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Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
Υπηρεσία Συντονισµού Γραφείο Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων

ke@mindigital.gr
ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για θέµατα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»
(Απάντηση στην υπ’ αριθ. 5300/19-05-2022 Ερώτηση)
Σε απάντηση της υπ αριθµό 5300/19-05-2022 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από 43 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς (σχετικό το αρ.πρωτ. ΕΞ 2022/24-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης), θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
1. Για τις προσλήψεις προσωπικού, αορίστου χρόνου, Γενικών ∆ιευθυντών και ∆ιευθυντών
της εταιρείας, θα εφαρµόζεται η πολιτική προσλήψεων που θα εγκρίνει, κατά το άρθρο 43
του ν. 4758/2020 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η διαδικασία της εκπόνησης των
Πολιτικών που αναφέρονται στη διάταξη αυτή έχει προχωρήσει σηµαντικά και το αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται η ολοκλήρωσή της µε την έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
2. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία διέρχεται την κρίσιµη φάση του µετασχηµατισµού της και
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος της εθελούσιας εξόδου, προκειµένου να
συνεχίσει κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την παραγωγική λειτουργία της, επιτάχυνε µε την
καθοριστική συµβολή των εργαζοµένων, τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού µέσω
του συµφωνηµένου µε τη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας συστήµατος
στελέχωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται εντός του επόµενου µήνα.
3. Ο Υπηρεσιακός Οργανισµός της εταιρείας, πάντοτε περιελάµβανε αδιαβάθµητες θέσεις
Ειδικών Συµβούλων/Συνεργατών. Στις θέσεις αυτές τοποθετούνταν µε συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου, προσωπικό εκτός του τακτικού, που διέθετε κάποια ειδική τεχνογνωσία
και κάλυπτε ειδικές ανάγκες. Οι θέσεις αυτές αυξήθηκαν µε την τροποποίηση του
Υπηρεσιακού Οργανισµού από 30 σε 100 και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (που ενέκρινε και την
τροποποίηση), µε απόφαση που έλαβε κατά την 1863/14-10-2021 (θέµα 8ο) συνεδρίασή του,
έδωσε τη δυνατότητα στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της
εταιρείας, να επιλέγει και να τοποθετεί µε απόφασή του τους Συµβούλους-Ειδικούς
Συνεργάτες ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας.
Η επιλογή των Συµβούλων-Ειδικών Συνεργατών γίνεται, σύµφωνα µε απόφαση που έχει
λάβει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, µε τη συνδροµή εξωτερικού Συµβούλου που
αναλαµβάνει το έργο αυτό και υποβάλει πρόταση προς την εταιρεία. Η τοποθέτησή τους σε
καµία περίπτωση δεν γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4758/2020 ο οποίος
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αναφέρεται µόνο στις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου αυτές
όµως που ανήκουν στις κατηγορίες εποχικού προσωπικού, Γενικών ∆ιευθυντών ή ∆ιευθυντών
προερχόµενων από το εξωτερικό περιβάλλον στο ποσοστό που ορίζει ο ν. 4758/2020.
Οι θέσεις που καλύπτουν, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι θέσεις τακτικού προσωπικού
αορίστου χρόνου, που θα καλυπτόταν µε την αντίστοιχη διαδικασία πρόσληψης, άλλωστε και
µόνο ο αριθµός τους το καταδεικνύει. Είναι θέσεις ειδικές, ορισµένου χρόνου, όπως εξάλλου
ήταν πάντα, και η συµβολή τους στην εταιρεία κρίνεται αναγκαία ιδίως µετά την αποχώρηση
µεγάλου αριθµού προσωπικού λόγω της εθελούσιας εξόδου. Σε καµία δε περίπτωση η
παρουσία τους στην εταιρεία δεν αποδυναµώνει το «σύστηµα στελέχωσης» και την µέσω
αυτού αξιολόγηση και ανέλιξη του τακτικού προσωπικού. Το «σύστηµα στελέχωσης»
συµφωνήθηκε µε τους εργαζόµενους και ήδη κατά την τρέχουσα φάση της ολοκλήρωσης της
διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού έχει αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
4. Από την έναρξη ισχύος του ν.4758/2020 έχουν προσληφθεί σαράντα τρεις (43) Σύµβουλοι
–Ειδικοί Συνεργάτες (27 το 2021 και 16 το 2022).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4305/2014, ο έλεγχος της γνησιότητας των τίτλων σπουδών
είναι υποχρεωτικός για τις περιπτώσεις πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατά τα άρθρα 17
και 18 του ν.2190/94, στις οποίες δεν υπάγονται οι εν λόγω προσλήψεις.
5. Ο µέσος όρος των µεικτών αποδοχών τους ανέρχεται σε 2.133,30 ευρώ, µε µέσο όρο
ηλικίας τα 43,82 έτη.
Για το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας (3.044 άτοµα) ο µέσος όρος µεικτών αποδοχών
ανέρχεται σε 1.587 ευρώ, µε µέσο όρο ηλικίας τα 50,87 έτη.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
α. Γραφείο κ. Υπουργού
sec@mindigital.gr

β. Γραφείο κ. Υφυπουργού
gramyfyp@mindigital.gr
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
ggtt@mindigital.gr
δ. Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων
gdepik@mindigital.gr
ε. ∆/νση Ταχυδροµείων
e.karytinou@mindigital.gr

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GEORGIOS
KONSTANTOPOULOS

Digitally signed by GEORGIOS
KONSTANTOPOULOS
Date: 2022.06.07 20:48:42 +03'00'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική κοινοποίηση:
1. Εντεταλµένο Σύµβουλο
2. Νοµική Σύµβουλο
3. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης
4. ∆ιεύθυνση Συντονισµού Νοµικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Γραφείων
Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ.Γ.Ε.Μ.Η:001092101000

2103353487

e-mail
E.Dalla@elta-net.gr

website
www.elta.gr

