
 
 

 
 

 

ΘΕΛΑ:  Οδεγίεξ ζπεηηθά με ηεκ ζοζπέηηζε εγγνάθωκ ζημ πνόγναμμα Πρφηόκολλο ηωκ 

οπενεζηώκ ηεξ πνώεκ Πενηθένεηαξ Κεκηνηθήξ Μαθεδμκίαξ. 

    

Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε ζπεηηθά με ηε δηαδηθαζία πμο ζα πνέπεη κα 

αθμιμοζείηαη πιζηά ζηεκ πενίπηωζε ζοζπέηηζεξ εγγνάθωκ πνμεγμύμεκωκ εηώκ, πμο 

βνίζθμκηαη εθηόξ ημο Εκηαίμο Πνωημθόιιμο ζύμθωκα με ηεκ οπ’ανηζμ.142/27-12-2010, 

πμο οπμζηενίδεηαη από ημ Σμήμα Γναμμαηεηαθήξ Τπμζηήνηλεξ θαη Πανμπήξ Πιενμθμνηώκ 

θάζε κμμμύ.   
 

Οη μδεγίεξ πμο αθμιμοζμύκ δεκ αθμνμύκ ηα Σμήμαηα Γναμμαηεηαθήξ Τπμζηήνηλεξ 

θαη Πανμπήξ Πιενμθμνηώκ ηεξ Δ/κζεξ Δημίθεζεξ ημο θάζε Νμμμύ ηεξ Απμθεκηνωμέκεξ 

Δημίθεζεξ Μαθεδμκίαξ-Θνάθεξ. 
 

Έζηω ιμηπόκ, ζέιμομε κα ζοζπεηίζμομε έκα έγγναθμ πμο πνωημθμιιήζεθε με έκα 

πνμεγμύμεκμο έημοξ π.π. ημ 2010. Αθμύ έπμομε ακαδεηήζεη ημκ ανηζμό ημο πνωημθόιιμο 

(ζηεκ βάζε ημο παιημύ μαξ πνωημθμιιμο) πμο ζέιμομε κα ζοζπεηίζμομε, ζα 

ζομπιενώζμομε όια ηα απαναίηεηα ζημηπεία γηα ημ ζοζπεηηζμό ημο εγγνάθμο ζύμθωκα με 

ηεκ παναθάηω δηαδηθαζία, όπμο ζα δώζμομε μεγάιε πνμζμπή ζημ πεδίμ «τεηικά».  
 

ογθεθνημέκα, γηα  όιεξ ηηξ οπενεζίεξ πλήμ ηωκ Σμεμάηωκ Γναμμαηεηαθήξ 

Τπμζηήνηλεξ θαη Πανμπήξ Πιενμθμνηώκ ηεξ Δ/κζεξ Δημίθεζεξ ημο θάζε Νμμμύ ηεξ 

Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Μαθεδμκίαξ-Θνάθεξ, πμο είπακ δηθό ημοξ πνωηόθμιιμ θαηά 

ηα πνμεγμύμεκα έηε θαη οπμπνεμύκηαη ζύμθωκα με ημ πνμεδνηθό δηάηαγμα 

οπ’ανηζμ.142/27-12-2010 κα πνωημθμιιμύκ ζημ εκηαίμ πνωηόθμιιμ ημο Σμήμαημξ 

Γναμμαηεηαθήξ Τπμζηήνηλεξ θαη Πανμπήξ Πιενμθμνηώκ ηεξ Δ/κζεξ Δημίθεζεξ ημο θάζε 

Νμμμύ, ζημ παναπάκω πεδίμ («τεηικά»), ζα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη μ ανηζμόξ 

πνωημθόιιμο ηωκ πνμεγμύμεκωκ εηώκ γηα ηεκ θάζε οπενεζία) με ηεκ ελήξ μμνθή, 

Αριθμ.Πρφη./ΈηοςΙφδικόςΤπηρεζίας, όπμο ΙφδικόςΤπηρεζίας ημκ θωδηθό πμο 

ζομπιενώκεη ε θάζε οπενεζία ζημ πεδίμ «Παραλήπηης» έηζη ώζηε κα είκαη δοκαηόξ μ 

δηαπωνηζμόξ ηωκ εγγνάθωκ ημοξ μέζα ζημ εκηαίμ πνωηόθμιιμ. Π.π. βιέπμομε παναθάηω 
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Μαθεδμκίαξ - Θνάθεξ. 

 



 
 

ζημ πεδημ «πεηηθά» ζομπιενωμέκε ηεκ εγγναθή 230/2010ΔΔΝΘ γηα ημ πνωηόθμιιμ με 

ανηζμό 230 ημο 2010 έημοξ ηεξ Δηεύζοκζεξ Δαζώκ Νμμμύ Θεζζαιμκίθεξ. 

 

 
 

- Με ημκ παναπάκω ηνόπμ ζομπιήνωζεξ ηωκ ζοζπεηηδόμεκωκ εγγνάθωκ, ε 

ζοζπέηηζε αοηώκ ζα μπμνεί κα μιμθιενωζεί επηηοπώξ από ηεκ εηαηνεία πμο 

ζα ακαιάβεη ηεκ μεηάπηωζε ηωκ πνωημθόιιωκ.  
 

 

Όπωξ έπμομε ακαθένεη γηα ηεκ «ΤΜΘΕΣΗ ΑΜΑΖΗΣΗΗ» γηα κα ακαδεηήζμομε 

επηηοπώξ έγγναθμ ηεξ οπενεζίαξ μαξ, ζα πνέπεη σποτρεφηικά κα πάμε θαη κα 

ζομπιενώζμομε ημκ θωδηθό ηεξ οπενεζίαξ μαξ ζημ πεδίμ «Παραλήπηης» όπωξ μαξ έπεη 

θμηκμπμηεζεί. ηεκ ζοκέπεηα ζομπιενώκμομε ηα πεδία «Αν.εηζενπ.» θαη «Ημεν.εηζενπ.» 

όπμο παηώκηαξ ημ θμομπί «αίηεζε» ζα επηβεβαηώζμομε εάκ ημ έγγναθμ πμο μαξ έδωζε ε 

ακαδήηεζε είκαη αοηό πμο ζέιμομε γηα κα ζομπιενώζμομε ηεκ ζοζπεηηδόμεκε πιενμθμνία 

μαξ. Π.π. ζημ παναθάηω πανάδεηγμα ακαδεημύμε γηα ηεκ Δ.Δαζώκ Ν.ζεζ/κηθεξ ημ 

έγγναθμ με ανηζμ.εηζενπ. 13353/549777 ηεξ 23-01-2011. 
 

 
 

Εθόζμκ έπμομε επηβεβαηώζεη όηη ημ έγγναθμ είκαη δηθό μαξ, ζοκεπίδμομε με ηεκ 

δηαδηθαζία ζομπιήνωζεξ ηωκ ζημηπείωκ πμο ζέιμομε. 
 

ε γεκηθέξ γναμμέξ εωζόημο μιμθιενωζεί ε δηαδηθαζία μεηάπηωζεξ ηωκ 

παιαημηένωκ πνωημθόιιωκ όιωκ ηωκ οπενεζηώκ ηεξ πνώεκ Πενηθένεηαξ Κεκηνηθήξ 

Μαθεδμκίαξ ζημ εκηαίμ πνωηόθμιιμ ηωκ Δ/κζεωκ Δημίθεζεξ ηωκ Νμμώκ, ζα πνέπεη κα 

αθμιμοζμύκηηα πηζηά μη παναπάκω μδεγίεξ ζομπιήνωζεξ ηωκ ζοζπεηηδόμεκωκ εγγνάθωκ. 

 

 

 

 
Εζφηερική Διαμομή:                                                      
- Δ/κζε Πιενμθμνηθήξ & Επηθμηκωκηώκ  

- Υνμκμιμγηθό Ανπείμ 
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