
                                                                                          
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ευτέρα  8 Φεβρουαρίου 2010 

 

Ο ΕΣΕ∆Α (Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών Ενηµέρωσης και 

∆ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων) παρουσιάζει το ανανεωµένο 

www.eseda.gr 

 Ολοκληρωµένη και άµεση ενηµέρωση για µέλη και επισκέπτες, 

ανοικτό παράθυρο διαλόγου µε τους καταναλωτές 

 

Ο ΕΣΕ∆Α ανοίγει τις πόρτες της ενηµέρωσης σε ενδιαφερόµενους, καταναλωτές και µέλη, µε 

τον ανανεωµένο ιστότοπό του, www.eseda.gr. 

Με στόχο την αµεσότερη και πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση για τον Σύνδεσµο, το 

www.eseda.gr περιλαµβάνει πλούσιο υλικό για την ιστορία του, τα µέλη του, πληροφορίες για 

τις προϋποθέσεις των εταιρειών που επιθυµούν να εισέλθουν στον ΕΣΕ∆Α ενώ αφιερώνει 

ειδικό χώρο για την ενηµέρωση των δικαιωµάτων των καταναλωτών. 

Στον ιστότοπο, οι επισκέπτες µπορούν να ενηµερωθούν για τη συµβολή του Συνδέσµου στη 

διαµόρφωση ενός αυστηρού σταθερού ρυθµιστικού πλαισίου και ειδικότερα για τις θέσεις του 

επί του νόµου για τις εταιρείες ενηµέρωσης – διαπραγµάτευσης καθώς και για το νέο 

νοµοσχέδιο σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών.  

Στην ενότητα «Κοντά στον Καταναλωτή» οι επισκέπτες µπορούν να ενηµερωθούν για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων και τα δικαιώµατά τους. Στο info@eseda.gr ο ΕΣΕ∆Α 

περιµένει την αλληλογραφία των ενδιαφεροµένων για σχόλια και παρατηρήσεις, µε στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί η ειδική γραµµή 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 210 3362262. 

Το www.eseda.gr έχει νέα, δυναµική εικόνα και σύγχρονο σχεδιασµό, είναι διαθέσιµο στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσφέρει εύκολη πλοήγηση και πλούσιο πληροφοριακό 

υλικό. 

Ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Ψαράκης, δήλωσε σχετικά: «Με αφορµή τη λειτουργία του νέου 

ανανεωµένου ιστότοπου του ΕΣΕ∆Α, καλούµε τους πολίτες να ενηµερωθούν για το Σύνδεσµο 

και τις δράσεις του και να επικοινωνήσουν µαζί µας. Στοχεύουµε σε ένα ανοικτό παράθυρο 

διαλόγου µε τους Καταναλωτές ώστε να συνεχίσουµε τη βελτίωση των υπηρεσιών µας και τις 

προσπάθειες µας για τη σωστή εφαρµογή ενός σταθερού θεσµικού πλαισίου για τη ρύθµιση 

της αγοράς µας».   

 



Παράλληλα, εξελέγη το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΣΕ∆Α. Η νέα σύνθεσή του έχει ως 

εξής:  

1.  Πρόεδρος :               Ψαράκης  ∆ηµήτριος (Cycle Credit Α.Ε.) 

2.  Αντιπρόεδρος:           Χρυσοχόου   Μιχαήλ (EFS - Executive Α.Ε.)            

3.  Γεν. Γραµµατέας:      Λυκούρας  ∆ηµήτριος (Veritas Bureau A.E.) 

4.  Ταµίας:                    Αγγελίδης  Αγγελος (Fintrust A.E.) 

5.  Μέλος:                     Αραβανής Γεώργιος (Mellon Contact Services Α.Ε.) 

6.  Μέλος:                     Καρώνης Μαρίνος (Con Trust A.E.) 

7.  Μέλος:                     Καρώνης  Νικόλαος (Status Α.Ε.)                 

8.  Μέλος:                     Ραπακούλιας Αναστάσιος (FirstCall A.E.) 

9.  Μέλος:                    Τσακιρίδης  Λύσανδρος (EOS Matrix A.E.) 

 

 

Σχετικά µε τον ΕΣΕ∆Α 

Ο ΕΣΕ∆Α (Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών Ενηµέρωσης και ∆ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων) 

δηµιουργήθηκε το 2005 από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διαπραγµάτευσης 

απαιτήσεων. Σκοπός του ΕΣΕ∆Α είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός σταθερού θεσµικού 

πλαισίου για τη ρύθµιση της αγοράς στην οποία εξειδικεύεται και τη σωστή εφαρµογή του.  

Σήµερα, οι εταιρείες-µέλη του ΕΣΕ∆Α απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόµενους. Οι εταιρείες-

µέλη του Συνδέσµου συνεργάζονται µε όλες τις µεγάλες πιστοδοτικές εταιρείες και 

οργανισµούς και τηρούν απαρέγκλιτα αυστηρό Κώδικα ∆εοντολογίας. Ο ΕΣΕ∆Α είναι µέλος 

του FENCA, του συλλογικού ευρωπαϊκού οργάνου των εταιρειών διαπραγµάτευσης 

απαιτήσεων.  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Βάλια Bανέζη, CIVITAS Ketchum, ℡ 210 - 6852400, v.vanezi@civitas.gr  


