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ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ∆.Ε.Η. 

 
Κατά τη χθεσινή πρώτη µέρα πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος εξόφλησης λογαριασµών 
µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. το τµήµα υποστήριξης έλαβε τα παρακάτω µηνύµατα: 
 
Συχνές ερωτήσεις: 
 
ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, 
 
 
(1) το είδαµε το πρόβληµα, απλά πέφτουµε απ' ευθείας πάνω στα συστήµατα της ∆ΕΗ και δεν 
µπορούµε να καταχωρήσουµε διπλοεγγραφές. Θα το λύσουµε εντός της ηµέρας, θα µπει µια 
εξαίρεση για τα test των πρακτορων 
 
(2) Σας ενηµερώνουµε ότι για όσο διαρκούν τα test θα επιτρέπει το σύστηµα καταχωρήσεις 
λογαριασµών που έχουν ήδη εξοφληθεί. Παρακαλώ δοκιµάστε να καταχωρήσετε τέτοιους 
λογαριασµούς 
 
Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας 
 
ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΠΑΤΑΜΕ 
ENTER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ BARCODE. 
 
∆εν χρειάζεται να πατάτε enter. Το σκανερ σας κάποια ρύθµιση έχει (που δεν πρέπει να είναι η 
εργοστασιακή), και δεν στέλνει το enter. Κανονικά όλα τα σκανερ στέλνουν enter µετά την 
ανάγνωση. Παρακαλώ ανοίξτε ενα word ή notepad, σκανάρετε έναν λογ/µό και πείτε µας αν 
αλλάζει γραµµή στο notepad ή αν µένει ο κέρσορας στο τελευταίο ψηφίο. Επίσης στείλτε µας τι 
µοντέλο σκανερ έχετε. 
 
ΕΠΙΣΗΣ ∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ BARCODE. 
 
Η ∆ΕΗ καθώς και οι περισσότεροι πάροχοι έχουν τρόπο αναγνώρισης και δεν χρειάζεται να 
επιλέγετε εταιρία (π.χ. αν σκανάρετε ∆ΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥ∆ΑΠ το καταλαβαίνει από το barcode). 
Κάποιες εταιρίες που δεν έχουν αναγνωριστικό στο barcode (ή δεν έχουν καθόλου barcode), πρέπει 
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αναγκαστικά να τις χειριζόµαστε µε επιλογή, γιατί π.χ. άλλα στοιχεία µπαίνουν στην Tellas και 
άλλα στη Multichoice. 
Εν καιρώ αυτά, προς το παρόν είναι ενεργοποιηµένη µόνο η ∆ΕΗ, και τα υπόλοιπα είναι θέµα 
συµφωνιών του ΣΕΠΠΠ µε τους παρόχους, τεχνικά είναι λυµένα. 
 
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ. 
 
3 δευτερόλεπτα είναι, πόσο να το κάνουµε ? (για να προλαβαίνει να δείχνει κάτι). 
Θα σας βάλουµε ένα setting να µπορείτε να το κάνει 100 millisecond 
 
ΌΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ. 
 
ok, αυτό είναι σοβαρό, έφυγε προς έλεγχο (κανονικά έπρεπε να λέει "επανεκτύπωση¨)  
 
ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΟΤΑΝ Ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. 
 
Κι αυτό µπορεί να γίνει µε ρύθµιση, για να δηλώνετε κάπου ότι δεν θέλετε να βλέπετε την 
επιβεβαίωση εκτύπωσης. Υπάρχει γιατί µερικοί έχουν switch για τους εκτυπωτές αλλά δεν είναι 
τίποτα να µπει επιλογή. Μόνο που θα σας το αργήσουµε λίγο, µετά από 1 µήνα υπενθυµίστε αν δεν 
είναι έτοιµο 
 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Η ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙ ''ΕΞΥΠΝΟΣ''. 
 
Υπάρχει διαδικασία ακύρωσης, γίνεται µόνο εντός της ίδιας εργάσιµης, και πρέπει να αναρτηθεί 
στο site για να την γνωρίζουν όλοι: 
 
Ο πράκτορας τηλεφωνεί στο support και δίνει ποσό ηµερ/ώρα συναλλαγής. 
Η συναλλαγή ακυρώνεται (αλλά εµφανίζεται στις ακυρώσεις, µένει στο σύστηµα και η 
κανονική και η ακύρωση). 
Η ∆ΕΗ έχει online ενηµέρωση, ακόµα και για τα test που κάνετε τώρα. 
Γίνεται εντός της ίδιας εργάσιµης, γιατί το βράδυ στις 3 τρέχουν τα κλεισίµατα ηµέρας, 
και ενηµερώνεται και το λογιστήριο της ∆ΕΗ. 
Από τη στιγµή που θα γίνει αυτό, οι ακυρώσεις είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί 
πρέπει να ενηµερώσουµε το λογιστήριο της ∆ΕΗ. 
 
 
ΕΣΤΕΙΛΑ ΧΘΕΣ mail, ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΜΕ PASSWORD, USERNAME 
Κ.Λ.Π. ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ Ο 2ος P/C ΤΩΡΑ, ΣΤΟΝ 1ο ∆ΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΑ ΣΤΟ 2ο, ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΥΛΕΥΩ ΜΟΝΙΜΑ, 
ΟΛΑ ΟΚ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ 
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ. 
  
ΣΗΜ. ΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΑΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ. ΤΙ ΚΑΝΩ;;;; 



3 
 

 
Όταν ανοίγετε ένα notepad, ή ένα word και σκανάρετε τον λογαριασµό, το βλέπετε το νούµερο? 
 
Αν όχι  
δεν δουλεύει σωστά το σκανεράκι, ελέγξτε τη σύνδεση. 
Αν ναι : 
Όταν τρέχετε το πρόγραµµα, ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο που λέει "scan barcode"? 
Παρακαλώ κάντε αυτές τις δοκιµές και πείτε µας, για να λύσουµε το πρόβληµα 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EBPCLIENT 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΏ ΤΟ ΝΟΎΜΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΚΑΤΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ(ΠΧ 8260284280105030) ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ "INTERAMERICAN CARDS" 
∆ΕΝ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΤΩΝΤΑΣ F5 ΒΓΑΖΕΙ ΜΗΝΥΜΑ «ΣΦΑΛΜΑ Η 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ∆ΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ» 
 
Το νούµερο στο barcode είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται πάνω στον λογαριασµό. 
∆ηλαδή δεν υποστηρίζεται πληκτρολόγηση για τη ∆ΕΗ. Για άλλους τύπους λογαριασµών 
υποστηρίζεται, αλλά προς το παρόν έχουµε ενεργοποιήσει µόνο ∆ΕΗ. 
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Β.Ρ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΑ LINK 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙNATE KAI TO ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΣΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΜΑΣ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΚΑΝΑΜΕ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ LINK MH ΠΩS KAI ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑ 
ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΜΕ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΖΗΤΙΣΕ 
ACTIVATION CODE. ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΟ ACTIVATION CODE Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ SERVER ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ACTIVATION CODE ΥΠΑΡΧΗ Ι∆Η ΚΑΙ ∆ΕΝ ΜΑΣ 
ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ACTIVATION CODE ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
  
Για τα ελληνικά : Το pc πρέπει να υποστηρίζει ελληνικά, το κρατάµε ως πρόβληµα για να 
αναρτηθούν οδηγίες στο site του ΣΕΠΠΠ, µε τα βήµατα που χρειάζονται αν δεν βλέπετε σωστά 
ελληνικά 
 
 
Έχω µια απορία. Ο χάρτης του ΣΕΠΠΠ, βάσει ποιων δεδοµένων έγινε η κατάρτιση ? 
 
Αφού στόχος του Σ.Ε.Π.Π.Π. για το 2010 είναι τα 1.000 πρακτορεία, άρα σε κάθε 5 πρακτορεία της 
ΟΠΑΠ (που είναι 5.000) και ένα πρακτορείο του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Επίσης οι ανάγκες της ∆.Ε.Η. (όπου 
έχει κλείσει τα ταµεία της) και τέλος από έλεγχο των σηµείων εξόφλησης λογαριασµών από 
ανταγωνιστικές µας εταιρίες (όπου δυσκολεύονται οι άλλοι, εµείς φουλάρουµε). 
 
ΕΙΧΕΣ ΠΕΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ 9ΨΗΦΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ Η ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ? 
ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙ ΚΑΝΩ ∆ΗΛΑ∆Η? ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ 
ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΠΠ? 
ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΠΠΠ?  



4 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ? 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ? 
 
Σ.Ε.Π.Π.Π. Απάντηση 1η: Τώρα τρέχουµε µε το πιλοτικό. Αλλά µε το καµτσίκι που κρατάτε πίσω 
µας, για να τα προλάβουµε όλα, µε το ζόρι αποφεύγουµε λάθη. Παρακαλώ λιγότερη πίεση. Οι 
κινήσεις µας πρέπει να είναι διπλοελεγµένες. Για τους λογαριασµούς θα βγει ανακοίνωση µέσα 
στις επόµενες ώρες. Προς το παρόν πήρατε τον 9ψήφιο. Μόλις πάρετε το σχετικό e-mail θα πάτε 
στην Ε.Τ.Ε.  
 
Σ.Ε.Π.Π.Π. Απάντηση 2η: Πριν τη Γ.Σ. 
 
Σ.Ε.Π.Π.Π. Απάντηση 3η: Αφού βρήκαµε τρόπο να πάρετε τον 9ψήφιο, ίσως καθυστερήσει η 
αποστολή των συµβάσεων. Έχουν ελεγχθεί και αποµένει να βάλει ένα άτοµο 15.600 υπογραφές!!! 
Περίπου 10 µέρες χρειάζονται. ∆εν υπάρχει τέτοιος χρόνος. Τώρα τρέχουµε µε την έναρξη. 
 
Όλοι οι Συνεταιριστές δηλώθηκαν στην ∆.Ε.Η.. Αλλά δεν θα πάρουν όλοι e-mail έναρξης. Περίπου 
10 περιµένουν τυχόν µέτρα βιωσιµότητας από τη Γ.Σ. (ήταν ήδη υπερκορεσµένη η περιοχή τους 
όταν έκαναν εγγραφή). Και δεν θα πάρουν επίσης e-mail έναρξης όσοι έχουν εκκρεµότητες µε τη 
∆.Ε.Η. µέσω Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. 
 
Οι υπόλοιποι, µε το που θα πάρουν το e-mail, θα πάνε στην πλησιέστερη Ε.Τ.Ε.. Και µόλις εγκριθεί 
η «υπερανάληψη» τους  ξεκινούν την αµέσως επόµενη µέρα. 
 
Όσοι όµως είναι ήδη εισπράκτορες µέσω Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., πρέπει την προηγούµενη µέρα να 
επισκεφτούν το γραφείο ∆.Ε.Η. της περιοχής τους και να καταθέσουν τη σφραγίδα τους, 
στέλνοντας φαξ (θα ανακοινωθεί το νούµερο) µε τη λύση της συνεργασίας τους. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Π.Π.Π. 

 
Α. Ζητούνται 10 συνεταιριστές να επικοινωνήσουν µε το contact@seppp.gr για να αποτελέσουν 
την οµάδα υποδοχής και ελέγχου εισερχοµένων στη Γ.Σ. 
 
Β. Στην προηγούµενη ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Π.Π. είχε γραφεί: 
 
«Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. οφείλει να αποφασίσει µε ποιον τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί ο 
Συνεταιρισµός. α) Θα πάει στα χέρια έµπειρων επαγγελµατιών και το ∆.Σ. θα επαγρυπνά για να 
λειτουργούν όλα µε διαφάνεια ή β) θα πάρει την τύχη του Συνεταιρισµού στα χέρια του, 
προσλαµβάνοντας έναν νεαρό Γενικό ∆ιευθυντή του βασικού µισθού, που τύποις θα εκτελεί τα 
καθήκοντα του και ουσιαστικά θα παρέχει υπηρεσίες λογιστηρίου. Με την πρόσληψη επίσης ενός 
Νοµικού Συµβούλου που θα επωµιστεί και τις υποχρεώσεις της Γραµµατείας, τότε ο Σ.Ε.Π.Π.Π. 
µπορεί να λειτουργήσει µέχρι να θεµελιώσει την ύπαρξη του και να αποκτήσει τις αναγκαίες 
εµπειρίες για τις µελλοντικές επιλογές του. Με δωρεάν παραµονή στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. 
και προσλαµβάνοντας επιπλέον 2-3 νεαρούς πτυχιούχους που διψούν για δουλειά και διάκριση, 
γίνεται. Θα έχουν και την κατανόηση και τη συµµετοχή 1.000 µελών, που στα δύσκολα θα 
στέκονται στο πλευρό τους.» 
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Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. χθες επέλεξε τη (β) λύση. Ως εκ τούτου: 
 
Καλούνται µέλη οικογενειών συνεταιριστών που ενδιαφέρονται, κατά ανωτέρω, για τη θέση του 
Γενικού ∆ιευθυντή να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο contact@seppp.gr, µέχρι και την 
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010. Ο µισθός θα είναι αρχικά ο βασικός αλλά οι προοπτικές είναι 
πολλαπλάσιες. Σε περίπτωση ισότιµων προσόντων, η επιλογή θα στηριχτεί στον αύξοντα αριθµό 
αποστολής του e-mail. 
 

Ο συνεταιρισµός προχωρά στηριζόµενος στους δικούς του ανθρώπους. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. 
ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ 

 


