
 

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ)                                           
         Ημερομηνία :  04.11.2013 

                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. : 9070 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2013 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ  
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  

  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε 
ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α). 

3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και 
έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού. 

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ./15/65/7467/03-06-2013 Εγκριτική Απόφαση της 
Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή 
διορισμών και προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. 

6.   Την υπ’ αριθμ. 18/2013  Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. 
7.   Τον Κανονισμό κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) (ΦΕΚ 364Α/07.10.74).  
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΣΧ /160/05-06-2013 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της 

Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης. 
9.  Την υπ’ αριθ. 2611/10-06-2013 απόφαση κατανομής της Δ/νσης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Παραγωγής στην Δ.Π.Α. Νησιών. 
10. Το υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. ΔΠΑΝ/Φ.812/9071/04-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης 

Παραγωγής Νησιών. 
11. Το γεγονός ότι οι κατωτέρω προκηρυσσόμενες θέσεις παρέμειναν κενές από την 

διαδικασία πρόσληψης της ΣΟΧ/ΔΕΗ 8/2013 Ανακοίνωση του φορέα σας.  
Ανακοινώνει 

  
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΤΣΠ Αρκιών, ΤΣΠ 
Μεγίστης και ΤΣΠ Πάτμου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 



σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 
201 

 

 
ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ 

 
ΝΗΣΟΣ ΑΡΚΙΟΙ 

ΔΕ 
Μηχανοτεχνιτών 

 
8 

Μήνες 

 
1 

 
202 

ΤΣΠ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

 
ΝΗΣΟΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΔΕ 
Μηχανοτεχνιτών 

8 
μήνες 

1 

 
203 

ΤΣΠ 
ΠΑΤΜΟΥ 

 
ΝΗΣΟΣ 
ΠΑΤΜΟΣ 

ΔΕ 
Μηχανοτεχνιτών 

8 
μήνες 

2 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

201, 202 & 203         
ΔΕ 

Μηχανοτεχνιτών 
 ΜΕΚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

  Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή 
 Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα 

Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή 
 Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

ή 
 Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών 

Ειδικοτήτων ή  
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα 

Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή 
Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή 

 Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 
46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή  

 Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου 
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών 
οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
3ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12 ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης, ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
τουλάχιστον 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12 ή Επαγγελματική άδεια 
(βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας Μηχανολόγου) ή Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.Δ.115/12  ή
Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού 
Ναυτικού ή  κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ 
τάξης Εμπορικού Ναυτικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

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

 Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης 
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα, 
Τμήματος ή Ειδικότητας. 

   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών 
οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
3ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12 ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης, ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
τουλάχιστον 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12  ή Δίπλωμα (επαγγελματική 
άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή  κατάλληλο 
Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού 
Ναυτικού. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

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

 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
Σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών 
οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
3ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12 ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης, ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 
τουλάχιστον 2ης ειδικότητας του Π.Δ.115/12 ή Δίπλωμα (επαγγελματική 
άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο 
Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού 
Ναυτικού. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

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

 Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή 
 Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα 

Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή 
 Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

ή 
 Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών 

Ειδικοτήτων ή  
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα 

Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή 
Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 
46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή  

 Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου 
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

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

  Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή  Πτυχίο άλλης 
ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα, 
Τμήματος ή Ειδικότητας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν χωρίς την επαγγελματική άδεια θα 
απασχοληθούν ως βοηθοί Μηχανοτεχνίτες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 
και θα εργάζονται υπό την επίβλεψη Αδειούχου Μηχανοτεχνίτη ΜΕΚ. 

  
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 
Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει  
1. Να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των   
    καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,  
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν 
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 
 
Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να 
καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις, τίτλους σπουδών, λοιπά 
απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς 
Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών 
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013»] έχουν αναρτηθεί στα 
καταστήματα της υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1καινα την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
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την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:    

1. Για τη θέση του  ΤΣΠ Αρκιών:  Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης, τηλ.: 
22430 - 22780. 

2. Για τη θέση του ΤΣΠ Μεγίστης: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 
22450 - 22588. 

3. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 
85302, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ Κωνσταντίνα, τηλ.: 22420 - 59152. 

 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας 
μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά 
τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που  
αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr)· γ) 
στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  
Εποχικό· δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: 
Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα 
μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικό. 

 

 
 
                                                                                  Για τη ΔΕΗ A.E.  
 
 
 
                                                                                  Δ. Αναγνώστου   
                                                                       Διευθυντής Παραγωγής Νησιών 
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