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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ συνολικά διακοσίων τριάντα οκτώ 
(238) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΔΕΔΔΗΕ ), με 
την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας διακόσια 
τριάντα οκτώ (238) συνολικά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 
δεκαοκτώ (18) άτομα
Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα 
έξι (36) άτομα
Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων, εκατόν 
εννέα (109) άτομα, υπάλληλοι γραφείου, σαράντα (40) άτομα, σχεδιαστές, δέκα (10) 
άτομα, οδηγοί – μηχανοδηγοί – χειριστές, είκοσι πέντε (25) άτομα.
 
   Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των 
προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ και στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης, πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ΣΟΧ 2/2022 στον 
ΔΕΔΔΗΕ είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58, 104 36 
ΑΘΗΝΑ, υπόψη κου Καλογερόπουλου Ε. ή κας Παπατρέχα Αικ., (τηλ. επικ.  
2103351523, 2103351524, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
Ev.Kalogeropoulou@deddie.gr ή A.Papatrecha@deddie.gr.
Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και μέχρι του 
συνολικού αριθμού των θέσεων, μίας μόνο ειδικότητας απασχόλησης και 
μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Στην αίτησή 
του ο υποψήφιος υποβάλει με σειρά προτίμησης τις θέσεις για τις θέσεις στις οποίες 
επιθυμεί να προσληφθεί. H υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της 
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ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών 
Εκπαίδευσης προσωπικού ή ειδικοτήτων απασχόλησης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
   Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς θέσης 404,405,406 και 407 πρέπει να 
είναι ηλικίας από 18-45 ετών.
   
    Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς θέσης 402,403,408,409,410 και 411 
πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών.
   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 15/11/2022 μέχρι και Πέμπτη 
24/11/2022. 

                                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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