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Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών  
Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης  
 
Α.Π.:              3730/311.31 

Θεσσαλονίκη : 03.11.2015 

 

   
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Για την πρόσληψη  εποχικού προσωπικού  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης  
(ΣΟΧ  63/2015). 

 
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία και η Περιφερειακή  ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών  Λειτουργιών 
Μακεδονίας - Θράκης που εδρεύει στο ∆ήµο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα 
προσλάβουν 17 ∆ιανοµείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ως 
ακολούθως: 
      ∆ιανοµείς :  (πλήρους απασχόλησης χρονικό διάστηµα 6 Μήνες) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
Μονάδες ∆ιανοµείς  

Θεσσαλονίκης 
Θεσσαλονίκη  

∆Ε  
∆ιανοµέων 

 
6 µήνες 
πλήρους 

  απασχόλησης 
 

17 

 
 
Ειδικά-Τυπικά προσόντα: ∆ιανοµέων  
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της  αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του 
µοτοποδηλάτου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

• Το ανωτέρω κύριο προσόν µε αριθ.1 και  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «23.01.2015». Οι 
υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 µαζί µε τα Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Βλέπε 
Παράρτηµα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός του παρακάτω αναφερόµενου χρονικού 
διαστήµατος δηλαδή από 06.11.2015  έως και 16.11.2015 , είτε: 

         α.- ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση: 

Π.∆.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης , ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη 
(για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 63/2015), (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 
289594) για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης. 
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β.- είτε 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 , Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών 
Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης , ΒΙ.ΠΕ Ωραιοκάστρου ,Τ.Κ. 560 00 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλος  Συµµαχικής  οδού(υπάρχει σχετική σηµατοδότηση) 
Κέντρο ∆ιαλογής ΕΛΤΑ , ώρες υποβολής 08:30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας 2310 
289564 και 2310 289594 1Ος όροφος κ. Ιωάννης Μοσχάκης) 

 
Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε 
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτηµα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ)  
όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr → Έντυπα Αιτήσεων → 
∆ιαγωνισµοί Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική 
ανακοίνωση αναρτάται  στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.elta.gr), στην Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών  Μακεδονίας - Θράκης (Π.∆.Τ.Λ. Μακεδονίας-Θράκης), 
στα καταστήµατα των υπηρεσιών του νοµού Θεσσαλονίκης, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω 
προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των 
δήµων, στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες µας.  
  
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

 
  

 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 
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