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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικό είκοσι (20) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει οτη
Σορωνή - Ρόδου του δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, (Για τη συντήρηση των Μονάδων του
Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικάιηια και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ο Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου

Έχοντας υπόψη:
1.Το 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. πρωτ 4697/04.02.2020 έγγραφο της ΔΑΝΠΟ
5.Το με αριθ. πρωτ. 9002/07.04.2020 έγγραφο της ΔΑΝΠΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το

ΔΠΑΕ/5434/25.09.2020 έγγραφο
6.Το με αριθ. πρωτ. ΔΕΠΑΝ/1885/09.03.2021 έγγραφο κατανομής προσωπικού ανά ειδικότητα και

αριθμό ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου
7.Το με αριθ. πρωτ. ΑΗΣ Ρ./4151/17.09.2021 έγγραφο σχετικά με τον έλεγχο διαβάθμισης της ειδικής

εντοπιότητας του Σταθμού

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού οτη ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Αρ./ΑΗΣ Ρ7Ε.Κ.140564/4160

ΔΕΠΑΝ/Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου

Ρόδος,  20 Σεπτεμβρίου 2021

Θερμοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική
Πορονωγή
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)Πτυχίο ή δίπλωμα ^μήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή
τμήματος Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 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.

2)Καλή γνώση της Αγγλικής γλωσσάς.
3)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ι") επεξεργασίας κειμένων, ϋ)   υπολογιστικών
φύλλων, ϋί) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τα ανωιέ^ι^ κύρια προσόντα με αριθ. 1 & 2.

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέαης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)



ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της;
αρμόδιος υπηρεσίας οπό την οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
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Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια ή Βεβαίωση Εγ^ραφής στο 3ιβλιο Πτυχιούχων Μέσων
Τεχνικών Σχολών την οποία αντικατέστησαν βάσει του ΠΔ 115/2012, εφόσον στην νέο
αυτή άδειο ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η

•ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών,
τουλάχιστον Γ Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 31*· ειδικότητας του ΠΔ.115/2012.
όπως ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή, τουλάχιστον  Γ Τάξης ή
Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  2"^  ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει·, ή
Δίπλωμα (επαγγελματική άδειο)  τουλάχιστον Γ'  τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή  κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ' τάξης

Εμπορικού  Ναυτικού  Μηχανολόγου  ή Βεβαίωση  Εγγραφής στο  Βιβλίο  των
Πτυχιούχων  Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητος  Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση
Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει·.
2)Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ η Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού |
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού ι
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών:

Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας ταυ ΟΑΕΔ,
του Ν.1346/1983 ή του Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών
τουλάχιστον Γ' Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3"^ ειδικότητας του ΠΔ.115/2012.;
όπως ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον  Γ  Τάξης ή!
Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  21"-   ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει*, ή
Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια)   τουλάχιστον Γ    τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή  κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ' τάξης

Εμπορικού  Ναυτικού  Μηχανολόγου  ή Βεβαίωση  Εγγραφής στο  Βιβλίο  των Ι
Πτυχιούχων  Μέσων Τεχνικών Σχολών  Ειδικότητας  Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση
Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ 115/2012, όπως ισχύει*.
2)Οποιοδήποτε πτυχίο ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή!
Μεταδευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολής της |
ολλοδαπής. ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

[1)   Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Πρακτικού Μηχανικού  Κινητήριων  Μηχανών
Ι τουλάχιστον Γ' Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3"^ ειδικότητας του ΠΔ.115/2012.

ίόπως ισχύει*, ή Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον  Γ  Τάξης ή
Ι Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 21*-    ειδικότητας του ΠΑ 115/2012, όπως ισχύει·, τ^

|Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια)   τουλάχιστον Γ   τάξης Μηχανικού Εμπορικού
Ναυτικού ή  κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική αδεία) Μηχανικού Γ' τάξης

Εμπορικού  Ναυτικού  Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση  Εγγραφής στο  Βιβλίο  των
Πτυχιούχων  Μέσων Τεχνικών Σχολών  Ειδικότητας  Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση

Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του ΠΑ 115/2012, όπως ισχύει*.
2) Ομώνυμος  ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος  αναγνωρισμένης    κατώτερης
Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες ή βεβαιώσεις εγγραφής ή αναγγελίας πρέπει να

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρό^θετα) προσόντα
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Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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Ι Η εν λόγω βεβαίω^η απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο

| κριτήριο της εμπειρίας.:

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάζεις.

•ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποίο αντικατέστησαν βάσει του
ΠΑΪΟ872Ο13, εφόσον στην νέο αυτή άδειο ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η
αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν νο προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιος υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
11) Άδεια άοκηοης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αδεια Αρχιτεχνίτη  ΣΤ1 ειδικότητας1
ί Σταθμών - Υποσταθμών ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του ΠΑ

108/2013, όπως ισχύει·, ή Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνιτη ΣΤ' Σταθμών ^

Υποσταθμών ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του ΠΑ
108/2013, όπως ισχύει*.

2)Οποιοδήποτε  πτυχίο ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας  ή|
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής, ονεΕαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αδεια Αρχιτεχνίτη   ΣΤ ειδικότητας |

Σταθμών - Υποσταθμών ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του Π.Δ.|
108/2013, όπως ισχύει·, ή Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτοοτεχνιτη ΣΤ1 Σταθμών ^

Υποσταθμών ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του ΠΑ
108/2013, όπως ισχύει·.
2)Ομώνυμος  ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος  αναγνωρισμένης    κατώτερης
Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Αδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας πρέπει να είναι σε ισχύ,

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

1)Αδεια άοκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αδεια Αρχιτεχνίτη  ΣΤ ειδικότητας
Σταθμών - Υποσταθμών ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του Π.Δ.
108/2013, όπως ισχύει·, ή Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνιτη ΣΤ Σταθμών -
Υποσταθμών ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του Π.Δ.
108/2013, όπως ισχύει*.

2)Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή|
Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή του Ν.3475/2006 ή άλλος
ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
204
ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί
Σταθμών -

Υποσταθμών
(ημερήσιοι)

υπά την επίβλεψη και τις οδηγίες ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν και είναι κάτοχοι Βεβαίωοης
Εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή Βεβαίωσης
Αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012, ή άλλης επαγγελματικής άδειος του Π.Δ και όχι

επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη αντίστοιχης ειδικότητας, θα βρίσκονται πάντα

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέοης)
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:•
1)Αδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που;

[λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας ΙΑ' οποιασδήποτε Τάξης του Π.Δ
[31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή Β', ειδικότητας 2 του

Ι Π.Δ. 113/12 για Μ.Ε. 2.7 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ.1032/166/ Φ.Γ.9.
16.4(Η)/6-3-2013, (ΦΕΚ519/τ.Β'/6.3.2013) Υπουργικής Απόφαοης. όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει*.|
2)Ιοχύουοα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.|

206
ΔΕ

Χειριστής
Μηχανημάτων

Τεχνικών Έργων
(Περονοφόρου -

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Αδειες ή βεβαιώσεις ορθής αναγγελίας άσκησης
επαγγέλματος πρέπει να είναι οε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος προσληφθεί με άδεια Βοηθού Ραδιοτεχνίτη ή Βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη θα απασχοληθεί
σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα συστήματα Οργάνων &
Αυτοματισμού του Τομέα Συντήρησης, υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς
τούτο δικαίωμα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη.
2)Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού!
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού!
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ!

του Ν.1346/1983 ή του Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της!
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.;

Γίνεται   επίσης   δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ   ή   δευτεροβάθμιας  ή!
| μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος ι
τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος;
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιος για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας.:
ότι η ανωιέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας Ι

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και

1)Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας
ενάρξεως άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη.[
2)Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος 1ΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού!
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή |
Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή του Ν.3475/2006 π άλλος
ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  τής ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης!
ειδικότητος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας ή!
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, υπο την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος;
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας.
ότι  η  ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή  βεβαίωση ορθής αναγγελίας |

205
ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικός
Εγκαταστάσεων και

Εξοπλισμού (Τεχνίτης
Οργάνων &

Αυτοματισμού)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

θα Βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς;
τούτο δικαίωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν και είναι κάτοχοι Άδειας άσκησης
επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητος ΣΤ' Σταθμών - Υποσταθμών ή Βεβαίωσης |
Αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α' ειδικότητος) του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει.

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας ΙΑ' οποιασδήποτε Τάξης του Π.Δ

31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή Β', ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/12 για Μ.Ε. 2.7 της κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ.

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 6-3-2013. (ΦΕΚ519/ τ.Β/6.3.2013) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει*.
2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
3)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του  Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων  Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Αδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας ΙΑ' οποιασδήποτε Τάξης του Π.Δ
31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή Β', ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/12 για Μ.Ε. 2.7 της κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 6-3-2013, (ΦΕΚ519/τ.Β'/6.3.2013) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει*.
2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

3)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της

αλλοδαπής, οποίος  οδηγεί  στην ανωτέρω απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-
χειριστή. *

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

οχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
(βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.*

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Αδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που Ι
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας ΙΑ' οποιασδήποτε Τάξης του Π.Δ ι

31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή Β', ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/12 για Μ.Ε. 2.7 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ.

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/6-3-2013, (ΦΕΚ519/τ.Β76.3.2013) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει*.
2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική .

3)Οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής |
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση όχι  ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.*

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

3) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποίος οδηγεί στην
ανωτέρω απαιτούμενη όδεια μηχανοδηγού- χειριστή. *

Ανυψωτικού
Μηχανήματος ΚΛΑΡΚ)

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε ειδικότητας Μηχανολογικού ι
ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ η
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α1 ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή του Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής η αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί) επεξεργασίας κείμενων, ϋ)   υπολογιστικών
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Τεχνικός Επιμελητής

προβλεπόμενες διατάξεις.

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας ΙΑ' οποιασδήποτε Τάξης του Π.Δ

31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή Β'. ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/12 για Μ.Ε. 2.7 της κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ.

11032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/ 6-3-2013, (ΦΕΚ519/ τ.Β/6.3.2013) υπουργικής απόφασης, όπως
Ι τροποποιήθηκε και ισχύει*.
2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για ιούς υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του  ΝΔ. 580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την^
απόκτηση της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή.·

•ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
ΠΔ113/12, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν οχειικη βεβαίωση της,
αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενοι
κριτήριο της εμπειρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά την απόκτηση της
απαιτούμενης άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων.

ιΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Ι
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χείριστων
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α1).

ΙΙ
(Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής1
[Ενωσης ή από τη Νορβηνία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενοταιν, εξακολουθεί να
(ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας οδήγησης του Π.Δ . 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6 άρθρο τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α ) Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν

αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.

ΙΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα  με   τις  Ι

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή.*

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)



ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενο προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με

βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

1.Προτάσσονται  οι  δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής της Δημοτικής Ενότητας
Καμείρου του Δήμου Ρόδου και οι Δημότες της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου της Δημοτικής
Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν
εκτάσεις για τις ανάγκες του ΑΗΣ Σορωνής. (Α1 βαθμός εντοπιότητας).

2.Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Καμείρου του Δήμου Ρόδου (δηλ. Δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Απόλλωνα, Διμυλιάς,
Καλαβάρδα, Πλατανιών, Σαλάκου και Φανών) και οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου (δηλ. Δημότες των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Παραδεισίου, Κρεμαστής, Δαματριάς, Μαριτσών και

Παστίδας). (Β1 βαθμός εντοπιότητας).
3.Έπονται οι δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών

Ενοτήτων Ατταβύρου, Αφαντου, Λινδίων, Αρχσγγέλλου, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού και
Ρόδου του Δήμου Ρόδου. (Γ' βαθμός εντοπιότητας).

4.Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου.
(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 νο προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή
βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δυο μηνών οπό την ημερομηνία υποβολής της
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.

1) Δίπλωμα Επαγγελματικής κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα
από ειδικότητα, ή
Πτυχίο  Α   κύκλου  Σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
-  Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί) επεξεργασίας κειμένων, ϋ)   υπολογιστικών
φύλλων, ίϋ) υπηρεσιών διαδικτύου.

φύλλων, ίϋ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας ή
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής,, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί) επεξεργασίας κειμένων, ϋ)    υπολογιστικών
φύλλων, ίϋ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

209
ΥΕ

Εργάτες/τριες

208
ΔΕ

Υπάλληλος Γραφείου
(Διοικητικών -
Γραμματέων)

Κωδικός θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέοης)
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικό περίπτωση Α(1) ή

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ΣΟΧ  ΔΕΗ
(ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) με σήμαναη έκδοοης 05.02.2020 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

201

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕ & ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (300 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όρ τους 12 μήνες)
μήνες1234567β9101112 κάιάνω
μονάδες000200275350425500575650725800

2.ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η' ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάβε τΐκνο)
αριθμός τεκνών3"45678βτο1112
μονάδες150200250300350400450500550600
"αφορά μόνο τις ^ιδικές ττεριτπωσεις ττοΑίίτεκνΙρς με ιρια (3ι τεκνά

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάβε τ^κνο)
αριθμός τεκνών3
μονάδες120

β. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα αττά τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τεκνώντ23
μονάδες3060110

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η' ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες γη κάθε τέκνο)
αριθμός τεκνών12345
μονάδες50100150200250

9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΊΤΛΟΥ (γη ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες τη βοσκού τίτλου με 2 δεκαδικά νη^ίαποΑΛαπΑεκπάζοντα με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγόριες ΠΕ&ΤΕ    55.566.577.58Β.599.5
κατηγόρια ΔΕ10111213141516171819
μονάδες200220240260280300320340360360

10.ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας1     23 4    5     6789 10   11   12   13   14575859    60
μονάδες7 14   21    28   35   42    49   56   63    70   77    84    91    98399   406   4134!

11.ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή "3")
ποσοστό αναπηρίας   50%60%
μονάδες150ιβο

12.ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ. ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή "2")

ποσοστό αναπηρίας   50%60%67%70%

Μονάδες1001Μ,.140

αίτησης συμμετοχής) ίου Δήμου, ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή ο' αυτό
αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δη μ οτι.κ ης Κοινότητας, σύμφωνο με το
ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδο εντοπιάτητος.

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 ιον
ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων
πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα, καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:1)Ολοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσης που επιλέγουν.
2)Τονίζεται     ιδιαιτέρως   ότι   οι    υποψήφιοι    που   θα  προσληφθούν  θα  απασχοληθούν

αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ μεΚατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ
σήμανση έκδοσης 05.02.2020.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτημα ΣΟΧ - ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι., 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 (με σήμανση έκδοσης
05.02.2020), δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Π του ανωτέρω Παραρτήματος.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ 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 II., στοιχείο

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής

εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΕ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β 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 II., στοιχείο

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού χειριστή

μηχανημάτων έργων.
Για τις άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων που εκδόθηκαν βάσει του
Π.Δ.113/2012 βλέπε σχετική Επισήμανση στα αντίστοιχα προσόντα του

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό Θέσης).
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 II., στοιχείο

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή

βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας ή άλλης επαγγελματικής άδειας
Για τις επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις εγγραφής ή βεβαιώσεις αναγγελίας
που εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 115/2012 & Π.Δ. 108/2013. βλέπε σχετική

Επισήμανση στα αντίστοιχα Προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).
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 II., στοιχείο

16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

202, 203, 204 και 205



Ειδικότερα :

•Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί στον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθεί με την υποστήριξη
εργασιών των συνεργείων (Προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και προσαρμόζει υπολογιστές,
μικροϋπολογιστές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και γενικών εξοπλισμό που υλοποιεί
αλγορίθμους αυτόματου ελέγχου, Μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά βιομηχανικά δίκτυα συλλογής
και επεξεργασίας δεδομένων, με στόχο τον αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών παραγωγικών
διαδικασιών και την παρακολούθηση) γ^α τον ΑΗΣ Σορωνής,

•Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στον κωδικό θέσης 202 θα απασχοληθούν σε εργασίες
συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού των Μονάδων Ατμού του ΑΗΣ Σορωνής. Εάν διαθέτουν
Βεβαίωση Εγγραφής ή Βεβαίωση Αναγγελίας θα συμμετέχουν ατις εργασίες υπό την επίβλεψη
ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

•Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στον κωδικό θέσης 203 θα απασχοληθούν σε εργασίες
συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού των Μονάδων Ντίζελ του ΑΗΣ Σορωνής. Εάν διαθέτουν

Βεβαίωση Εγγραφής ή Βεβαίωση Αναγγελίας θα συμμετέχουν στις εργασίες υπό την επίβλεψη
ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

•Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στον κωδικό θέσης 204 θα απασχοληθούν σε εργασίες
συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Μονάδων του
ΑΗΣ Σορωνής. Οσοι διαθέτουν Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΓΓ'
Σταθμών - Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του Π.Δ.

108/2013 θα απασχολούνται στις υπόψη εργασίες συντήρησης υπό την επίβλεψη και τις
οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

•Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί στον κωδικός θέσης 205 θα απασχοληθεί ως Τεχνίτης
συνεργείου Οργάνων & Αυτοματισμού στον ΑΗΣ Σορωνής, με την αποκατάσταση των βλαβών, τις
προληπτικές  και  προγραμματισμένες  συντηρήσεις  των  μονάδων  και  των  βοηθητικών
μηχανημάτων τους, όσον αφορά τα συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και  οργάνων. Εάν

διαθέτουν άδεια Βοηθού Ραδιοτεχνίτη ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως άσκησης
επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη θα συμμετέχουν στις εργασίες υπό την επίβλεψη ατόμου
που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

•Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί  στον κωδικό θέσης 206 θα απασχοληθεί στον Τομέα
Συντήρησης για τις Μονάδες του ΑΗΣ Σορωνής και θα χειρίζεται μηχανήματα αντίστοιχα αυτών
που επιτρέπουν οι απαιτούμενες από την Ανακοίνωση επαγγελματικές του άδειες.

•Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί  στον κωδικό θέσης 207 θα απασχοληθεί στο Γραφείο
Προμηθειών και για την υποστήριξη των συνεργείων που απασχολούνται στον ΑΗΣ Σορωνής.

•Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί στον κωδικό θέσης 208 θα απασχοληθεί στη Γραμματεία για τη

γραμματειακή υποστήριξη του ΑΗΣ Σορωνής.
•Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν στον κωδικό θέσης 209 θα απασχοληθούν σε βοηθητικές

εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους

του ΑΗΣ Σορωνής (στεγασμένους και υπαίθριους).

3)ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι  πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται  στο Κεφάλαιο ΤΙ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ - ΔΕΗ Λ1Γ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020.

οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν
απασχοληθεί ατη 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 διαρκείας,
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 και 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 συνυποψήφιους 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 Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ - ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, το Ειδικό
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Παράρτημα : (ΑΙ) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 και το Ειδικό Παράρτημα :
(Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 05.02.2020) να γίνει στην ιστοσελίδα της
Επιχείρησης, στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στον <λάδο Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου όπου
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Ρόδου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία στα
οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας: ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό

ανάρτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΔΕΗ Α.Ε. ΙΟΧ για

πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου,
Καραμάργιου Παναγιώτα: ' μ ι · : _: .,.ι ιτ^· και Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου:  ύ-ϋΐιυυΓ.ικι^πκ-
-}•. Τηλ. Επικοινωνίας . 22410 41437 & 22410 49021.

Κατ' εξαίρεση μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Θ. 293, Τ.Κ. 85100 - Ρόδος, (Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2021), απευθύνοντας
την στη Γραμματεία, υπόψη κας Καραμάργιου Παναγιώτας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 41437) ή
κας Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 49021).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού

μηνύματος και στην κατ1 εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή, με βάση την ημερομηνία που

φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την
αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο
κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ
κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το
σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

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 ανάρτησης της στο καταστήματα της υπηρεσίας μας ή 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 αδυναμίας της αναζήτησης των απαιτούμενων σύμφωνα με την Ανακοίνωση
δικαιολογητικών, είτε ηλεκτρονικό, είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη

διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι

υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με συγκεκριμένη

αναφορά στα δικαιολογητικά τα οποίο δεν δύναται να προσκομίσει και ότι εφόσον προκύψει

προσληπτέος θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μετανενέοτερο και πάντως άμεσα πριν την υπογραφή της

σύμβασης εργασίας.

Εξαίρεση αποτελεί η Επαγγελματική Αδεια και ο Βασικός Τίτλος Σπουδών, τα οποία εφόσον ζητούνται
ως απαιτούμενα στην Ανακοίνωση, 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 συμβατό με τους όρους της σχετικής Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση β) στο διαδικτυακο τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (νννννν.αει^Γ) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση - Θέσεις Εργασίας - Έκτακτο προσωπικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΠΌ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η Υπηρεσία μα^ επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει (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 θέσης που

έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α', Β'. κ.λ.π.).

2.Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α',Β' επικουρίας κ.λ.π.).

3.Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη

βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (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 μας 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 ανάρτησης τους.

Η ένσταση αποστέλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθυνθείς

των αρμόδιων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν σ' αυτή τα πλήρη
στοιχεία της ανακοίνωσης, δηλαδή: ΔΕΗ Α,Ε./ΔΕΠΑΝ/Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου Αριθ. Πρωτ.: 4160
Ημερομηνία: 20.09.2021, νια την Ανακοίνωση ΣΟΧ - ΔΕΗ 1/2021.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ένσταοη κατά των πινάκων κατάταξης, στην
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 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 Ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από την
υπηρεσιακή Μονάδα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάοει της νέας
κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους οτον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
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Γεώργιος Καλδίρης
Διευθυντής Κλάδου Εκμετάλλευσης
και Τεχνικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑΝ
και Αναπληρωτής Διευθυντής

Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου

ΟΕΟΚΟΙ05 ΚΑΙ^ΗΚΙ^

Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

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: ί) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό ΐοχ δεη/λιγ/χεια. αηι/υησ. αϊπ/τσπ σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και το βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ίί) τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό
αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα : (ΑΙ) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης 05.02.2020 και στο Ειδικό Παράρτημα : (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με
σήμανση έκδοσης 05.02.2020, μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ Α.Ε.
(νννννν.άβί.^τ) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Απασχόληση -> Θέσεις Εργασίας -
Έκτακτο προσωπικό

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνοντα, ε τε κατόπιν αναμάρφιυπηο των πινάκων απο ^
ΔΕΗ Α.Ε. είτε λονω αντικατάστασης αποχωρούντων υπαψηφωων. αιια.πχ; Αουνιοι νοα ια υπολειπόμενο
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως ι ης εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβαση^
εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται νια πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης
απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στην υπημεο.ακό
Μονάδα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 ιου ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α πα ιπν
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία εως και την ημερομηνία πρόσληψη*
δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα κα. ο φορέας

απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου νια την αντιμετώπιση επςιχιακων π άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ Α.Ε. ή των θυγατρικών αυτής
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ΛΙΓΝΓΠΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.. Σ;
περίπτωση μη υποβολής τι^ς ανωτέρω μπεσθυνης δήλωσης, η σχετική αποψαση πρόσληψης ανακαλ/ιια.
Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασ.ας είναι αυτοδικαίως ακυοη κα, η πρόσληψη
ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτωσε.ς, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψηφ.ω
αντικαθίστανται με άλλους απο τους εννενραμμενου* κα. διαθέσιμους σιον πίνακα της οικε^α*
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν


