕΛΙΜΕΙΑΣ (∆ηµοτική Κοινότητα
Κρόκου και Τοπικών Κοινοτήτων Άνω Κώµη, Κάτω Κώµη, Μηλέα), ΑΙΑΝΗΣ (Τοπικών
Κοινοτήτων Χρωµίου, Κερασιά, Ροδιανή, Αγία Παρασκευή, Κτενίου), ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
(Τοπικών Κοινοτήτων Αυγή, Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. Χαραλάµπου , Ακρινή, Βοσκοχωρίου,
∆ρεπάνου, Καπνοχωρίου, Κλείτου, Κοιλάδο, Ρυακίου, Τετραλόφου) του ∆ήµου Κοζάνη, και
∆ΕΣΚΑΤΗΣ (∆ηµοτική Κοινότητα ∆εσκάτη και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ασοχωρίου,
Παλιουριά, Παρασκευή) του ∆ήµου ∆εσκάτη (Β΄ βαθµό εντοπιότητα).

3. ΄Επονται οι ∆ηµότε των πλησιέστερων προ τι εγκαταστάσει των Σταθµών Παραγωγή
∆ηµοτικών Ενοτήτων ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ, ΧΑΣΙΩΝ, ΒΕΝΤΖΙΟΥ
(Γ΄ βαθµό
εντοπιότητα).
4. Έπονται οι ∆ηµότε των υπόλοιπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων των
Κοζάνη και Γρεβενών (∆΄ βαθµό εντοπιότητα)
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5. Έπονται οι ∆ηµότε των ∆ήµων όλων των Νοµών τη Χώρα (Ε΄ βαθµό εντοπιότητα).
Β. Για τι θέσει µε του κωδικού 201, 202, 203
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακε κατά
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο τη εντοπιότητα µε την εξή σειρά:
1. Προηγούνται οι ∆ηµότε των παρακάτω ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων από τι οποίε
απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσει για τι ανάγκε τη κατασκευή των
Υδροηλεκτρικών Σταθµών Άγρα και Εδεσσαίου , δηλ: Ε∆ΕΣΣΑΣ, ΑΓΡΑ, ΝΗΣΙΟΥ,ΒΡΥΤΩΝ
(∆ηµοτική Ενότητα Έδεσσα), ΑΡΝΙΣΣΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδα). του ∆ήµου
Έδεσσα ( Α΄ βαθµό εντοπιότητα)
2. ΄Επονται οι ∆ηµότε των παρακάτω ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων: Ε∆ΕΣΣΑΣ (Τοπικών Κοινοτήτων Καρυδιά, Μεσηµερίου Πλατάνη, Ριζαρίου,
Σωτήρα, Φλαµουριά) και ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ (Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου,
Γραµµατικού, Παναγίτσα και Περαία του ∆ήµου Εδεσσα (Β΄ βαθµό εντοπιότητα)
3. ΄Επονται οι ∆ηµότε των πλησιέστερων προ τι εγκαταστάσει των Σταθµών ∆ηµοτικών
Ενοτήτων ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ και ΣΚΥ∆ΡΑΣ (Γ΄ βαθµό εντοπιότητα)
4.

΄Επονται οι ∆ηµότε των υπόλοιπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων των ∆ήµων του Νοµού Πέλλα.
(∆΄ βαθµό εντοπιότητα)

5.

΄Επονται οι ∆ηµότε των ∆ήµων όλων των Νοµών τη Χώρα.(Ε΄ βαθµό εντοπιότητα).

∆. Για την απόδειξη τη εντοπιότητα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν
πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατη έκδοση (όχι παλαιότερο των δύο µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολή τη αίτηση συµµετοχή) του ∆ήµου ότι είναι δηµότε του
συγκεκριµένου ∆ήµου µε ρητή σ’ αυτό αναφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα ή/και τη
Τοπική/∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατά περίπτωση,
επίπεδα εντοπιότητα.
Οι υποψήφιοι χωρί ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτε Κράτου – Μέλου τη
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δηµότη, οφείλουν να
προσκοµίσουν βεβαίωση µόνιµη κατοικία από τον οικείο ∆ήµο, πρόσφατη έκδοση (όχι
παλαιότερη των δύο µηνών από την ηµεροµηνία υποβολή τη αίτηση συµµετοχή), στην
οποία να αναγράφεται ότι διαµένουν µόνιµα σε συγκεκριµένη ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα ή
∆ηµοτική Ενότητα των ω άνω δήµων, κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείµενη
νοµοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα δηµοτολόγια αυτών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα, καθορίζεται µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
4
5
6
7
8
αριθμός τέκνων
3*
μονάδες

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
3
αριθμός τέκνων
μονάδες

120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
….
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5

…

10

κατηγορία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
1
2
3
4
5
6
7
μήνες εμπειρίας
μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)
50%
…
60%
…
ποσοστό αναπηρίας
μονάδες

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας
Μονάδες

50%
100

…
…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%

…

140

…

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕ & ∆Ε

Ω βαθµολογούµενη εµπειρία για του παρακάτω κωδικού θέσεων νοείται η απασχόληση µε
σχέση εργασία ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατο σε
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο τη προ πλήρωση θέση.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

212, 213,214

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση τη ζητούµενη,
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδεια άσκηση
επαγγέλµατο Μηχανικού αντίστοιχη ειδικότητα του τίτλου
σπουδών.
Για την απόδειξη τη εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικέ περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ ∆ΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξη εµπειρία.
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία
επιλογή ή µετά την απόκτηση τη ζητούµενη κατά περίπτωση από
την παρούσα ανακοίνωση άδεια.
Για την απόδειξη τη εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β
ή Ειδικέ περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ–∆ΕΗ
µε
σήµανση
έκδοση
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,
ΑΗΣ/ΥΗΣ,
ΑΣΠ/ΤΣΠ)
05.02.2020,ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξη
εµπειρία.

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη πριν και µετά την απόκτηση τη
ζητούµενη από την ανακοίνωση Άδεια άσκηση επαγγέλµατο
Λογιστή – Φοροτεχνικού, ω εξή:
Χρόνο εµπειρία που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου µέχρι και
31-12-1998
Λαµβάνεται υπόψη (διότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν απαιτείτο
άδεια άσκηση επαγγέλµατο Λογιστή – Φοροτεχνικού).
Για την απόδειξη τη εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικέ περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ - ∆ΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξη εµπειρία.
Ο χρόνο εµπειρία που έχει διανυθεί από 1-1-1999 και µετά
λαµβάνεται υπόψη µόνο εφόσον έχει διανυθεί µε άδεια (π.δ.
340/1998) και προσµετρείται µετά τη λήψη αυτή. Για την απόδειξη τη
εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικέ
περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο Ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,
ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξη εµπειρία.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση τη ζητούµενη,
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδεια άσκηση
επαγγέλµατο ή άλλη επαγγελµατική άδεια .

201, 202

Για τι επαγγελµατικέ άδειε που εκδόθηκαν βάσει του Π.∆.108/2013
βλέπε σχετική Επισήµανση στα αντίστοιχα Προσόντα του Πίνακα Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέση).
Για την απόδειξη τη εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικέ περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξη εµπειρία.
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση τη ζητούµενη,
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδεια άσκηση
επαγγέλµατο ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση
αναγγελία .

203

Για τι επαγγελµατικέ άδειε ή βεβαιώσει αναγγελία που εκδόθηκαν
βάσει του Π.∆. 115/2015 βλέπε σχετική Επισήµανση στα αντίστοιχα
Προσόντα του Πίνακα Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
θέση).
Για την απόδειξη τη εµπειρία αυτή βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικέ περιπτώσει απόδειξη εµπειρία του Παραρτήµατο
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασία Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξη εµπειρία.

Οι τρόποι υπολογισµού τη εµπειρία για όλε τι ειδικότητε περιγράφονται αναλυτικά
στο bΠαράρτηµα ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠc µε σήµανση έκδοση 05.02.2020
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα bΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣc).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων του και τη εµπειρία του οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το bΠαράρτηµα ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠc
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα bΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝc του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο bΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,
ΑΣΠ/ΤΣΠc µε σήµανση έκδοση 05.02.2020.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1) Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων τη θέση που επιλέγουν.
2) Τονίζεται ιδιαιτέρω ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν
αποκλειστικά και µόνο στι εργασίε για τι οποίε προσλαµβάνονται.
Ειδικότερα :
 Οι προσληφθέντε για τη θέση µε κωδικό 210, 211 θα απασχοληθούν στον Τοµέα
Υποστήριξη του Συγκροτήµατο Αλιάκµονα σε εργασίε διοικητική οργάνωση και
λογιστηρίου, αντίστοιχα.


Οι προσληφθέντε για τη θέση µε κωδικό 213, 214 θα απασχοληθούν σε πρόγραµµα
βάρδια σε εργασίε επιτήρηση και ελέγχου ή ω ηµερήσιοι σε εργασίε συντήρηση και
επισκευή του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των Σταθµών ΥΗΣ Πολυφύτου & ΥΗΣ
Ιλαρίωνα, ανάλογα µε τι ανάγκε του Συγκροτήµατο Αλιάκµονα.



Ο προσληφθεί για τη θέση µε κωδικό 212 θα απασχοληθεί σε πρόγραµµα βάρδια σε
εργασίε επιτήρηση και ελέγχου ή ω ηµερήσιο σε εργασίε συντήρηση και επισκευή
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των Σταθµών του ΥΗΣ Σφηκιά-Ασωµάτων,
ανάλογα µε τι ανάγκε του Συγκροτήµατο Αλιάκµονα
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Οι προσληφθέντε για τη θέση µε κωδικό 201, 203 θα απασχοληθούν σε πρόγραµµα
βάρδια σε εργασίε επιτήρηση και ελέγχου ή ω ηµερήσιοι σε εργασίε συντήρηση και
επισκευή του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των Σταθµών ΥΗΣ Άγρα & ΥΗΣ
Εδεσσαίου, ανάλογα µε τι ανάγκε του Συγκροτήµατο Αλιάκµονα.



Ο προσληφθεί για τη θέση µε κωδικό 202 θα απασχοληθεί ω ηµερήσιο σε εργασίε
τη ειδικότητά του στον ΥΗΣ Άγρα-Εδεσσαίου.

3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του
bΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠc µε σήµανση έκδοση
05.02.2020, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση N.1599/1986, στην οποία να
δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικέ τη (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν
απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόληση µε οποιαδήποτε σχέση εργασία
(σύµβαση ορισµένου χρόνου 8µηνη διάρκεια, σύµβαση έργου, σύµβαση 60 ηµεροµισθίων,
εκτό πρακτική άσκηση) κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη τη προθεσµία
υποβολή των αιτήσεων καθώ και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκαν.
4) Σε κάθε περίπτωση υποψήφιοι και που έχουν οκτώ (8) µήνε απασχόληση και άνω, µέσα σε
συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογή. Οι
υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στου συντασσόµενου πίνακε µετά του συνυποψηφίου
του που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνε απασχόληση σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
µηνών και προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου
αριθµού προσλήψεων από του προηγούµενου υποψηφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση τη ανακοίνωση
Περίληψη τη παρούσα ανακοίνωση, να δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιε
εφηµερίδε ευρεία (πανελλαδική) κυκλοφορία.
Ανάρτηση ολόκληρη τη ανακοίνωση (µαζί µε το Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασία Ορισµένου Χρόνου ΣΟΧ - ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ µε σήµανση έκδοση
05.02.2020 να γίνει στην ιστοσελίδα τη Επιχείρηση, στο κατάστηµα τη υπηρεσία µα και
στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Βέροια Κοζάνη και
Έδεσσα στον οποίο εδρεύουν οι υπηρεσίε µα. Επίση και στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία
υπάγεται η Υπηρεσία µα: ∆ΕΘΥΠ, Σολωµού 41 10682 ΑΘΗΝΑ. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχή
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ∆.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ –
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και µόνο µε ηλεκτρονικό
τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou@dei.gr και κατ΄εξαίρεση, µόνο ω
ύστατη επιλογή, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία τη υπηρεσία µα στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΗ Α.Ε. / ∆ΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΠολυφύτουΙλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500– Σέρβια, υπόψη κα Αντωνοπούλου Ελένη (τηλέφωνο
επικοινωνία: 24640 32249).
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία αποστολή του ηλεκτρονικού
µηνύµατο και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδροµική συστηµένη αποστολή, µε βάση την ηµεροµηνία
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που φέρει ο φάκελο αποστολή. Τόσο το ηλεκτρονικό µήνυµα όσο και ο φάκελο αποστολή
µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιο δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσει µία µόνο
κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε µία ή περισσότερε αιτήσει συνεπάγεται αυτοδικαίω σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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 υποψήφιο προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογή, δύναται να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 15599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται
αντικειµενική αδυναµία προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και ότι εφόσον
προκύψει προσληπτέο, θα προσκοµίσει σε χρόνο µεταγενέστερο και πάντω άµεσα πριν την
υπογραφή τη Σύµβαση Εργασία. Στην υπόψη υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιο θα αναγράφει
ποια συγκεκριµένα δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκοµίσει. Εξαίρεση αποτελεί η
επαγγελµατική άδεια και ο βασικό τίτλων σπουδών, τα οποία ζητούνται ω απαιτούµενα
στην Ανακοίνωση και πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον υποψήφιο προκειµένου να
προσληφθεί.
Η ω άνω αντικειµενική αδυναµία προσκόµιση εµπροθέσµω των απαιτούµενων
δικαιολογητικών, σε καµία περίπτωση δεν αίρει ότι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά και ιδιότητε θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συµβατά µε του όρου τη
Ανακοίνωση και τη κείµενη νοµοθεσία.
Η προθεσµία υποβολή των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρε (υπολογιζόµενε ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα τη τελευταία δηµοσίευση τη παρούσα στι εφηµερίδε
ή στην ιστοσελίδα τη Επιχείρηση ή τη ανάρτησή τη στα καταστήµατα τη υπηρεσία
µα ή στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατο, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη τη δηµοσίευση στι εφηµερίδε. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρη τη τελευταία ηµέρα και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα
(δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη τη προθεσµία µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα στο διαδικτυακό τόπο τη ∆.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντα από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: ∆ΕΗ Όµιλο  Ανθρώπινο
∆υναµικό  Ευκαιρίε καριέρα. Προκηρύξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η Υπηρεσία µα επεξεργαστεί τι αιτήσει των υποψηφίων, του κατατάσσει (όπω
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα τη ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει
τη οποία θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασία ορισµένου
χρόνου, πραγµατοποιείται ω εξή:
1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στου πίνακε κατάταξη για του κωδικού
θέση που έχουν επιλέξει µε βάση το βαθµό εντοπιότητα που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υποψηφίων µε την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντε τα κύρια
προσόντα και ακολουθούν οι έχοντε τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρία κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξη µεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα
(κύρια ή επικουρικά), γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα
βαθµολογούµενα κριτήρια (χρόνο ανεργία, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
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αριθµό ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, βαθµό τίτλου σπουδών, εµπειρία,
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόµου).
4. Στην περίπτωση ισοβαθµία υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτό που
έχει τι περισσότερε µονάδε στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνο ανεργία)
και, αν αυτέ συµπίπτουν, αυτό που έχει τι περισσότερε µονάδε στο δεύτερο κριτήριο
(αριθµό τέκνων πολύτεκνη οικογένεια) και ούτω καθεξή. 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)
ηµέρε από τη λήξη τη προθεσµία υποβολή των αιτήσεων συµµετοχή, του πίνακε
κατάταξη των υποψηφίων στο κατάστηµα τη υπηρεσία ενώ θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτηση το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλου τη υπηρεσία.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στου ενδιαφερόµενου η άσκηση ένσταση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενε ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα τη ανάρτησή του. Η ένσταση θα υποβάλλεται αποκλειστικά µε
ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou@dei.gr
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν σ’ αυτή
τα πλήρη στοιχεία τη ανακοίνωση, δηλαδή: ∆ΕΗ Α.Ε./ ∆ΕΘΥΠ / Συγκρότηµα Αλιάκµονα, για
την Ανακοίνωση ΣΟΧ - ∆ΕΗ 1/2022 Αριθ. Πρωτ.: 292 ηµεροµηνία: 05.04.2022.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει εντό τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξη, στην αρµόδια Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου αµέσω µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξη των υποψηφίων. Η διάρκεια τη
απασχόληση του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να υπερβαίνει του 8 µήνε σε συνολικό
χρόνο δώδεκα (12) µηνών. Μετά το πέρα του ω άνω χρόνου απασχόληση οι συµβάσει αυτέ
λύονται αυτοδίκαια χωρί καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρί αποζηµίωση.
Παράταση ή ανανέωση τη ίδια σύµβαση ή σύναψη νέα σύµβαση κατά το αυτό
ηµερολογιακό έτο ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρε.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου τη αρµόδια
Τριµελού Επιτροπή Ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από την υπηρεσιακή Μονάδα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
πρόσληψη βάσει τη νέα κατάταξη. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τι αποδοχέ που
προβλέπονται για την απασχόλησή του έω την ηµέρα τη απόλυση, χωρί οποιαδήποτε
αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντε οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη τη σύµβασή του, αντικαθίστανται
µε άλλου από του εγγεγραµµένου και διαθέσιµου στον πίνακα τη οικεία ειδικότητα, κατά
τη σειρά εγγραφή του σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωση των
πινάκων από τη ∆.Ε.Η Α.Ε. είτε λόγω αντικατάσταση αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεω τη εγκεκριµένη διάρκεια τη σύµβαση εργασία ορισµένου χρόνου.
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Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα τη
οκτάµηνη απασχόληση, πρέπει κατά την ηµέρα ανάληψη των καθηκόντων του να
υποβάλουν στην υπηρεσιακή Μονάδα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην
οποία να δηλώνουν ότι από την ηµεροµηνία υποβολή τη αίτηση συµµετοχή του στη
διαδικασία έω και την ηµεροµηνία πρόσληψη δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί
(δηλώνεται το χρονικό διάστηµα και ο φορέα απασχόληση) µε σύµβαση εργασία ορισµένου
χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε
υπηρεσιακή Μονάδα τη ∆ΕΗ Α.Ε. ή των θυγατρικών αυτή ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ∆ΕΗ Ανανεώσιµε,
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.. Σε περίπτωση µη υποβολή τη
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, η σχετική απόφαση πρόσληψη ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι
ψευδή ή ανακριβή, η σύµβαση εργασία είναι αυτοδικαίω άκυρη και η πρόσληψη
ανακαλείται υποχρεωτικά. Στι ανωτέρω περιπτώσει, οι επιλεγέντε ή προσληφθέντε
υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλου από του εγγεγραµµένου και διαθέσιµου στον πίνακα
τη οικεία ειδικότητα, κατά τη σειρά εγγραφή του σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τη παρούσα ανακοίνωση αποτελεί και το bΠαράρτηµα ΣΟΧ ∆ΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠc µε σήµανση έκδοση 05.02.2020, το οποίο περιλαµβάνει:
i) οδηγίε για τη συµπλήρωση τη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση µε κωδικό ΣΟΧ ∆ΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,
ΑΗΣ/ ΥΗΣ, ΑΣΠ/ ΤΣΠ σε συνδυασµό µε επισηµάνσει σχετικά µε τα προσόντα και τα
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξη των υποψηφίων σύµφωνα µε τι ισχύουσε
κανονιστικέ ρυθµίσει και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συµµετοχή του στη διαδικασία επιλογή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του διαδικτυακού τόπου τη ∆ΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και
συγκεκριµένα µέσω τη ίδια διαδροµή που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου τη αίτηση δηλαδή: ∆ΕΗ Όµιλο  Ανθρώπινο ∆υναµικό  Ευκαιρίε καριέρα.
Προκηρύξει.

Για τη ΔΕΗ A.E.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ
∆ιευθυντή Συγκροτήµατο Αλιάκµονα
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