
 

 
Σε πεοίπςχρη μξρηλείαπ ραπ ρε Σσμβεβλημέμξ ή Σσμεογαζόμεμξ Νξρξκξμείξ, 

ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ 4 βήμαςα: 
 

4   απλά βήμαςα  .Τι ποέπει μα ποξρένεςε: 

   

βήμα   1   

Καλέρςε ρςξ  
Κέμςοξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ: 

18189 
ή ςξμ Αρταλιρςή ραπ  

› 

α. 

 

Εμημεοώρςε για ςημ ποόθερή ραπ μα μξρηλεσςείςε και 
ζηςήρςε διεσκοιμίρειπ ρε ςσυόμ απξοίεπ ραπ (λίρςα 
ρσμβεβλημέμχμ μξρξκξμείχμ κ.λπ.).  

β.  Ελέγνςε ςι ακοιβώπ αρταλιρςική κάλσφη έυεςε, 
ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςξσ αρταλιρςηοίξσ 
ρσμβξλαίξσ ραπ. 

βήμα  2 
Αμαγγελία μξρηλείαπ καςά ςημ 

Ειραγχγή ρςξ Νξρξκξμείξ  
› 

Απεσθσμθείςε ρςξ γοατείξ κίμηρηπ ςξσ Νξρξκξμείξσ ςηπ 
επιλξγήπ ραπ για ςη διαδικαρία ειραγχγήπ και ρςη 
ρσμέυεια ρςξ ιαςοείξ ςηπ Εθμικήπ Αρταλιρςικήπ πξσ 
ςσυόμ λειςξσογεί μέρα ρςξ Νξρξκξμείξ. 
Σςξ ιαςοείξ θα γίμξσμ όλεπ ξι απαοαίςηςεπ εμέογειεπ. 

βήμα 3 
Ποξρκόμιρη δικαιξλξγηςικώμ καςά 

ςημ Ειραγχγή ρςξ Νξρξκξμείξ 
› 

Μημ νευάρεςε: 

α.  Τημ ςασςόςηςά ραπ & ςξμ αοιθμό ρσμβξλαίξσ ραπ 

β.  Τημ ιαςοική γμχμάςεσρη πξσ θα πεοιγοάτει ςημ 
πάθηρη & ςξ λόγξ ειραγχγήπ ραπ 

γ. Αμςίγοατα ενεςάρεχμ ρυεςικώμ με ςημ πάθηρη, πξσ 
ποαγμαςξπξιήραςε ποιμ ςημ ειραγχγή ραπ 

δ.  Θεχοημέμξ βιβλιάοιξ ςξσ Κξιμχμικξύ Αρταλιρςικξύ 
ραπ Φξοέα, ώρςε μα επχτεληθείςε από ςη ρσμμεςξυή 
ςξσ ρςα ένξδα μξρηλείαπ ραπ ή ρυεςική δήλχρή ραπ 
εάμ ασςόπ δεμ σπάουει. 

βήμα 4 
Ενιςήοιξ από ςξ Νξρξκξμείξ › 

α. 

 

Σε κάθε Σσμβεβλημέμξ ή Σσμεογαζόμεμξ Νξρξκξμείξ, 
η πληοχμή ςχμ ενόδχμ για ςη μξρηλεία ραπ γίμεςαι 
απεσθείαπ από ςημ Εθμική Αρταλιρςική, ρύμτχμα 
πάμςα με ςξσπ όοξσπ ςξσ αρταλιρςηοίξσ ρσμβξλαίξσ 
ραπ. 

β.  Έυξμςαπ ποξρκξμίρει ςξ θεχοημέμξ βιβλιάοιξ ςξσ 
Κξιμχμικξύ Αρταλιρςικξύ ραπ Φξοέα, ςξ πξρό ςηπ 
ρσμμεςξυήπ ραπ, πξσ ςσυόμ υοειαρςεί μα πληοώρεςε 
καςά ςημ ένξδό ραπ, μπξοεί μα μειχθεί ή μα 
μηδεμιρςεί. 

   

  

Ο Αρταλιρςικόπ ραπ Σύμβξσλξπ θα βοίρκεςαι κξμςά ραπ, 
όπξςε ςξμ υοειαρςείςε, για μα τοξμςίρει ώρςε όλα ςα 
ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ μα ξλξκληοώμξμςαι γοήγξοα, 

εύκξλα, υχοίπ ποξβλήμαςα! 
 

Καλή ραπ αμάοοχρη! 

 

›Για ειδικά πεοιρςαςικά δίμεςαι η δσμαςόςηςα ποξέγκοιρηπ ςηπ μξρηλείαπ. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

επικξιμχμήρςε με ςξ Κέμςοξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ ρςξ 18189. 


