
 

 
Για εράπ πξσ διαθέςεςε ςξ ποόγοαμμα Ποξμξμιακή Ποξρςαρία, ρε πεοίπςχρη 

μξρηλείαπ ραπ ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ 4 βήμαςα: 
 

4   απλά βήμαςα  .Τι ποέπει μα ποξρένεςε: 

   

βήμα   1   

Καλέρςε ρςξ ενειδικεσμέμξ 
Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ:                   

210 62 88 052 

› 

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. 

γ.  Σε πεοίπςχρη επείγξμςξπ πεοιρςαςικξύ μεςαβείςε 
απεσθείαπ ρε Κλιμική ςξσ Ομίλξσ Ιαςοικξύ Αθημώμ πξσ 
ραπ ενσπηοεςεί. Εκεί, αμ κοιθεί απαοαίςηςη η 
μξρηλεία ραπ, ςξ γοατείξ κίμηρηπ ςηπ Κλιμικήπ θα 
εμημεοώρει άμερα ςξ Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ ώρςε μα 
γίμξσμ ξι απαοαίςηςεπ εμέογειεπ για ςημ ενσπηοέςηρή 
ραπ και ςημ διαδικαρία έγκοιρηπ ςξσ πεοιρςαςικξύ. 

βήμα  2 
Αμαγγελία ρςξ ενειδικεσμέμξ 

Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ:                   
210 62 88 052 

& ποξέγκοιρη μξρηλείαπ 

› 

α. Αμαγγείλαςε ςημ ειραγχγήπ ραπ ρςξ Νξρξκξμείξ, 5 
μέοεπ ποιμ ςημ ειραγχγή. 

β.  Δηλώρςε: 

› Τα ρςξιυεία ραπ 

› Τημ αιςία μξρηλείαπ 

› Τημ Κλιμική ςξσ Ομίλξσ πξσ έυεςε επιλένει 

› Τημ ημεοξμημία ειραγχγήπ 

γ.  Τα δικαιξλξγηςικά για ςημ έγκοιρη ςηπ μξρηλείαπ ραπ 
είμαι ςα παοακάςχ: 

› Ιαςοική γμχμάςεσρη πξσ πεοιγοάτει ςημ πάθηρη & ςξ 
λόγξ ειραγχγήπ ραπ 

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

› 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. 

 Ποξρκξμίρςε ςα δικαιξλξγηςικά ασςά με ςξσπ ενήπ 
ςοόπξσπ: 

› Μέρχ ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ agent@tcn.gr  

› Μέρχ ταν  ρςξ 210 80 15 444 

› Σςημ Κλιμική ςξσ Ομίλξσ πξσ επιλέναςε, ρςξ ρςαθεοό ή 
κιμηςό ιαςοείξ πξσ διαςηοεί ςξ Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ (με 
οαμςεβξύ, 2 μέοεπ ποιμ ςημ ειραγχγή, έπειςα από 
επικξιμχμία με ςξ Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ), ρε πεοίπςχρη 
πξσ ξι παοαπάμχ ςοόπξι δεμ είμαι ετικςξί 

mailto:agent@tcn.gr


 

βήμα 3 
Ειραγχγή ρςξ Νξρξκξμείξ › 

Ατξύ έυεςε ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά και έυεςε 
εναρταλίρει έγκοιρη, μπξοείςε μα ποξυχοήρεςε ρε 
ειραγχγή ρςξ Νξρξκξμείξ. 

βήμα 4 
Ενιςήοιξ από ςξ Νξρξκξμείξ › 

α. Η μξρηλεία ραπ έυει ήδη εγκοιθεί από ςημ Εθμική 
Αρταλιρςική με ςημ ειραγχγή ραπ. Τξ μόμξ πξσ έυεςε 
μα κάμεςε καςά ςημ ένξδό ραπ από ςξ μξρξκξμείξ είμαι 
μα ενξτλήρεςε ςη ρσμμεςξυή ραπ ρςα ένξδα 
μξρηλείαπ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςξσπ όοξσπ ςξσ 
ρσμβξλαίξσ ραπ και ςημ ςσυόμ ρσμμεςξυή ραπ λόγχ 
μξρηλείαπ ραπ ρε αμώςεοη θέρη από ςημ 
ποξβλεπόμεμη. 

β.  Έυξμςαπ ποξρκξμίρει ςξ θεχοημέμξ βιβλιάοιξ ςξσ 
Κξιμχμικξύ Αρταλιρςικξύ ραπ Φξοέα, ςξ πξρό ςηπ 
ρσμμεςξυήπ ραπ μειώμεςαι καςά ςξ πξρό ρσμμεςξυήπ 
ςξσ Φξοέα ραπ. 

   

  

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! 

 

 

 


