
Πoιoι είµαστε
Βάζοντας τάξη στο θεσµικό χάος

Σε µία προσπάθεια να βάλουµε τάξη στο θεσµικό κενό, οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ενηµέρωσης - διαπραγµά-
τευσης απαιτήσεων, δηµιουργήσαµε το 2005 τον ΕΣΕ∆Α. Σκοπός µας είναι να συµβάλουµε στη δηµιουργία ενός σταθε-
ρού θεσµικού πλαισίου για τη ρύθµιση της αγοράς µας και τη σωστή εφαρµογή του Σήµερα, οι εταιρείες-µέλη µας 
απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόµενους.

1. ∆ΕΝ εισπράττουµε χρήµατα 
2. ∆ΕΝ διαχειριζόµαστε χρήµατα
3. ∆ΕΝ προβαίνουµε σε οποιαδήποτε ενέργεια 

σχετίζεται µε την περιουσία του οφειλέτη. 
Αντίθετα, καταδικάζουµε τις παράνοµες και ανήθικες 
πρακτικές που καταγγέλλονται κατά καιρούς οι 
οποίες δυστυχώς αποτελούν συνέπεια της έλλειψης 
κανόνων και ρυθµίσεων, για την επιβολή των οποίων 
αγωνιζόµαστε. 

1. Ενηµερώνουµε τηλεφωνικά και µόνο τους οφειλέτες. 
2. Προτείνουµε τους αµοιβαία επωφελέστερους 

τρόπους διακανονισµού των οφειλών τους.
3. Ενηµερώνουµε τους καταναλωτές για την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους και την καλύτερη διαχείρισή τους. 
4. Ανταποκρινόµαστε στα αιτήµατα των καταναλωτών, 

επικοινωνώντας µε τους εταιρικούς πελάτες µας 
ώστε να βρούµε ευνοϊκότερο πλαίσιο συνεργασίας 

5. Επιδιώκουµε τη ρύθµιση νοµικού πλαισίου, καθώς 
σήµερα καλυπτόµαστε µόνο από το νόµο 2190 περί 
Ανωνύµων Εταιρειών. 

Οι λειτουργίες µας 
Tι ∆ΕΝ κάνουµε 

∆ΕΝ είµαστε εισπρακτικές εταιρείες, δηλαδή:

Σε τι χρησιµεύουµε
∆ιασφαλίζουµε την ισορροπία του συστήµατος
Στο σηµερινό σύνθετο οικονοµικό περιβάλλον,
η λειτουργία µας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
της οµαλής ροής του πιστοδοτικού συστήµατος:
1. Μειώνουµε τις επισφάλειες, συµβάλλοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο στη µείωση του επιτοκίου 
χορηγήσεων. 

2. Ενηµερώνουµε και εκπαιδεύουµε τους καταναλωτές 
για τη σωστή τήρηση των υποχρεώσεών τους. 

3. Λειτουργούµε ως ασφαλιστική δικλείδα για τους 
καταναλωτές αποτρέποντας τις δικαστικές διαδικασίες 
οι οποίες µπορούν να επιφέρουν µεγάλο κόστος και 
απώλειες για τον καταναλωτή.

Ποιοι είναι οι πελάτες µας
Οι πιο αξιόπιστοι οργανισµοί και εταιρείες της αγοράς
Οι εταιρείες-µέλη του συνδέσµου µας συνεργάζονται µε όλες τις µεγάλες πιστοδοτικές εταιρείες και οργανισµούς, 
όπως γνωστά τραπεζικά ιδρύµατα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες, ∆ΕΚΟ, µεγάλες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.

Πώς εκπαιδεύουµε τους εργαζοµένους µας
∆ιαρκής εκπαίδευση, αξιολόγηση και έλεγχος
Παρέχουµε προγράµµατα διαρκούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στους εργαζοµένους µας, σύµφωνα µε
τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισµών.
Η συµπεριφορά των εργαζοµένων κρίνεται, ελέγχεται, 
αξιολογείται καθηµερινά τόσο από τους καταναλωτές

όσο και από τους εταιρικούς µας πελάτες.
Οι άνθρωποί µας εργάζονται µε µακροχρόνιες συµβάσεις 
εργασίας, τους παρέχονται ευκαιρίες και κίνητρα εξέλιξης, 
καθώς και δυνατότητες για ευρύτερη εκπαίδευση και 
κατάρτιση.
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Μάθετε για τον ΕΣΕ∆ΑΜάθετε για τον ΕΣΕ∆Α
Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών Ενηµέρωσης και ∆ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων

Tι κάνουµε



Με ποιους κανόνες λειτουργούµε
Αυστηρός Κώδικας ∆εοντολογίας
Ενηµερώνουµε αποκλειστικά µέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας τους οφειλέτες για τις εκκρεµότητες, την 
τακτοποίηση των οφειλών τους αλλά και για να 
προχωρήσουµε σε αµοιβαία επωφελή διακανονισµό. 
Κάθε µέλος έχει υιοθετήσει και υποχρεούται να τηρεί 
απαρέγκλιτα αυστηρό Κώδικα ∆εοντολογίας, ενώ οι 

εταιρείες που τυχόν τον παραβιάσουν, υπόκεινται σε 
κυρώσεις από ειδική επιτροπή του Συνδέσµου. 
Προκειµένου να ανταποκρινόµαστε εγκαίρως στις 
προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιώνουµε 
διαρκώς τις υπηρεσίες µας, έχουµε δηµιουργήσει 
τηλεφωνικό κέντρο διαχείρισης καταγγελιών. 

Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου FENCA
Ο ΕΣΕ∆Α είναι µέλος του FENCA του συλλογικού 
ευρωπαϊκού οργάνου των εταιρειών διαπραγµάτευσης 
απαιτήσεων. Μέσω της συνεργασίας µε τον FENCA, 
o ΕΣΕ∆Α µεταφέρει την τεχνογνωσία αντίστοιχων 

οργανισµών της Ευρώπης, τους κανόνες σύµφωνα µε 
τους οποίους λειτουργούν οι εταιρείες-µέλη και έχουν 
προ πολλού θεσπιστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Προτάσεις & ∆ράσεις
Για ξεκάθαρο, σαφές, σταθερό, θεσµικό πλαίσιο  

Η προτεραιότητα του Συνδέσµου µας από την ίδρυσή
του, το 2005, είναι η συµµετοχή όλων των αρµοδίων
φορέων σε ευρύτατο διάλογο µε σκοπό τη δηµιουργία
διαφανούς και σταθερού πλαισίου λειτουργίας των
εταιρειών διαπραγµάτευσης απαιτήσεων. Το 2006 ο 
ΕΣΕ∆Α ήρθε σε επαφή µε τον ΕΒΕΑ µε σκοπό τη δια-
µόρφωση του επαγγέλµατος της διαπραγµάτευσης 
απαιτήσεων. Το 2006 ο ΕΣΕ∆Α κατέθεσε τις θέσεις και 
απόψεις του στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρµογή ενός 
σταθερού Ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας. Το 
Φεβρουάριο του 2008, ξεκίνησε την επικοινωνία του µε 
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Μάιο του 2008, κατέθεσε 
ολοκληρωµένη πρόταση για το πλαίσιο και τις αρχές 
λειτουργίας που πρέπει να διέπουν όλες τις εταιρείες 
του κλάδου µας. Το Νοέµβριο του 2008 κατέθεσε στη 
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, τη δική του πρόταση σχετικά µε το σχέδιο 

Cycle Credit Α.Ε. 
Con Trust Α.Ε.
EFS - Executive Α.Ε.
EOS Matrix A.E.

Fintrust A.E.
FirstCall A.E.
Klisis A.E. 
Mellon Contact Services Α.Ε.

Status A.E. 
Teleperformance Α.Ε. 
Veritas Bureau A.E.

Ποια είναι τα µέλη µας
Οι εταιρείες που αποτελούν τον ΕΣΕ∆Α

Ο σύνδεσµός µας, τον Ιανουάριο του 2010 απαρτίζεται από 11 µέλη και συµπεριλαµβάνει τις µεγαλύτερες 
εταιρείες του κλάδου:

Η προστασία του καταναλωτή
∆ιασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδοµένα
∆ΕΝ χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα τα οποία µέσω 
σύµβασης µας έχουν παραχωρήσει οι πελάτες µας, 
παρά µόνο για το σκοπό για τον οποίο τα 
επεξεργαζόµαστε. Με γνώµονα την προστασία και την 
ασφάλεια του καταναλωτή, η χρήση και επεξεργασία 

των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την απόφαση 
της ΑΠΠ∆ 482/2001, «είναι νόµιµη στα πλαίσια της 
σχέσης αντιπροσώπευσης, και εφόσον περιορίζεται 
αποκλειστικά και µόνο στους σκοπούς της 
αντιπροσώπευσης...». 

νόµου που µπορεί να βάλει τάξη και να ελέγξει τους 
κανόνες λειτουργίας του κλάδου. Το Φεβρουάριο του 
2009 ο ΕΣΕ∆Α κλήθηκε να γνωµοδοτήσει για το 
προσχέδιο του σχεδίου νόµου στη νοµοπαρα-
σκευαστική επιτροπή. Το Μάρτιο του 2009 ο ΕΣΕ∆Α 
παρουσίασε στο Κοινοβούλιο τις θέσεις του επί
του νοµοσχεδίου. Το Μάρτιο του 2009 έγινε η ψήφιση
του νοµοσχεδίου µε προτάσεις του ΕΣΕ∆Α να
συµπεριλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο.
 

11 εταιρείες-µέλη
3.000 εργαζόµενοι
200.000 τηλεφωνικές επαφές καθηµερινά

51 εκατ. € κύκλος εργασιών για το 2007


