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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ T.Y.409           

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  (Τ.Υ.409Α) 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Γ’/ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας 
……………………………………. και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να 
αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ……………………. καθώς 
επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή    €……….. 
το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας  
 
2. Σημειώνεται ότι ο Ταχυδρομικός  Πράκτορας ως αυτοεργοδοτούμενος αναλαμβάνει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τη Δημοκρατία. 
 
3. H αμοιβή περιλαμβάνει την εργασία, επίδομα μοτοσικλέτας, επίδομα ενοικίου σε 
περίπτωση διάθεσης ιδιόκτητου υποστατικού για τη στέγαση του Ταχυδρομικού 
Πρακτορείου. 
 
4. Τονίζεται ότι ο Ταχυδρομικός Πράκτορας δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από 
το οικείο Κοινοτικό /  Δημοτικό Συμβούλιο με οποιαδήποτε μορφή. 
 
5. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι οι υποψήφιοι : 
 
α) Να κατέχουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας 
 
β) Να διαθέτουν ιδιόκτητη μοτοσικλέτα / μοτοποδήλατο κατά την ημέρα ανάληψης 
καθηκόντων τους ή να προσκομίσουν βεβαίωση τρίτου προσώπου με την οποία να 
τους παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης μοτοσικλέτας /  μοτοποδηλάτου, καθ’ όλη τη    
διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως Ταχυδρομικός Πράκτορας Γ΄/ 
Διανομέας. 
 
γ) Να είναι σε θέση να διαθέσουν κατάλληλο υποστατικό (π.χ. Κατάστημα, Γραφείο, 
ξεχωριστό χώρο σε οικία με ανεξάρτητη πρόσβαση κλπ.) Ο όρος αυτός δεν ισχύει 
γιατί το Κοινοτικό / Δημοτικό Συμβούλιο διαθέτει χώρο για στέγαση του Ταχυδρομικού 
Πρακτορείου.(διαγράψετε ανάλογα). 
 
δ) Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους ή να έχουν 
νόμιμα απαλλαχθεί. 
 
ε) Σε περίπτωση που  κανένας αιτητής δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια είναι 
δυνατό αυτά να μην ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
εξυπηρέτηση της κοινότητας.  
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6. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από συνταξιούχους που δεν έχουν διανύσει 
το 75ο  (εβδομηκοστό πέμπτο) έτος της ηλικίας τους  ή και εργαζομένων στο Δημόσιο 
και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι αιτήσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη νοουμένου ότι 
δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνεργοι υποψήφιοι. 
 
7. Τονίζεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους οι οποίοι πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πιο πάνω, 
ανεξαρτήτως των προσόντων που τυχόν διαθέτουν άλλοι υποψήφιοι,  νοουμένου  ότι 
θα έχουν εξασφαλίσει  τουλάχιστον 56 μονάδες στην συγκεντρωτική βαθμολογία από 
τις οποίες οι 30 μονάδες ν’ αφορούν την  προφορική συνέντευξη . Διευκρινίζεται ότι 
άνεργοι έγγαμοι με εξαρτόμενα  θα έχουν προτεραιότητα έναντι άγαμων ανέργων.  
 
8. Ο Ταχυδρομικός Πράκτορας Γ’/Διανομέας οφείλει να ολοκληρώνει τη διανομή της 
αλληλογραφίας μέχρι τις 5.00 μ.μ. της ίδιας μέρας, ενώ θα εξυπηρετεί τους κατοίκους 
της κοινότητας σε παρεμφερή καθήκοντα (έντυπο Τ.Υ. 410) π.χ. πώληση 
γραμματοσήμων σε ωράριο που θα καθοριστεί, σε συνεννόηση με το Τμήμα.  
 
 
9. Η ανάθεση καθηκόντων θα είναι για περίοδο  τριών χρόνων, εφόσον ο 
επιτυχών αιτητής παρουσιάσει Λευκό Ποινικό Μητρώο.  Σημειώνεται ότι το 
Τμήμα έχει το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της συμφωνίας για 
επαναλαμβανόμενες περιόδους με τους ίδιους ή διαφοροποιημένους όρους, εφόσον 
το κρίνει απαραίτητο, κατά την ελεύθερη κρίση του. 
 
10. Από την 1η αμοιβή θα αποκοπεί από το Τμήμα ποσό που αναλογεί σε 5 εργάσιμες 
ημέρες, το οποίο θα κατακρατηθεί σε περίπτωση παραίτησης χωρίς δίμηνη 
προειδοποίηση. Για παράδειγμα , αν η αμοιβή είναι €440 το μήνα, τότε θα αποκοπεί 
το ποσό των €100 (αναλογία μηνιαίας αμοιβής π.χ. €440/22 εργάσιμες ημέρες Χ 5 
εργάσιμες ημέρες) 
 
11. Στην μηναία αμοιβή συμπεριλαμβάνεται κατ’ αποκοπή επίδομα 
μοτοσικλέτας ως και στους αστικούς διανομείς. Σε περίπτωση που η κατ΄ οίκον 
διανομή πραγματοποιείται με αυτοκίνητο ή με τα πόδια η τελική αμοιβή είναι 
δυνατό να διαφοροποιηθεί ανάλογα.    
 
12. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό  

…………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………(τηλέφωνο …………. -……………. ) το 

αργότερο μέχρι  την …................................................................................. .  

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄                                            (Τ.Υ.409Β) 

7. Όλοι οι υποψήφιοι/ες  θα τύχουν αξιολόγησης με βάση κριτήρια, ως ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Βαθμολογία 

1 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα του Ταχυδρομικού 

Πράκτορα Γ΄/ Διανομέα 

(Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 6 μηνών που έχει 

αποκτηθεί στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή σε 

παρόμοια θέση στον Ιδιωτικό Τομέα) 

10 

2 Απολυτήριο Λυκείου ( Ανάλογα με τη βαθμολογία με 20 

το μέγιστο) 

10-20 

3 Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Πιστοποιημένη παρακολούθηση μαθημάτων χωρίς 

εξετάσεις) ή 

Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 

{Πιστοποιημένη επιτυχία σε εξέταση ECDL Word & 

Excel κλπ, ή άλλη ισότιμη εξέταση} 

 

1 

 

 

5 

 

4 Κατοχή Ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση με 

διαδίκτυο με δικά του έξοδα     (Σε περίπτωση ανάληψης 

καθηκόντων ο αιτητής δεσμεύεται να ενημερώνει 

Ταχυδρομικό πρόγραμμα /  προγράμματα online στα 

χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν.) 

5 

5 Κάτοικος Κοινότητας ( Βεβαίωση από Κοινοτάρχη ή  

αντίγραφο λογαριασμού ΑΗΚ 

10 

6 Προσωπικότητα / χαρακτήρας / απόδοση κατά την 

προφορική συνέντευξη*1 

50 

Σημείωση: *1   Η αξιολόγηση στην προφορική συνέντευξη λαμβάνει την ακόλουθη 

βαθμολογία (χωρίς υποδιαιρέσεις) : 

• 50 - Εξαίρετος   
• 45 -  Σχεδόν εξαίρετος 
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• 40 – Πάρα πολύ καλός 
• 35 – Πολύ καλός 
• 30 – Καλός 
• 25 -  Μέτριος 

                           

ΜΕΡΟΣ Β΄  (συνέχεια)                                       (Τ.Υ.409Β) 

Σημειώνεται ότι : 

α) η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως γίνεται αποδεκτή από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή και άλλα προσόντα π.χ. πτυχίο πανεπιστημίου, θα 

θεωρείται πλεονέκτημα. 

β) όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη 

 {Παρακαλούμε όπως προβείτε σε αυτοέλεγχο της αίτησης σας προτού την υποβάλετε, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο (Τ.Υ.409Γ)  

γ)  Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται ή σε περίπτωση 

που αυτό αποδειχτεί εκ των υστέρων η σύμβαση θα τερματίζεται αμέσως.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποταθούν στον 

Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό ……………………..στα τηλέφωνα ……………………….

   

 
    ΤΜΗΜΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                          1900 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

 Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο .................................………  
                          Αρ. Φακ. ..........................……… 
                             Ημερομηνία: ................................................................ 
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(Τ.Υ.409Γ)   
Υποβολή αίτησης για τη θέση Ταχυδρομικού Πράκτορα Γ΄/ Διανομέα 

Δελτίο αυτοελέγχου 
 

 Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης μοτοσικλέτας 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής μοτοσικλέτας ή Έντυπο ΤΥ 409Ζ 

 Περιγραφή  κατάλληλου υποστατικού (Τ.Υ.409Στ) 

 Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου 

 Απολυτήριο / Πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής από την Εθνική Φρουρά 

 Αντίγραφο εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σε περίπτωση ανέργων υποψηφίων 

 Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου 

 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης  προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  

 Αντίγραφο πιστοποιητικών επιτυχίας σε διεθνείς εξετάσεις προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. ECDL ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

 Δήλωση για κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(Τ.Υ.409Ε)  

 Βεβαίωση κοινοτάρχη  ή αντίγραφο λογαριασμού ΑΗΚ ως προς την μόνιμη 
κατοικία του/της υποψηφίου/ας  

 Άλλα προσόντα 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Αίτηση (Τ.Υ.409Δ) 

Σημειώσεις : 
 
α) Παρακαλούμε όπως προβείτε σε αυτοέλεγχο της αίτησης σας προτού την 
υποβάλετε, χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω πίνακα.  
 
β) Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή 
υποβληθούν ψευδή στοιχεία τότε η αίτηση σας  δεν θα ληφθεί υπόψη. 



 

6 
 

  
 

(Τ.Υ.409Δ) 
 
 Αίτηση για τη θέση Ταχυδρομικού Πράκτορα Γ΄/ Διανομέα 

στην Kοινότητα /  Δήμο :  ………………………………. 

Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό : ……………………………………………….. 
 
 
Εγώ ο/η  υποφαινόμενος/η   

…………………………………………………………………… 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας :  ………………………………………………….. 

Κάτοικος στην Κοινότητα /  Δήμο : …………………………………………………… 

Οδός : ……………………………………………………………. Αρ. : …………………. 

Ταχυδρομικός Κώδικας : ………………………………. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Οικίας : ………………………………….. Κινητό : ………………………………… 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( email)  : ………………………………………………………… 

Υποβάλλω αίτηση για τη θέση Ταχυδρομικού Πράκτορα Γ΄/ Διανομέα όπως η 

σχετική προκήρυξή σας. 

Υπογραφή : ………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία : ………………………………………………………………………. 

Μέρος Β΄  

Η αίτηση παραλήφθηκε και έχουν υποβληθεί /δεν έχουν υποβληθεί  όλα τα 

σχετικά έντυπα / πιστοποιητικά. (Διαγράφεται ανάλογα)    

Ημερομηνίαː ……………………..    Υπογραφή ː ……………………………….. 

Ονοματεπώνυμο ː ………………………………………………….. 

Σφραγίδα Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου  
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(Τ.Υ.409Ε)  

Δήλωση για κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή  με  πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η :  

………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω ότι είμαι κάτοχος ηλεκτρονικού υπολογιστή, έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και δεσμεύομαι να ενημερώνω πρόγραμμα του Τμήματος Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών  (online) , όσον αφορά παραλαβή και παράδοση ταχυδρομικών 

αντικειμένων ή και άλλων υπηρεσιών του Τμήματος, εφόσον αυτό μου ζητηθεί. 

 

 

Υπογραφή : ……………………………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : …………………………………………………….. 

Ημερομηνία : …………………………………………………………………… 

 
 
( Ο υπολογιστής και η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα επιθεωρηθούν από Λειτουργούς 
του Τμήματος πριν την προφορική συνέντευξη) 
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(Τ.Υ.409στ)  

Δήλωση για κατοχή κατάλληλου υποστατικού ή δήλωση τρίτου φορέα για 
διάθεση κατάλληλου υποστατικού. 
 

Εγώ ο/η  υποφαινόμενος/η :  

………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω ότι είμαι κάτοχος κατάλληλου υποστατικού που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

 

Οδός: ………………………………………………… Αρ. …………………………… 

Στην κοινότητα :………………………………………………………. 

α) Το οποίο θα διαθέσω για στέγαση του οικείου ταχυδρομικού πρακτορείου 

β) Το οποίο θα διαθέσω στον/στην  

……………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο υποψηφίου) 

για στέγαση του οικείου Ταχυδρομικού Πρακτορείου, καθ’ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης των καθηκόντων του/της ως Ταχυδρομικού Πράκτορα Γ΄/  Διανομέα 

 

Υπογραφή : ……………………………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : …………………………………………………….. 

Ημερομηνία : …………………………………………………………………… 

 
 
 
( Το υποστατικό θα επιθεωρηθεί από Λειτουργούς του Τμήματος ως προς την 
καταλληλόλητα πριν την προφορική συνέντευξη) 
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 (Τ.Υ.409Ζ)  

 
 
 

Δήλωση Τρίτου Προσώπου / Φορέα 
Παραχώρηση μοτοσικλέτας / μοτοποδηλάτου. 

 
Εγώ ο/η  υποφαινόμενος/η :  

………………………………………………………………………………………………… 

Δηλώνω ότι είμαι κάτοχος μοτοσικλέτας /  μοτοποδηλάτου με αρ. εγγραφής  
 
…………………… (αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής επισυνάπτεται) . 
 
 
Το πιο πάνω όχημα θα παραχωρήσω στον/ στην    κύριο/κυρία  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του/της ως Ταχυδρομικού 
Πράκτορα Γ΄/  Διανομέα.  
 
 
 
 
Υπογραφή : ……………………………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : …………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Δ.Π./ .ΤΥ409 /  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2021.03.05   

Σφραγίδα στην περίπτωση εταιρείας 
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