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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΟΚΣΩ (8) ΜΗΝΩΝ
ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.
Έτονηας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42, παξ.2 θαη 3 ηνπ Ν.4758/2020 (ΦΔΚ 242/04-12-2020).
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ απφ 18-01-2021 Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
Δξγαζίαο Πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛΣΑ ΑΔ.
3. Σελ αλάγθε θάιπςεο πξφζθαηξσλ, παξνδηθψλ ή επνρηθψλ αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο
Λεηηνπξγίεο ηεο ΔΛΣΑ ΑΔ .
4. Σελ 611/21476/311.31/07-06-2021 απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ΔΛΣΑ γηα ηελ
πξφζιεςε εμήληα δχν (62) αηφκσλ ζηελ ΔΛΣΑ ΑΔ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα ηελ θάιπςε, παξνδηθψλ ή
επνρηθψλ αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηεο ΔΛΣΑ ΑΔ .
5. Σν 313/5029/08-06-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΔΛΣΑ ζρεηηθά κε ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ σο άλσ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ.
6. Σν

6.1.1/21480/311.31/09-06-21 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Αλαθνηλώλνπλ

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ
(8) κελψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ Θαηεγνξίαο Ραρπδξνκηθνύ
Έξγνπ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ
αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο Αξλαίαο θαη Ιεξηζζνχ ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ., πνπ εδξεχνπλ ζην
Ννκφ Υαιθηδηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηφπν απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηα,
δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά
θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Θσδηθόο
ζέζεο

πεξεζία

430

Θαηάζηεκα
Αξλαίαο

431

Θαηάζηεκα
Ηεξηζζνύ

Ρόπνο
Απαζρόιεζεο

Θαηεγνξία

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

Αξλαία

Ραρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

2

Ηεξηζζόο

Ραρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

2

ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Θσδηθόο
ζέζεο

Ρίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο.

430,431

2.Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο θαηεγνξίαο Α1ή Α2, γηα φζνπο απέθηεζαλ
ηελ άδεηα κεηά ηελ 19-01-2013, ή θαηεγνξίαο Α παιαηνχ ηχπνπ, θπβηζκνχ άλσ ησλ 125
cc ή ηζρχνο άλσ ησλ 25KW γηα φζνπ απέθηεζαλ ηελ άδεηα πξηλ ηελ 19-01-2013, ε
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.

ΞΗΛΑΘΑΠ Γ :ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Θσδηθόο
ζέζεο
1. Πξνυπεξεζία ζηνλ ΔΛΣΑ ζε έξγν δηαλνκήο ή ζε έξγν εζσηεξηθήο εθκεηάιιεπζεο , ε
νπνία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΔΛΣΑ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο).
2. Πξνυπεξεζία ζε έξγν δηαλνκήο, νπνπδήπνηε εθηφο ΔΛΣΑ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη:

430,431

απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο ,
ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο) ή
απφ βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο (έλζεκα) θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο ζηελ
νπνία ζα δειψλεη ππεχζπλα φηη εξγάζηεθε ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε έξγν
δηαλνκήο κε κεξηθή ή πιήξε απαζρφιεζε.
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ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ
Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ θαη λα είλαη
ειηθίαο 18-65 εηώλ.
Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη Έιιελεο πνιίηεο.
Γηθαίσκα ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1, παξ.1 ηνπ Ν 2431/1996.
Γίλνληαη επίζεο δεθηνί νκνγελείο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, Κχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο
αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν
θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ Διιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη
κε άιινπο ηξφπνπο.
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο ρσξίο ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο
γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. Γελ
απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο
νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα
λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Θαηεγνξία Ραρπδξνκηθνύ Έξγνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
κε θσδηθό ζέζεο 430 θαη 431 ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζε
θσηναληίγξαθν.
1. Αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε.
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο, ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο
βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δειαδή απηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ).
3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ .
4. Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο κνηνζηθιέηαο ή απηνθηλήηνπ
5. Σα απαξαίηεηα γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Γ
(Δκπεηξία θαη ηξφπνο απφδεημεο) .
Αλώηαην όξην εκπεηξίαο εμήληα (60) αθέξαηνη κήλεο.
ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ-ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ -ΞΟΝΠΙΖΤΖ
Η ππεξεζία αθνχ επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζα ηνπο θαηαηάμεη ζε θζίλνπζα
ζεηξά θαηάηαμεο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ :
ην βαζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
ηνπο κήλεο (αθέξαηνη κήλεο) εκπεηξίαο (ζηνλ ΔΛΣΑ θαη εθηφο ΔΛΣΑ)
Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαηξέπεηαη απφ θιαζκαηηθή κνξθή ζε δεθαδηθή κνξθή θαη
νη κήλεο εκπεηξίαο πνιιαπιαζηάδνληαη κε 10 κνλάδεο έθαζηνο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε
δεκφζηα θιήξσζε.
Ν ππνςήθηνο πνπ ζα θαηαζέζεη ειιηπή δηθαηνινγεηηθά θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα
απνξξηπηέσλ.
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Οη πίλαθεο θαηάηαμεο –πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη πίλαθαο απνξξηπηέσλ- ζα αλαξηεζνχλ ζηελ
έδξα ηεο Π. Γ. Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηα Καηαζηήκαηα Αξλαίαο θαη Ιεξηζζνχ.
Η Τπεξεζία ζα πξνζιάβεη ηνπο επηηπρφληεο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη
κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο,
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ζε απηφλ, γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζηα Καηαζηήκαηα ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. Αξλαίαο,
Ιεξηζζνχ, ζηελ έδξα ηεο Π.Γ. Κεληξ. θαη Γπη. Μαθεδνλίαο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ
ΔΛΣΑ.
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο
πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα
αξρή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
1. ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.
Καη. Αξλαίαο
Αξηζηνηέινπο 72
630 74 ΑΡΝΑΙΑ (ηει. επηθνηλσλίαο: 23720 22221)
2. ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.
Καη. Ιεξηζζνχ
630 75 ΙΔΡΙΟ (ηει. επηθνηλσλίαο: 23770 22262)
ψξεο ππνβνιήο 09.00 – 13.00
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο, δειαδή
αξρίδεη από 23-06-2021 θαη ιήγεη ζηηο 02-07-2021.

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΘΥΛ/ΛΝΠ ΦΟΑΛΡΕΖΠ
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ
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