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Ανθρώπινοι Πόροι
& Οργάνωση

Διεύθυνση Προσλήψεων &
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πληροφορίες :
Θεοφανία Κίwα
Τηλέφωνο: 210727ι409
e-mαί| : Τ.Κίnnα@deί.αr

Αθήνα, 9`GΙ      Οκτωβρίου 2022

πρΟς :
Αποδέκτες
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Περίληψη:   Βράβευση  των  μαθητών  και  φοιτητών,   παιδιών  των  εργαζομένων   και
συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το
σχολικό και ακαδημαtκό έτος 2021-2022.

Σχετικά:         α.  Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ αριθ. 34/29.3.2016

β.  Απόφαση ΔΝΣ αριθ. 46/20ι6
γ.  Απόφαση ΔΝΣ αριθ.116/202ι

Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών, πρόκειται να βραβευθούν τα παιδιά των εργαζομένων
και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ Α.Ε. που διακρίθηκαν στις σπουδές τους   κατά το σχολικό και
ακαδημαtκό έτος 2021-2022.

Οι ηθικοί έπαινοι απονέμονται στα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων που αποκτούν
με γενικό βαθμό Άριστα έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:.

•     Απολυτήριο Γυμνασίου
•     Απολυτήριο λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
•     Πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
•     Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι Θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 3Ο Νοεμβοίου
2Q22±  αίτηση,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα,  συνοδευόμενη  από  το  κατάλληλο
αποδεικτικό σπουδών.

Συγκεκριμένα:
•     Αντιγραφο  του  πρωτότυπου  τίτλρυ  σπουδών  για  τους  αριστούχους  της  Δημόσιας

Εκπαίδευσης.
•     Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με την θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςι για τους αριστούχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
•     Αντίγραφο     του     πρωτότυπου     πτυχίου     Ανώτατου     Εκπαιδευτικού     Ιδρύματος,

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της
χώρας.

•     Σε  περίπτωση  φοίτησης  στο  εξωτερικό  επίσημη  μετάφραση  του  ανωτέρω  τίτλου
σπουδών.
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Η  αίτηση  υποβάλλεται  από  τους  μισθωτούς  στα   Κλιμάκια  που  υπηρετούν  και  από  τους
συνταξιούχους είτε απευθείας στη ΔΠΕΚΠ/Κλάδο Εκπαίδευσης (Αλωπεκής 4 Κολωνάκι, Τ.Κ.10675)
με επίδοση ή συστημένη επιστολή, είτε σε οποιοδήποτε γπηρεσιακό Κλιμάκιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι τα  Υπηρεσιακά  Κλιμάκια  των  μισθωτών  Θα  πρέπει να  μας αποστείλουν τα
στοιχεία σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και να προωθήσουν τις αιτήσεις στη Διεύθυνσή μας
το αονότεοο υέΥοι τιc 30 ΔεκευΒοίου 2Ο22.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις οι οποίες Θα αποστέλλοπαι στη ΔΠΕΚΠ μετά το πέρας της
30ης Δεκεμβρίου  2022  (β'σχετικό),  Θα  διεκπεραιώνονται  με τη  διαδικασία  του  επόμενου
έτους.

Τα  γπηρεσιακά  Κλιμάκια  Θα  πρέπει  να  ενημερώσουν  ενυπόγραφα,  όλους  τους  μισθωτούς
ευθύνης  τους  και  οι  Σύλλογοι  Συνταξιούχων  όλα  τα  μέλη  τους,  πρώην  μισθωτούς  που
υπηρετούσαν αποκλειστικά σε γπηρεσιακά Κλιμάκια της ΔΕΗ Α.Ε.
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Αναστασία Ξυδού
Διευθύντρια Διεύθυνσης
Προσλήψεων & Εκπαίδευσης

Συνημμένα:    -γπόδειγμα Αίτησης
-Υπόδειγμα Πίνακα

Αποδέκτες:      -ΠίνακαςΓ/Δ-ΔΕΗΑ.Ε.
- ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
- ΕΦΚΑ (για το αποσπασμένο

προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.)
- ΕΟΠΥγ (για το αποσπασμένο

προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.)
-γπΕ (για το αποσπασμένο

προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.)
- Σύλλογοι Συνταξιούχων

Κοινοποιήσεις:      -ΓΡΔ
-   ΔΕΣΕ

-  ΓΔ/ΑΝΠΟ
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ΘΕΜΑ: Βράβευση Αριστεiας
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ΜΙΣΘΩΤΟΣ

ΣγΝΤΑΞΙΟγχοΣ

γπηρεσιακό Κλιμάκιο Cπο οποίο υπηρετώ ή από
το οποίο συνταξιοδοτήθηκα :

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Τnλέωωνα :
(γπηρεcηακό)  . . . . . . . . . . . . . . . . „ . „ . . . . . . . . . . „ . .

(Οικίας)   ,..ι..,..................,...-...-...-...

(κ,νητό)   ' . . . . . . . . . . -. . . -. --. . . . . -. . . -. . . . -. . . . .
Διεύθυνσn  Κατοικίαc:

Διεύθυνσn  Εονασίαc:

.,

*γnοχρεωτική η συμπλήρωση όλωγ των
στοιχείων επικοινωνίας

πρΟΣ: Διεύθυγση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης
ιαάδο Εκπαίδευσης

Παρακαλώ    να    συμπεριλάβετε    αΓΓην    προβλεπόμενη
διαδικασία  βράβευσης αριπούχων μαθητών- φοιτητών
τον γιό / την κόρη μου:

(Ονοματεπώνυμο του παιδιού με πεζοκεωαλαία γράμματα)

(Πατρώνυμο με πεζοκεωαλαία Υράμματα)

που   έλαβε   κατά   το   σχολικό/ακαδημα.ι.κό   έτος   2021-
2022 με γενικό βαθμό «ΆριαΓΓα»:

(Είδος τίτλου σπουδών)

Ο    πιο    πάνω   τίτλος   σπουδών   επισυνάπτεται    στην
παρούσα αίτηση.

Ο/Η αιτών/ούσα

(Υπογραφή μισθωτού ή συνταξιούχου )



Διεύθυνση Προσλήψεων &
Εκπαίδευσης
κλάδος Εκπαίδευσης
Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού `Εργου, ΜαrΚetίng & Επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ ΠΑΤΡΩΝγΜΟ(Πεζοκεόαλαία γπΗΡΕΣΙΑΚΟ ΒΑΘΜΙΔΑ
Μ1ΣΘΩΤΟγ ΠΑΙΔΙΟγ Κ^ΙΜΑΚΙΟ

Πεζοκεdmαία (Πεzοκεόαλαία
γράμμαα) γράμμαα) γράμμαα)


