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Δλληνικά Σατσδρομεία Α. Δ. 
Περιθερειακή Γιεύθσνζη Ηπείροσ 
 

Α. Π.  Π.Γ.8.3/ 701 / 311.31 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ :16-06-2021  
E.Mail :  N.Kosti@elta-net.gr 
 
 

 

 
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 Λ.4758/2020 (ΦΔΘ 242/04-12-2020). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ απφ 18-01-2021 Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ 

Δξγαζίαο Πξνζσπηθνχ ηεο ΔΙΣΑ ΑΔ. 

3. Σελ αλάγθε θάιπςεο πξφζθαηξσλ, παξνδηθψλ ή επνρηθψλ αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο 

Ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΙΣΑ ΑΔ . 

4. Σελ 611/21476/311.31/07-06-2021 απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ΔΙΣΑ γηα ηελ 

πξφζιεςε εμήληα δχν (62) αηφκσλ ζηελ ΔΙΣΑ ΑΔ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα ηελ θάιπςε, παξνδηθψλ ή 

επνρηθψλ αλαγθψλ ζε Τπεξεζηαθέο Ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΙΣΑ ΑΔ . 

5. Σν 313/5029/08-06-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΔΙΣΑ ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ σο  άλσ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ. 

6.   Σν  6.1.1/21478/311.31/09-06-2021  έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 

Αλαθνηλώλνπλ 
 

 

 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ  
(8) κελψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, πέληε (5) αηόκσλ Θαηεγνξίαο Ραρπδξνκηθνύ Έξγνπ 
ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ θαη παξνδηθψλ αλαγθψλ ζε 
Τπεξεζηαθέο Ιεηηνπξγίεο Θφληηζαο, Κεηζφβνπ θαη Ιεπθίκκεο ηεο ΔΙΣΑ Α.Δ., πνπ εδξεχνπλ 
ζηνπο Λνκνχο Ησαλλίλσλ θαη Θέξθπξαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηφπν 
απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηα, δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΛΑΘΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΛΑΘΑ Β): 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

πεξεζία 
Ρόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Θαηεγνξία  

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

 
211 

 

Θαηάζηεκα 
Θόληηζαο  

Θόληηζα 
Ραρπδξνκηθνύ 

Έξγνπ κε πξνζόληα 
ΓΔ  

8 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 
1 

 
212 

 

Θαηάζηεκα 
Κεηζόβνπ  

Κέηζνβν 
Ραρπδξνκηθνύ 

Έξγνπ κε πξνζόληα 
ΓΔ  

8 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 
2 

 
213 

 

Θαηάζηεκα 
Ιεπθίκκεο 

Ιεπθίκκε 
Ραρπδξνκηθνύ 

Έξγνπ κε πξνζόληα 
ΓΔ  

8 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 
2 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

Ρίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

211, 212, 
213 

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. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Γ :ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

 

211, 212, 
213 

 

1. Πξνυπεξεζία ζηνλ ΔΙΣΑ ζε έξγν δηαλνκήο ή ζε έξγν εζσηεξηθήο εθκεηάιιεπζεο , ε 

νπνία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΔΙΣΑ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο). 

2. Πξνυπεξεζία ζε έξγν δηαλνκήο, νπνπδήπνηε εθηφο ΔΙΣΑ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη: 

 απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο , 
ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο)  

Δναλλακηικά: 

      Για ηοσς μιζθφηούς ηοσ δημοζίοσ και ιδιφηικού ηομέα: 

   Βεβαίφζη ηοσ οικείοσ αζθαλιζηικού θορέα από ηην οποία να προκύπηει η        
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ΞΗΛΑΘΑΠ Γ :ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

 

διάρκεια ηης αζθάλιζης και 

   Χφριζηή από ηην αίηηζη σπεύθσνη δήλφζη ηοσ σπουηθίοσ καηά ηο άρθρο 8 
ηοσ  ν.1599/1986 ζηην οποία να δηλώνονηαι επακριβώς ο τρόνος και ηο είδος ηης 
εμπειρίας ηοσ καθώς και ηα ζηοιτεία ηοσ εργοδόηη, θσζικού προζώποσ ή ηης 
επφνσμίας ηης επιτείρηζης αν πρόκειηαι για νομικό πρόζφπο.  

Οι μιζθφηοί ηοσ δημόζιοσ ηομέα μπορούν, εναλλακηικά, ανηί ηης βεβαίφζης ηοσ 
αζθαλιζηικού θορέα και ηης σπεύθσνης δήλφζης, να προζκομίζοσν βεβαίφζη 
ηοσ οικείοσ θορέα ηοσ δημοζίοσ ηομέα από ηην οποία να προκύπηοσν ηο είδος 
και η τρονική διάρκεια ηης εμπειρίας. 

Για ηοσς ελεύθεροσς επαγγελμαηίες απαιηούνηαι αθροιζηικά: 

    Βεβαίφζη ηοσ οικείοσ αζθαλιζηικού θορέα ζηην οποία να αναγράθεηαι η 
διάρκεια ηης αζθάλιζης, 

     Υπεύθσνη δήλφζη, τφριζηή από ηην αίηηζη, καηά ηο άρθρο 8 ηοσ 
ν.1599/1986, όηι πραγμαηοποίηζε ζσγκεκριμένες εργαζίες, μελέηες και έργα 
ζτεηικά με ηο ανηικείμενο ηης εμπειρίας και 

    Υποβολή μιας ηοσλάτιζηον ζτεηικής ζύμβαζης ή ενός ηοσλάτιζηον δεληίοσ 
παροτής σπηρεζιών ανά έηος, ποσ να καλύπηοσν ενδεικηικώς ηη διάρκεια και ηο 
είδος ηης εμπειρίας. 

Σηην περίπηφζη ποσ η εμπειρία έτει αποκηηθεί ζηο δημόζιο ηομέα, εναλλακηικά, 
ανηί ηφν προαναθερομένφν, οι σπουήθιοι μπορούν να προζκομίζοσν βεβαίφζη 
ηοσ οικείοσ θορέα ηοσ δημόζιοσ ηομέα από ηην οποία να προκύπηοσν ηο είδος 
και η τρονική διάρκεια ηης εμπειρίας. 

 

 

 

 
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 Λ 2431/1996. 
 Γίλνληαη επίζεο δεθηνί νκνγελείο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, Θχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο 
αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε 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, Θχπξηνπο 
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νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα 
λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.  
 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Θαηεγνξία Ραρπδξνκηθνύ Έξγνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
κε θσδηθνύο ζέζεο 211, 212 θαη 213 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. Ηζρχνπζα  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 
 
Ζ 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  ΔΙΣΑ θαη εθηφο ΔΙΣΑ)  

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. 
 
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο –πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη πίλαθαο απνξξηπηέσλ- ζα αλαξηεζνχλ ζηελ 
έδξα ηεο Π. Γ. Ζπείξνπ θαη ζηα Θαηαζηήκαηα Θφληηζαο, Κεηζφβνπ θαη Ιεπθίκκεο. 
 Ζ 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 Θαηαζηήκαηα ηεο ΔΙΣΑ Α.Δ. Θφληηζαο, 
Κεηζφβνπ, Ιεπθίκκεο, ζηελ έδξα ηεο Π.Γ. Ζπείξνπ  θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΔΙΣΑ. 

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 
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πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα 
αξρή, ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

1. ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ Α.Δ 

Θαη. Θφληηζαο 

Κεηξ. εβαζηηαλνχ 1 

44 100 ΘΟΛΗΣΑ (ηει. επηθνηλσλίαο: 26550 22216, θ. Βαξβάηε Παλαγηψηε). 

2. ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ Α.Δ 

Θαη. Κεηζφβνπ 

Σνζίηζα 3 (ηει. επηθνηλσλίαο: 26560 42245, θ. Εάςα Υξήζην). 

42 100 ΚΔΣΟΒΟ 

3. ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ Α.Δ 

Θαη. Ιεπθίκκεο 

    Σ. Θαινγεξνπνχινπ 4  

    490 80 ΙΔΤΘΗΚΚΖ ( ηει. επηθνηλσλίαο: 26620 22355, θ. Θνπινχξε Αλδξέα) 

 

 ώξεο ππνβνιήο 08.30 – 13.00 . 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο, δειαδή 
αξρίδεη από 17-06-2021 θαη ιήγεη ζηηο 28-06-2021. 

 

 
     
 

 Ζ  ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ  
 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ  

 

  ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΕΓΟΑΒΝ 

ΑΔΑ: ΩΞ45ΟΡΡ2-ΑΔΤ
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