
 

 
Σε πεοίπςχρη μξρηλείαπ ραπ ρε ξπξιξδήπξςε άλλξ Νξρξκξμείξ 

εκςόπ ςχμ Σσμβεβλημέμχμ ή Σσμεογαζόμεμχμ, 
ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ 7 βήμαςα: 

 

7   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.  

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

βήμα  2 
Αμαγγελία μξρηλείαπ ρςξ Κέμςοξ 

Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ: 
18189  

› 
Αμαγγείλαςε ςημ ειραγχγήπ ραπ, μία μέοα ποιμ, ρςξ 
Κέμςοξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ 18189, ώρςε ξ 
ρσμεογάςηπ ιαςοόπ μαπ μα ραπ επιρκετθεί ρςξ 
Νξρξκξμείξ πξσ έυεςε επιλένει.  

βήμα 3 
Ειραγχγή ρςξ Νξρξκξμείξ › 

α. Απεσθσμθείςε ρςξ γοατείξ κίμηρηπ ςξσ Νξρξκξμείξσ 
ςηπ επιλξγήπ ραπ για ςη διαδικαρία ειραγχγήπ. 

β.  Μημ νευάρεςε ςημ ςασςόςηςά ραπ & ςξ θεχοημέμξ 
βιβλιάοιξ ςξσ Κξιμχμικξύ Αρταλιρςικξύ ραπ Φξοέα, 
ώρςε μα επχτεληθείςε από ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρςα 
ένξδα μξρηλείαπ ραπ. 

βήμα 4 
Ενιςήοιξ από ςξ Νξρξκξμείξ › 

α. Φοξμςίρςε για ςξ κόρςξπ μξρηλείαπ ραπ και ςιπ 
ιαςοικέπ αμξιβέπ, καθώπ η Εθμική Αρταλιρςική θα ραπ 
απξζημιώρει απξλξγιρςικά, δηλαδή θα καςαβάλλεςε 
ερείπ ςα ένξδα μξρηλείαπ ραπ και ρςη ρσμέυεια, 
ρύμτχμα πάμςα με ςξσπ όοξσπ ςξσ αρταλιρςηοίξσ 
ρσμβξλαίξσ ραπ, η Εθμική Αρταλιρςική θα ραπ 
απξζημιώρει. 

β.  Φεύγξμςαπ ριγξσοεσςείςε όςι θα πάοεςε ςξ ειριςήοιξ-
ενιςήοιξ από ςξ Νξρξκξμείξ και ςιπ ποχςόςσπεπ 
ενξτληςικέπ απξδείνειπ ενόδχμ & παοξυήπ σπηοεριώμ 
ρςα υέοια ραπ (αμξιβέπ ιαςοώμ, ιαςοικέπ ενεςάρειπ, 
γμχμαςεύρειπ, ιαςοικό ιρςξοικό, κξσπόμια ταομάκχμ, 
ςιμξλόγια ειδικώμ σλικώμ κ.λπ.) 

βήμα 5 
Απεσθσμθείςε ρςξμ Κξιμχμικό 

Αρταλιρςικό ραπ Φξοέα 
› 

α. Υπξβάλλεςε ποώςα ςα ένξδα μξρηλείαπ ραπ ρςξμ 
Κξιμχμικό Αρταλιρςικό ραπ Φξοέα, ρε πεοίπςχρη πξσ 
ςξ Νξρξκξμείξ πξσ επιλέναςε δεμ έυει απεσθείαπ 
ρσμεογαρία με ςξμ Φξοέα ραπ. 

β.  Ζηςείρςε ςημ ποχςόςσπη βεβαίχρη ρσμμεςξυήπ ςξσ 
Φξοέα ρςιπ ρσμξλικέπ δαπάμεπ μξρηλείαπ ραπ και 
κοαςείρςε τχςξςσπίεπ ςχμ απξδείνεχμ ςχμ ενόδχμ. 



 

βήμα 6 
Σςείλςε ρςημ ΕΘΝΙΚΗ ςα απαοαίςηςα 
έγγοατα για ςημ απξζημίχρή ραπ 

› 

α. Παοαδώρςε ρςξμ Αρταλιρςικό ραπ Σύμβξσλξ όλα ςα 
παοαπάμχ έγγοατα για ςη μξρηλεία ραπ και εκείμξπ 
θα τοξμςίρει για ςημ απξζημίχρή ραπ. 

β.  Αμ ςξ πξρό νεπεομά ςιπ 15.000€, ςόςε απαιςξύμςαι 
επιπλέξμ, τχςξςσπία ςηπ ςασςόςηςάπ ραπ ή ςξσ 
Διαβαςηοίξσ ραπ και τχςξςσπία εκκαθαοιρςικξύ 
ρημειώμαςξπ ξικξμξμικήπ ετξοίαπ ή λξγαοιαρμξύ 
κξιμήπ χτελείαπ (ΟΤΕ, ΔΕΗ), όπξσ θα εμταμίζξμςαι ςξ 
ΑΦΜ-ΔΟΥ και η διεύθσμρη καςξικίαπ ραπ. 

βήμα 7 
Παοαλαβή επιςαγήπ απξζημίχρηπ › Μέρα ρε 15 μέοεπ θα έυεςε λάβει ςημ απξζημίχρή ραπ 

από ςημ Εθμική Αρταλιρςική.  

   

  

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. 


