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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 6.1.1/21481/311.31/09-06-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Αλαθνηλώλνπλ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ
(8) κελψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, Γώδεθα (12) αηόκσλ Καηεγνξίαο Σαρπδξνκηθνύ
Έξγνπ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ
αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ., πνπ εδξεχνπλ ζηνπο λνκνχο
Ηξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ 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):

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: ΨΙΝΝΟΡΡ2-53Υ
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Σόπνο
Απαζρόιεζεο

300

Καηάζηεκα Άλσ
Βηάλλνπ

Άλσ Βηάλλνο
(λ. Ηξαθιείνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

1

301

Καηάζηεκα Αγίαο
Βαξβάξαο

Αγία Βαξβάξα
(λ. Ηξαθιείνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

2

Καηάζηεκα
Αξραλώλ

Αξράλεο
(λ. Ηξαθιείνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

1

303

Καηάζηεκα
εηείαο

εηεία
(λ. Λαζηζίνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

304

Καηάζηεκα
Αλσγείσλ

Αλώγεηα
(λ. Ρεζύκλνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

2

Καηάζηεκα
πειίνπ

πήιη
(λ. Ρεζύκλνπ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

1

Καηάζηεκα
Υώξαο θαθίσλ

Υώξα θαθίσλ
(λ. Υαλίσλ)

Σαρπδξνκηθνύ
8 κήλεο
Έξγνπ κε πξνζόληα
πιήξνπο
ΓΔ
απαζρόιεζεο

2

302

305

306

Καηεγνξία

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

3

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα 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.
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.

300,
301,302,303,
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ
304,305,306
πξνηάζζνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ην
Καηάζηεκα απαζρφιεζεο. Η απφδεημε γίλεηαη κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο κφληκεο
θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξε ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ), κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν
ππνςήθηνο είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ απηνχ.
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ΠΙΝΑΚΑ Γ :ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
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).

300,
2. Πξνυπεξεζία ζε έξγν δηαλνκήο, νπνπδήπνηε εθηφο ΔΛΣΑ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη:
301,302,303,
απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο ,
304,305,306
ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο)

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ
πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη κε πξνυπεξεζία ζηελ ΔΛΣΑ ΑΔ.

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Οη 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.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Καηεγνξία Σαρπδξνκηθνύ Έξγνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
κε θσδηθό ζέζεο 300 έσο 306 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
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5. βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξε ησλ δχν κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ.
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.
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ-ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΙΝΑΚΧΝ -ΠΡΟΛΗΦΗ
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.
Ο ππνςήθηνο πνπ ζα θαηαζέζεη ειιηπή δηθαηνινγεηηθά θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα
απνξξηπηέσλ.
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο –πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη πίλαθαο απνξξηπηέσλ- ζα αλαξηεζνχλ ζηελ
έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζε Κξήηεο θαη ζηα Καηαζηήκαηα ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη
πξνζιήςεηο, δειαδή Άλσ Βηάλλνπ, Αγίαο Βαξβάξαο, Αξραλψλ, εηείαο, Αλσγείσλ, πειίνπ,
Υψξαο θαθίσλ ΔΛΣΑ ΑΔ.
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.

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζηελ Έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο
Κξήηεο, ζηα Καηαζηήκαηα ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. (ΠΙΝΑΚΑ Α) ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο
θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
Α.- Απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα
Καηαζηήκαηα όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη ζέζεηο θαη ζύκθσλα κε ηηο ώξεο ππνβνιήο
όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
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Καηάζηεκα Άλσ Βηάλλνπ, ψξεο ππνβνιήο 08:30-13:00, (ηει. επηθνηλσλίαο:
2895022203, θ. Μηθξνγηαλλάθεο Γεώξγηνο)
Καηάζηεκα Αγίαο Βαξβάξαο Ηξαθιείνπ, ψξεο ππνβνιήο 08:30-13:00,
επηθνηλσλίαο: 2894022210 , θ. ηξαηηδάθε Δπζπκία).
Καηάζηεκα Αξραλώλ, ψξεο ππνβνιήο
2810751951, θα Γηβηλή Άλλα).

08:30-13:00,

(ηει.

(ηει.

επηθνηλσλίαο:

Καηάζηεκα εηείαο, ψξεο ππνβνιήο 08:30-13:00, (ηει. επηθνηλσλίαο:2843022283,
θ. Βεξίγν Γεώξγην).
Καηάζηεκα Αλσγείσλ ψξεο ππνβνιήο
2834031400 ,θ. Κνληό Δκκαλνπήι).
Καηάζηεκα πειίνπ, ψξεο ππνβνιήο
2832022013 θ. Σπξάθε Δπάγγειν).

08:30-13:00,
08:30-13:00,

(ηει.

επηθνηλσλίαο:

(ηει.

επηθνηλσλίαο:

Καηάζηεκα Υώξαο θαθίσλ, ψξεο ππνβνιήο 08:30-09:30, (ηει. επηθνηλσλίαο:
2825091244, θ. Γηαλλνπιάθε Θεόδσξν).

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο, δειαδή αξρίδεη από
23-06-2021 θαη ιήγεη ζηηο 02-07-2021.

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΛΔΜΟΝΙΑ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
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