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Θεζζαινλίθε   23.10.2015 
 

Αλαθνίλωζε 

 
Από ηελ Περηθ/θή Δηεύζσλζε ΕΛΤΑ Δηθηύοσ Ληαληθής Μαθεδολίας – Θράθες  αλαθοηλώλεηαη 
όηη ε προζεζκία  σποβοιής  αηηήζεφλ θαη δηθαηοιογεηηθώλ ηες κε αρηζκό ΣΟΦ 45/2015  
αλαθοίλφζες πρόζιευες εποτηαθού προζφπηθού γηα ηα Τατσδροκηθά Καηαζηήκαηα ηοσ Ν. 
Κηιθίς, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 21 ηοσ Ν.2190/94, όπφς ηζτύεη, νξίδεηαη από ηηο 
27.10.2015   κέρξη θαη ηηο  05.112015.   

Οη ελδηαθερόκελοη θαιούληαη λα ζσκπιερώζοσλ ηελ αίηεζε κε θφδηθό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΦ.3 θαη λα ηελ σποβάιοσλ, καδί κε ηα ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά : 

α) είηε ηατσδρομικά με ζσζηημένη επιζηολή, ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε. Κενηρικό Τατσδρομικό Καηάζηημα Κιλκίς,  
Δημηηράκοσ 4, Τ.Κ. 611 00  - ΚΙΛΚΙΣ, για ηην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΦ 45 / 2015, σπόυη  
κσρίοσ Νίκοσ Φαραλαμπίδη. 

β) είηε ασηοπροζώπφς, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζωπο, 
εθόζον η εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηοςρ θεωπημένη από δημόζια απσή, ζηην 
ακόλοςθη διεύθςνζη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κενηρικό Τατσδρομικό 
Καηάζηημα Κιλκίς,  Δημηηράκοσ 4, ΚΙΛΚΙΣ,   ώρες σποβολής 08.30 – 13.30  (ηηλ. 
επικοινφνίας: 23410-24265, κ. Νίκος Φαραλαμπίδης ). 

 
Σηελ περίπηφζε αποζηοιής ηφλ αηηήζεφλ ηατσδροκηθώς, ηο εκπρόζεζκο ηφλ 

αηηήζεφλ θρίλεηαη κε βάζε ηελ εκεροκελία ποσ θέρεη ο θάθειος αποζηοιής, ο οποίος κεηά 
ηελ αποζθράγηζή ηοσ επηζσλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηφλ σπουεθίφλ. 

 
Σπληζηάηαη ζεξκά ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο  λα ιάβνπλ απαξαίηεηα γλώζε 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλώζεωλ Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ 
(ΣΟΦ) κε εκεξνκελία έθδνζεο «23.01.2015»,  κέζω ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζω ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ 
αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο ΣΟΦ.3, δειαδή: 

Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεωλ  Δηαγωληζκώλ θνξέωλ  Επνρηθνύ (ΣΟΦ). 
 Γλωζηνπνηείηαη επίζεο όηη νιόθιεξε ε αλαθνίλωζε ΣΟΦ 45/2015 ηεο 
Δηεύζπλζήο καο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, 
θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΛΤΑ (www.elta.gr) , ζην link  “Τειεπηαία 
λέα” ζην θάηω δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο, ( «Τειεπηαία λέα» -> «Σπλεξγαζηείηε 
Μαδί καο» -> «Θέζεηο Εξγαζίαο» ). 
       Από ηελ Π.Δ/λζε Δηθηύοσ Ληαληθής 
        Μαθεδολίας - Θράθες 

 

 

Πεξηθ/θή Δ/λζε Δηθηύνπ Ληαληθήο  Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

http://www.elta.gr/

