
 

Σελίδα 1 από 5 

 
  

    

  
Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. 
Κεντρική Υπηρεσία  
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Α. Π.  51 /644 / 311.31 
ΑΘΗΝΑ :24-01-2020  
E.Mail: E.Dalla@elta-net.gr 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 
 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1 και 2, του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, εδ.ιε του Ν.3812/2009. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ.3, του  Ν. 4635/2019. 

4. Την απόφαση που έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΕΛΤΑ κατά την 1804/19-12-2019 (θέµα 

12ο ) συνεδρίασή του, για την έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων είκοσι (520) ατόµων 

εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 

αναγκών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 

µηνών. 

5. Το 1153/788/16-01-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ΕΛΤΑ, σχετικά µε την 

εξασφάλιση των πιστώσεων για τη µισθοδοσία του ως  άνω εποχικού προσωπικού. 

 

 

 
Ανακοινώνουν 

 
 
 

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης, εκατόν είκοσι (120) ατόµων 
∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και είκοσι δύο (22) ατόµων ΥΕ 
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες 
Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, 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): 

ΑΔΑ: Ψ1ΔΛΟΡΡ2-Β4Κ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

 
218 

 

Υπηρεσίες 
∆/νσης Κέντρων 
∆ιαλογής Αττικής  

Η ∆/νση Κέντρων 
∆ιαλογής Αττικής  θα 

κατανείµει το 
προσωπικό ανάλογα 

µε τις 
λειτουργικές της 

ανάγκες. 

∆Ε  
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

2 µήνες 
πλήρους     

απασχόλησης 

120 
 

 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

 
614 

 

Υπηρεσίες 
∆/νσης Κέντρων 
∆ιαλογής Αττικής  

Η ∆/νση Κέντρων 
∆ιαλογής Αττικής  θα 

κατανείµει το 
προσωπικό ανάλογα 

µε τις 
λειτουργικές της 

ανάγκες 

ΥΕ 
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 

2 µήνες 
πλήρους     

απασχόλησης 

22 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

218 

1) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 
από ειδικότητα , ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

614 

 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 
Σχολείου) ή ισοδύναµος  απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆ 
580/1970. 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

218 

1) Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο της Ειδικότητας Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, η οποία 
αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια της 
απασχόλησης και το είδος απασχόλησης(πλήρους ή µερικής) 
 2) προϋπηρεσία εκτός ΕΛΤΑ, σε έργο παρεµφερές και ανάλογο µε το έργο της εν λόγω 
ειδικότητας , 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). 
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει το αντικείµενο απασχόλησης  η βεβαίωση θα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση τα(Ν.1599/86) του αιτούντος στην οποία θα 
δηλώνει το αντικείµενο απασχόλησης 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 και το είδος  απασχόλησης (πλήρους ή 
µερικής) 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 

614 

1. Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε οποιοδήποτε έργο , η οποία αποδεικνύεται µε σχετική 
βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια της απασχόλησης και το 
είδος (µερικής ή πλήρους) 
2. Προϋπηρεσία εκτός υπηρεσιών ΕΛΤΑ σε οποιοδήποτε έργο, η οποία 
αποδεικνύεται: 

• από σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή 
• από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσηµα) και υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει (ο αιτών/η αιτούσα) ότι εργάστηκε το 
εν λόγω χρονικό διάστηµα µε πλήρη ή µερική απασχόληση. 
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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. 
∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.  
∆ικαίωµα 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. ∆εν 
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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ΥΕ 
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε 
φωτοαντίγραφο. 
 
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως 
προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του 
άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
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. 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: ∆Ε ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

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 της Ειδικότητας ∆Ε 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ η σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΠΡΟΣΛΗΨΗ: ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 

 
Η υπηρεσία αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα τους κατατάξει σε φθίνουσα 
σειρά κατάταξης µε βάση το σύνολο των µονάδων που προκύπτουν από τους µήνες (ακέραιοι 
µήνες) εµπειρίας (στον  ΕΛΤΑ και εκτός ΕΛΤΑ) πολλαπλασιαζόµενοι µε 10 µονάδες έκαστος. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβανοµένης υπόψη της καταπόνησης που συνεπάγεται το έργο,  
θα προτάσσεται ο νεότερος στην ηλικία, µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης, εφόσον διαθέτει 
και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση του έργου. 
Μεταξύ των υποψηφίων µε την ίδια εµπειρία και την ίδια ηµεροµηνία γέννησης ,η σειρά 
κατάταξης θα καθοριστεί µε δηµόσια κλήρωση.  
Ο υποψήφιος που θα καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά καταχωρείται στον πίνακα 
απορριπτέων. 
Στον πίνακα απορριπτέων καταχωρείται και όποιος καταθέσει αίτηση και για τις 
δύο(2) Ειδικότητες (Εσωτερικής Εκµετάλλευσης και ∆ιαµετακοµιστών). 
Οι πίνακες κατάταξης –πίνακας προσληπτέων και πίνακας απορριπτέων- θα αναρτηθούν στην 
έδρα της ΕΛΤΑ ΑΕ  Απελλού 1 Πλατεία Κοτζιά , στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Κέντρων ∆ιαλογής 
Αττικής  και  θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ . 
 Η Υπηρεσία θα προσλάβει τους επιτυχόντες αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων. 
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. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στα ΕΛΤΑ, Κεντρική Υπηρεσία, Απελλού 1 
Πλατεία Κοτζιά 101 88 ΑΘΗΝΑ, στη ∆ιεύθυνση Κέντρων ∆ιαλογής Αττικής και στο Κέντρο 
Αεροπορικού Ταχυδροµείου καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών 
Καταστηµάτων των ∆ήµων όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες αυτές.. 

Για κάθε ανάρτηση θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης από δύο υπαλλήλους. 

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: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ∆ιεύθυνση Κέντρων ∆ιαλογής Αττικής, οδός Λεύκης 128, 
145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ώρες κατάθεσης 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 
8006705, κ. Μπακογιάννη Μαρία) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου, 
Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα, ώρες κατάθεσης:08.30-13.30 (τηλ.επικοινωνίας:210 
3538175 κ.Μπουγιούκου Αικατερίνη). 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, 
δηλαδή, αρχίζει 30-01-2020  και λήγει  05-02-2020. 

 

 
 

 

  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
 
 
 

 ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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