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Οη εγγξαθέο ζηνλ .Ε.Π.Π.Π. μαλάξρηζαλ θαλνληθά, κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 7/3/2010. 

Αηζίσο ηα κέιε έθηαζαλ ηα 439 θαη εθθξεκνύλ άιιεο 135 αηηήζεηο. Μέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ 

παηρληδηώλ πξόγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή/θαη άιισλ παηρληδηώλ πξόγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο 

(Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Δ.Θ.Ε. θηι). Πεξηνξηζκνί ζηηο εγγξαθέο δελ πθίζηαληαη.  

 

ύκθσλα όκσο κε απόθαζε ηεο Γ.., ε αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκώλ 

θαηαλαισηώλ ηεο Δ.Ε.Η. ζα πεξηνξηζηεί ζηα ζεκεία πνπ εκθαλίδνληαη ειεύζεξα ζηνλ «ΥΑΡΣΗ 

ηνπ .Ε.Π.Π.Π.» ν νπνίνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο. Έηζη έλα ππνςήθην κέινο πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα εγγξαθεί απνθιεηζηηθά γηα λα εμαζθαιίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, ζα πξέπεη λα 

ειέγμεη πξώηα αλ είλαη ειεύζεξε ε πεξηνρή ηνπ (νηθηζκόο, ρσξίν, πόιε, ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο 

κεγάινπ αζηηθνύ θέληξνπ, πνπ ζηνλ ράξηε απηέο ζεκεηώλνληαη κε ην αξλεηηθό πξόζεκν «-» αλ 

είλαη ειεύζεξεο, ελώ νη θνξεζκέλεο κε ην κεδέλ ή ην ζεηηθό πξόζεκν «+» θαη καύξν ρξώκα). 

ύκθσλα επίζεο κε ηελ ίδηα απόθαζε ηεο Γ.., αλ θάπνηνο ζεσξεί όηη ιαλζαζκέλα ε πεξηνρή ηνπ 

έρεη θξηζεί θνξεζκέλε, ηόηε πξέπεη λα ζηείιεη ηελ άπνςε ηνπ ζην contact@seppp.gr θαη ην Δ.. ηνπ 

.Ε.Π.Π.Π. ζα απνθαζίζεη, κε ζπκβνπιεπηηθή εηζήγεζε ησλ ππνινίπσλ πξαθηνξείσλ ηνπ λνκνύ. 

 

ηε Γ.. έρνπλ παξαδνζεί 207 ζπκβάζεηο εηζπξαθηόξσλ ινγαξηαζκώλ θαηαλαισηώλ ηεο Δ.Ε.Η. ζε 

αληίζηνηρν αξηζκό κειώλ καο θαη ζήκεξα απνζηέιινληαη κε courier (πιεξσκή από ηνλ παξαιήπηε) 

άιιεο 92 έηνηκεο ζπκβάζεηο. Από ηνπο ππόινηπνπο, 121 δελ έρνπλ ζηείιεη αθόκε ππνγεγξακκέλεο 

ζπκβάζεηο ζηνλ .Ε.Π.Π.Π., ελώ 12 έρνπλ ππνβιεζεί από ζπλεηαηξηζηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο ζην εγγπεηηθό θεθάιαην ηεο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. γηα ηε Δ.Ε.Η. ή έρνπλ 

ππνβιεζεί ιαλζαζκέλα (ιείπνπλ ππνγξαθέο) θαη έρνπλ εηδνπνηεζεί ζρεηηθά. Σέινο 7 κέιε πνπ ε 

εγγξαθή ηνπο νινθιεξώζεθε κεηά ηε Γ.., εκθαλίδνληαη ππεξάξηζκα ζηηο πεξηνρέο ηνπο. 

 

Χζηόζν ζηηο πεξηνρέο απηέο, ηα κέιε πνπ πξνεγνύληαη ζε αύμνληα αξηζκό εγγξαθήο, δελ έρνπλ όια 

απνζηείιεη ζύκβαζε εηζπξάθηνξα Δ.Ε.Η.. Σν Δ.. ηνπ .Ε.Π.Π.Π. ζα πεξηκέλεη κέρξη ην ηέινο 

Απξηιίνπ θαη κεηά, αλ σο ηόηε δελ εθδειώζνπλ νη «παιαηνί» ελδηαθέξνλ άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκώλ θαηαλαισηώλ ηεο Δ.Ε.Η., ηόηε νη πεξηνρέο ζα πιεξσζνύλ 

από ηα «ππεξάξηζκα» κέιε, πνπ πξνο ην παξόλ είλαη ηα αθόινπζα: 

http://www.seppp.gr/
mailto:contact@seppp.gr
mailto:contact@seppp.gr


 

ΑΡΙΘ. 
ΜΕΛΟΥΣ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΙΚΙΜΟ/ 
ΥΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑ Σ.Κ. 

402 ΚΟΝΑΚΑ ΔΙΡΗΝΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 54352 

408 ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ΑΛΙΒΔΡΙΟΝ ΔΤΒΟΙΑ 34500 

413 ΜΠΑΡΓΚΑ ΚΛΔΑΝΘΗ ΘΔΡΜΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 57001 

422 ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΟΛΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 38221 

423 ΠΑΑΠΟΡΣΗ ΝΙΚΟ ΠΔΡΥΔΙΑ ΦΘΙΩΣΙΓΟ 35003 

425 ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ ΥΡΤΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 67100 

434 ΓΑΓΚΛΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 67100 

    

 

Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ράξηε ηζρύνπλ κόλν γηα ηε δξαζηεξηόηεηα Δ.Ε.Η. θαη όρη γηα ηηο κειινληηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη όζνη εγγξάθνληαη από ηώξα θαη ζην εμήο, αθόκε θη αλ εκθαλίδνληαη 

ππεξάξηζκνη ζηνλ «ΥΑΡΣΗ» γηα ηε Δ.Ε.Η., θαηνρπξώλνπλ πξνηεξαηόηεηα γηα όιεο ηηο κειινληηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη θπζηθά δηθαηνύληαη ήδε πιήξε ζπκκεηνρή ζε θάζε πξνκεζεπηηθό πξόγξακκα. 

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Ε.Π.Π.Π. ζηελ θαηεγνξία «ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ Δ.Ε.Η.» εκθαλίδνληαη ηα 92 

κέιε ησλ νπνίσλ ηηο ζπκβάζεηο ζηέιλεη ηαρπδξνκηθά ν .Ε.Π.Π.Π..   

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ .Ε.Π.Π.Π. 

ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗ 


