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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε.
Π.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Α.Π.: ΠΔ5.3/2449/311.31
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ.2 και 3 του Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242/04-12-2020).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του από 18-01-2021 Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας
Προσωπικού της ΕΛΤΑ ΑΕ.
3. Την ανάγκη κάλυψης πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες
της ΕΛΤΑ ΑΕ .
4. Την 611/21476/311.31/07-06-2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΤΑ για την
πρόσληψη εξήντα δύο (62) ατόμων στην ΕΛΤΑ ΑΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη, παροδικών ή εποχικών αναγκών
σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ ΑΕ .
5. Το 313/5029/08-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΛΤΑ σχετικά με την
εξασφάλιση των πιστώσεων για τη μισθοδοσία του ως άνω εποχικού προσωπικού.
6. Το 6.1.1./21477/311.31/9.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ανακοινώνουν

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)
μηνών πλήρους απασχόλησης, ατόμου Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακή Λειτουργία της
Σαμοθράκης, που εδρεύει στο Νομό Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο
απασχόλησης, ειδικότητα, 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)
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Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Κ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

701

Τόπος Απασχόλησης

Κατηγορία

Διάρκεια
σύμβασης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ταχυδρομικού Έργου
με προσόντα ΔΕ

8 μήνες
πλήρους
απασχόλησης

Αριθμός
ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1. Οποιοδήποτε ί πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

701

2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1ή Α2, για όσους
απέκτησαν την άδεια μετά την 19-01-2013, ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου, κυβισμού
άνω των 125 cc ή ισχύος άνω των 25KW για όσου απέκτησαν την άδεια πριν την 1901-2013, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Γ. Για την θέση 701 :
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Σαμοθράκης του
Νομού Έβρου, έπειτα έπονται οι άλλοι δήμοι του Νομού Έβρου και τέλος έπονται όλοι οι δήµοι της
χώρας.
Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ :ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

701

1. Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής ή σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης , η
οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η
διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
2. Προϋπηρεσία σε έργο διανομής ή σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης , οπουδήποτε
εκτός ΕΛΤΑ, η οποία αποδεικνύεται:
• από σχετική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος
εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή
μερικής) ή
• από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσημα) και υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών/η αιτούσα θα δηλώνει ότι εργάστηκε το εν λόγω
χρονικό διάστημα , το έργο στο οποίο απασχολήθηκε, τον εργοδότη και το είδος
απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να
εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών.
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαίωμα στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ.1 του Ν 2431/1996.
Γίνονται επίσης δεκτοί ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους.
Για τους υποψήφιους χωρίς την Ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη
γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
ομογενείς εξ Αιγύπτου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Ταχυδρομικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κωδικό
θέσης 701 θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου
5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά σύμφωνα με τον πίνακα Γ
(Εμπειρία και τρόπος απόδειξης) .
Ανώτατο όριο εμπειρίας εξήντα (60) ακέραιοι μήνες.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα τους κατατάξει σε φθίνουσα σειρά
κατάταξης με βάση το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από :
• το βαθμό του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
• τους μήνες (ακέραιοι μήνες) εμπειρίας (στον ΕΛΤΑ και εκτός ΕΛΤΑ)
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών μετατρέπεται από κλασματική μορφή σε δεκαδική μορφή και οι
μήνες εμπειρίας πολλαπλασιάζονται με 10 μονάδες έκαστος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, η σειρά καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
Ο υποψήφιος που θα καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά καταχωρείται στον πίνακα απορριπτέων.
Οι πίνακες κατάταξης –πίνακας προσληπτέων και πίνακας απορριπτέων- θα αναρτηθούν στην έδρα
της ΕΛΤΑ ΑΕ..
Η Υπηρεσία θα προσλάβει τους επιτυχόντες αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων.
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Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής σε αυτόν, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Ταχυδρομικό Κατάστημα
Σαμοθράκης Έβρου και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΤΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. – Κ. Σαμοθράκης
Καμαριώτισσα 68002 Σαμοθράκη Έβρου
για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔ5.3 /2449/ 311.31/22.06.2021,
με ώρες υποβολής 08.30 – 13.30
είτε πάλι ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 56002 Θεσσαλονίκη,
για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔ5.3 /2449/ 311.31/22.06.2021,
(τηλ. επικοινωνίας: 2310 289560 κυρία Κόρκα Βασιλική)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της
παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 24.06.2021 και λήγει στις 05.07.2021.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
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