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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ ∆ΡΑΣΗΣ-Ε∆ΡΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

Ιδρύεται Ένωση Προσώπων µε την επωνυµία «Ελληνικός Σύνδεσµος 

Εταιρειών Ενηµέρωσης - ∆ιαπραγµάτευσης Απαιτήσεων» και µε τον  διακριτικό 

τίτλο «ΕΣΕ∆Α». Η Ενωση µπορεί να εµφανίζεται, όταν αυτό απαιτείται και µε την 

αγγλόγλωσση επωνυµία «Hellenic Association of Debt Notification and Negotiation 

Companies» και τον διακριτικό τίτλο «ESEDA».  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΙ 

 

Οι σκοποί της Ενωσης είναι:  

(α) Η διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου των Εταιρειών Ενηµέρωσης-

∆ιαπραγµάτευσης Οικονοµικών Απαιτήσεων. Η Νοµική κατοχύρωση του 

αντικειµένου τους.  Η διαµόρφωση  Κώδικα ∆εοντολογίας.  

(β) Η προώθηση του θεσµικού πλαισίου σε όργανα της Ελληνικής 

επικράτειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα 

µε την ενηµέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών 

οφειλών τους και την διαπραγµάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών 

όρων αποπληρωµής οικονοµικών απαιτήσεων, που δηµιουργούνται, δυνάµει 

νοµίµων συµβάσεων, µεταξύ νοµικών προσώπων και οργανισµών και 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και φυσικών ή νοµικών 

προσώπων. Τέτοια παραδείγµατα είναι: το Υπουργείο Οικονοµίας, 



 2

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα,  η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι.  

(γ) Η ενηµέρωση του κοινού και των αρχών µε σκοπό την εξοικείωσή τους 

σε θέµατα  ενηµέρωσης οφειλετών και διαπραγµάτευσης οικονοµικών απαιτήσεων. 

(δ) Η προάσπιση των συλλογικών συµφερόντων ως προς το θεσµικό ρόλο  

και τις δραστηριότητες, που εµπίπτουν στις διαδικασίες ενηµέρωσης οφειλετών και 

διαπραγµάτευσης  οικονοµικών απαιτήσεων.  

(ε) Η προβολή της Ένωσης από κάθε µέλος προς πελάτες και άλλους 

οργανισµούς, ως ένα κατοχυρωµένο όργανο, που παρέχει εγγυήσεις για τη 

ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του.  

(στ)  Η επικοινωνία και η συνεργασία µε υπηρεσίες, οργανώσεις και 

οργανισµούς κάθε είδους, στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή, σχετικά µε την 

ενηµέρωση οφειλετών και διαπραγµάτευση οικονοµικών απαιτήσεων, καθώς και η 

συµµετοχή σε συσκέψεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις και παρεµφερείς εκδηλώσεις, 

που πραγµατοποιούνται από αυτούς. 

(ζ) Η διατήρηση των µελών της σε τέτοιο επαγγελµατικό επίπεδο, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις  των σύγχρονων οικονοµικών και κοινωνικών 

αναγκών. 

(η) Η αξιοποίηση επενδυτικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων 

επιδότησης (π.χ. εκπαίδευση κ.λ.π.), για τους σκοπούς της Ενωσης. 

 (θ) Η εκπόνηση µελετών και η υλοποίηση πάσης φύσεως έργων και 

δράσεων, που θα συµβάλουν στην προαγωγή, ανάπτυξη και ανάδειξη των 

σκοπών της Ενωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΜΕΣΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Η Ενωση επιτυγχάνει τους σκοπούς της µε κάθε νόµιµο µέσο. Ειδικότερα 

και ενδεικτικά η Ενωση:  

(α) Θα είναι το όργανο µέσω του οποίου θα επικοινωνούν και θα 

συνεργάζονται τα µέλη της µε το καταναλωτικό κοινό, µε τον εµπορικό και 

επιστηµονικό κόσµο, µε οποιεσδήποτε οργανώσεις που εµπλέκονται µε το 

αντικείµενο της ενηµέρωσης οφειλετών και διαπραγµάτευσης οικονοµικών 

απαιτήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθvώς, µε τις αρµόδιες κρατικές 
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υπηρεσίες, µε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε εκείνους τoυς διεθνείς 

οργανισµούς που ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά.  

(β) Θα είναι το όργανο µέσω του οποίου θα επικοινωνούν και θα 

συνεργάζονται τα µέλη της µε τις αρχές, που αφορούν το αντικείµενο 

δραστηριότητας τους όπως η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και η αρµόδια διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

(γ)  Θα είναι το όργανο που θα εκπροσωπεί τα µέλη της Ένωσης σε άλλα  

συλλογικά όργανα (όπως ΙΝΚΑ, Σύλλογος ∆ανειοληπτών κλπ.).  

(δ)  Θα χρησιµοποιεί κάθε µέσο πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την 

προβολή του αντικειµένου δραστηριότητας των µελών της.  

(ε)  Θα αντιπροσωπεύει τα µέλη της σε εκδηλώσεις και ενέργειες που 

αφορούν τη δράση και το αντικείµενο των µελών της γενικά.  

(στ)  Θα συµµετέχει σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά ή διεθνή  συλλογικά όργανα 

όπως είναι το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,  Federation of European National 

Collection Associations (FENCA), The Association of Credit and Collection 

Professionals (ACA), International Association of Commercial Collectors (IACC)  

και άλλα.  

(ζ) Θα εκδίδει βιβλία, περιοδικά, δελτία και λοιπά έντυπα.  

(η) Θα διοργανώνει διαλέξεις, εκπαιδευτικά και παντός είδους σεµινάρια, 

συνέδρια, ηµερίδες και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις, σχετικά µε τους 

σκοπούς της Ενωσης. 

(θ) Θα συµµετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, διασκέψεις και άλλες 

συναφείς εκδηλώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ε∆ΡΑ 

 

Έδρα της Ένωσης ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Η Ένωση µπορεί να 

συστήσει παραρτήµατα και σε άλλους ∆ήµους και κοινότητες, εντός ή εκτός του 

Νοµού Αττικής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ: ΕΙΣΟ∆ΟΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- 

ΣΤΕΡΗΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε  ιδρυτικά, τακτικά και επίτιµα. 

Ιδρυτικά µέλη: Ιδρυτικά µέλη είναι τα νοµικά πρόσωπα, που ασχολούνται µε 

την ενηµέρωση οφειλετών και την διαπραγµάτευση οικονοµικών απαιτήσεων και 

είχαν την πρωτοβουλία δηµιουργίας της Ενωσης και υπέγραψαν την ιδρυτική της 

πράξη.  

Τακτικά µέλη: Τακτικά µέλη είναι κατ’αρχήν τα ιδρυτικά µέλη.  Τακτικό µέλος 

µπορεί να εγγραφεί κάθε νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του 

νόµου 3758/2009, όπως αυτός ισχύει και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών 

Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Απαιτήσεις, που τηρείται στο 

υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο 

Ανάπτυξης). Η εγγραφή των τακτικών µελών στην Ένωση γίνεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία 

συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος. Στην αίτηση το υποψήφιο για εγγραφή µέλος  

δηλώνει, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί επίσκεψη στα 

γραφεία του υποψήφιου τακτικού µέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία 

ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην οποία συµµετέχουν τουλάχιστον 

δύο µέλη του, ένας µηχανογράφος και ένας διευθυντής παραγωγής από 

διαφορετικά µέλη. Μετά το πέρας της επίσκεψης, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

υποβάλλει σχετική έκθεση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το αργότερο εντός 

διµήνου από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Τις αιτήσεις των υποψηφίων 

τακτικών µελών και την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, εξετάζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και µε απόφαση του κρίνει αν θα κάνει δεκτό ή όχι το υποψήφιο τακτικό 

µέλος.  

 Όλα τα µέλη της Ένωσης υπόκεινται σε ετήσιες αξιολογήσεις, οι οποίες θα 

γίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo,  αφού ληφθούν υπόψη και οι όποιες 
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µεταβολές έχει υποστεί το κάθε µέλος, αναφορικά µε τις οποίες τα µέλη οφείλουν 

να υποβάλλουν προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά δικαιολογητικά. Εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο η ετήσια αξιολόγηση θα συµπεριλαµβάνει και επίσκεψη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης στα γραφεία του µέλους. Έκτακτες αξιολογήσεις µπορούν 

να διενεργούνται ύστερα από αξιόλογες καταγγελίες ή όταν καταστρατηγείται το 

παρόν καταστατικό.  

Επίτιµο µέλος της Ένωσης ανακηρύσσεται µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 των µελών της Ένωσης, κάθε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσέφερε τις γνώσεις του, τη δραστηριότητα του 

ή και µε κάθε µορφή χορηγίες, µεγάλες υπηρεσίες προς την Ένωση για την 

εκπλήρωση των σκοπών της ή γενικότερα προς τον κλάδο της ενηµέρωσης 

οφειλετών και διαπραγµάτευσης οικονοµικών απαιτήσεων. Τα επίτιµα µέλη 

δικαιούνται να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης µόνο µε 

δικαίωµα λόγου, χωρίς δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Όλα τα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις, εκτός εάν άλλως 

προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.  

∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν µόνον όλα τα τακτικά µέλη της 

Ένωσης. Τα επίτιµα µέλη συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και καλούνται 

προς τούτο χωρίς δικαίωµα ψήφου, αλλά µε δικαίωµα λόγου.  

Όλα τα µέλη τις Ένωσης, εκτός των επίτιµων µελών, υποχρεούνται στην 

πληρωµή δικαιώµατος εγγραφής και ετήσιας συνδροµής, όπως καθορίζεται από 

άρθρο 8 του παρόντος.  

 Όλα τα µέλη της Ένωσης δικαιούνται να χρησιµοποιούν την επωνυµία 

καθώς επίσης και το διακριτικό τίτλο και το σήµα της Ένωσης, αναφέροντας ότι 

είναι µέλη της µε την ιδιότητα τους (τακτικά, επίτιµα). Σε περίπτωση διαγραφής 

µέλους, αυτό υποχρεούται σε άµεση παύση της χρήσης τους. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Τα µέλη της Ένωσης στερούνται τις ιδιότητας του µέλους και διαγράφονται 

από το µητρώο της, (α) αν παραιτηθούν, (β) µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και (γ) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 Παραίτηση µέλους: 

 Mέλος της Ένωσης αποβάλλει την παραπάνω ιδιότητά του, από την ηµέρα, 

που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει γνώση της εγγράφου παραιτήσεως του.  

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  

Αν κάποιο µέλος καθυστερήσει οποιαδήποτε εκκαθαρισµένη προς την 

Ένωση οφειλή του για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει το ένα εξάµηνο και παρά 

την έγγραφη πρόσκληση της Ένωσης δεν την εξοφλεί, τότε διαγράφεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η λήψη της αποφάσεως αυτής είναι 

υποχρεωτική για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ακυρώσει διαγραφή µέλους, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, εάν το µέλος, εντός τριµήνου από την κοινοποίηση σ' αυτό της 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ περί διαγραφής του, καλύψει όλες τις 

προς την Ένωση εκκαθαρισµένες οφειλές. Το ιδρυτικό µέλος διαγραφόµενο 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αν επανεγγραφεί στην Ένωση, µε νέα αίτηση του, 

εγγράφεται ως τακτικό µέλος.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:  

Μέλος διαγράφεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από πρόταση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για πράξεις ή παραλείψεις του, που αντιβαίνουν  στο 

σκοπό της Ένωσης ή θίγουν το κύρος της Ένωσης ή της ∆ιοίκησης του ή 

συνιστούν παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας, ή αν πάψουν να τηρούνται οι 

προϋποθέσεις µέλους ή αν διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο, που τηρείται στη 

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας.  

Μέλος που διεγράφη από την 'Ενωση, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, δεν µπορεί να επανεγγραφεί, παρά µόνο µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία 3/5 των µελών,  µετά από εισήγηση 

του ∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ,  στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ότι εξέλιπαν οι 

λόγοι διαγραφής.  
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Η διαγραφή µέλους, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν πραγµατοποιηθεί, δεν 

απαλλάσσει το µέλος από τις µέχρι την ηµέρα της διαγραφής του υποχρεώσεις του 

προς την 'Ενωση, ούτε του δίνει το δικαίωµα απαίτησης επιστροφής τυχόν, 

προκαταβληθέντων απ' αυτό συνδροµών και οποιωνδήποτε άλλων παροχών 

προς την Ένωση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΠΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Η Ενωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι πόροι της Ένωσης είναι 

τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικoί πόροι είναι:  

Τα πιο κάτω αναφερόµενα δικαιώµατα και συνδροµές που οφείλουν να 

καταβάλουν τα µέλη, ήτοι:  

(α) ∆ικαίωµα εγγραφής, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου 

καθορίζεται εκάστοτε από το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo και πάντως δεν πρέπει να 

µεταβάλλεται προ παρέλευσης 12 µηνών από την τελευταία µεταβολή του.  

(β) Ετήσια συνδροµή: πάγια ετήσια συνδροµή,  το ύψος και ο τρόπος 

καταβολής της οποίας, καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, χορηγίες, έσοδα από εκδηλώσεις και κάθε 

άλλο έσοδο οποιασδήποτε προέλευσης, που νόµιµα περιέρχεται στην Ένωση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει 

για κάθε θέµα που αφορά την Ένωση και δεν αντίκειται στο Νόµο. Είναι η µόνη 

αρµόδια να αποφασίζει: α) για την εκλογή ∆.Σ.  β) για την διαγραφή των µελών, 

εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6,  γ) για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, 
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της λογοδοσίας του ∆.Σ. της οικονοµικής διαχείρισης, του προϋπολογισµού για το 

επόµενο οικονοµικό έτος, δ) για την εκλογή, την ανάκληση, την αντικατάσταση 

ελεγκτών και το καθορισµό της αµοιβής τους,  ε) για την τροποποίηση του 

καταστατικού, στ) για την διάλυση της Ένωσης.  

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ταµειακώς ενήµερα µέλη και 

συνέρχεται τακτικά µεν υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, έκτακτα δε, όποτε κρίνει 

αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo ή ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρία µέλη του ή  

από τα 2/5 των ταµειακών ενήµερων ιδρυτικών και τακτικών µελών της Ένωσης. 

Στις τελευταίες περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 

τη Γενική Συνέλευση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την  υποβολή της σχετικής 

αίτησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται σαφώς τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση που αρνηθεί ή περάσει άπρακτη η 

προθεσµία αυτή,  δικαιούνται τα µέλη που υπέβαλαν την  σχετική αίτηση, να 

συγκαλέσουν αυτά  την Γενική Συνέλευση.  

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 

αποστέλλει ταχυδροµικά ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ονοµαστικές 

προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της 

Ενωσης και απευθύνονται χωριστά σε κάθε µέλος, 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από την  ηµεροµηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις πρέπει 

να αναφέρουν, επί ποινή ακυρότητας, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της 

σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης,  όπως και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Η 

συζήτηση και η λήψη απόφασης, για θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης, 

απαγορεύεται και είναι άκυρη, εκτός αν όλα τα µέλη συναινέσουν εγγράφως.  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν 

παρίστανται τουλάχιστον, το ½+1 του όλου αριθµού των εχόντων δικαίωµα ψήφου 

µελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, εκτός των 

περιπτώσεων, όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία και απαρτία. Εάν δεν επιτευχθεί 

η  παραπάνω αναφερόµενη απαρτία, στην πρώτη συνέλευση, αυτή συγκαλείται και 

πάλι χωρίς πρόσκληση ή έγγραφη ειδοποίηση µέσα σε 15 ηµέρες στον ίδιο τόπο 

και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η πιο πάνω 

αναφερόµενη απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται και πάλι, χωρίς πρόσκληση ή 

έγγραφη ειδοποίηση, εντός 8 ηµερών. Η τρίτη αυτή συνέλευση συνέρχεται και 

αποφασίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, µε την απόλυτη πλειοψηφία 
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των παρόντων µελών, πλην των θεµάτων επί των οποίων προβλέπεται άλλως στο 

Καταστατικό. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, που αναφέρεται σε εκλογές 

συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης προς το διοίκηση, έγκριση 

λογοδοσίας, αποβολή, µέλους και γενικότερα προσωπικά ζητήµατα, είναι άκυρη αν 

δε διεξάγεται µε µυστική ψηφοφορία.  

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ένωσης και σε 

περίπτωση κωλύµατός του, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της. Χρέη 

Γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας της Ένωσης και σε περίπτωση κωλύµατός του, η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει Γραµµατέα. Εκλέγει επίσης και διµελή Εφορευτική 

Επιτροπή, όταν πρόκειται να γίνει ψηφοφορία. Στην εφορευτική επιτροπή δεν 

συµµετέχουν υποψήφιοι.  

Στις Γενικές Συνελεύσεις µετέχουν όλα τα µέλη της Ένωσης, εφόσον είναι 

ταµειακώς ενήµερα (έχουν αποδεδειγµένα εξοφλήσει το σύνολο των εισφορών 

τους προς τη Ένωση). Τα επίτιµα µέλη συµµετέχουν στις Συνελεύσεις µε δικαίωµα 

λόγου µόνο. Στις Γενικές Συνελεύσεις τα νοµικά πρόσωπα-µέλη της Ένωσης 

συµµετέχουν δια των νοµίµων αντιπροσώπων τους, ένα τακτικό και έναν 

αναπληρωµατικό.  

Για τα θέµατα που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο αυτή, η Γενική 

Συνέλευση, αποφασίζει µε την ειδική απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται 

ειδικά για κάθε θέµα.  

Συγκεκριµένα :  

(α) για τη διάλυση της Ένωσης ή τροποποίηση του Καταστατικού και για την 

αποβολή µέλους της Ένωσης απαιτείται απαρτία 2/3 των εχόντων δικαίωµα 

ψήφου µελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου.  

(β) για την παύση κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα 

καθήκοντα του κατά τη διάρκεια της θητείας του, απαιτείται η απαρτία και 

πλειοψηφία που ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) ανωτέρω.  

ΑΡΘΡΟ 10ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Η Ένωση διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από εννέα 

(9) µέλη. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα – εκπρόσωποι 

νοµικών προσώπων τακτικών ή ιδρυτικών µελών της Ενωσης. Τα υποψήφια µέλη 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - νοµικά πρόσωπα, διορίζουν µε δήλωσή τους προς 

το ∆.Σ. το  φυσικό πρόσωπο που επιθυµούν να εκθέσουν για εκλογή.  

Τα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση, έκτακτη ή τακτική, εφόσον συγκεντρώσουν τις ψήφους του 1/2 του 

συνόλου των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών συν µία (1). Εάν δεν 

συγκεντρώσουν την πλειοψηφία αυτή, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία, οπότε τα 

µέλη εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που έκαστο συνέλεξε. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων 

υποψηφίων και µέχρις ότου επιτευχθεί εκλογή των εννέα  (9) µελών.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες πριν από την 

ηµέρα συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα 

συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζεται µε βάση τις υποψηφιότητες που 

έχουν υποβληθεί, ο πίνακας των υποψηφίων και τοιχοκολλάται στα γραφεία της 

Ενωσης. ∆ικαίωµα υποψηφιοτήτων έχουν τα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη της 

Ενωσης.  

Τα µέλη που έχουν εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες για το ∆.Σ. συνέρχονται 

εντός επτά (7) ηµερών, µετά από πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφησε 

και υπό την προεδρία του εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη 

πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και 5 Μέλη. Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται πάντοτε ο πρώτος σε ψήφους κατά την Γενική 

Συνέλευση. Η θητεία όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ είναι διετής. Τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντα επανεκλέξιµα. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα και παραλαµβάνει από το απερχόµενο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο το αρχείο και όλα τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης µε πρωτόκολλο 

παράδοσης παραλαβής.  

Οι ιδιότητες του Προέδρου ή/και Αντιπροέδρου ή/και Γραµµατέα ή/και του 

Ταµία δεν µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο καθένας όµως από 

αυτούς µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Μέλους.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, κάθε 

φορά που παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Οι 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 

η ψήφος του Προέδρου.  
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Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ, που δεν µπορεί να παραστεί 

αυτοπροσώπως σε συνεδρίαση, αντιπροσωπεύεται σε αυτήν από άλλο µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίoυ εξουσιοδοτηµένο εγγράφως. Κανείς δεν µπορεί να 

αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα µέλη.  

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ 

παύσει για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπεί νόµιµα το νοµικό πρόσωπο-µέλος 

της Ένωσης, που το διόρισε σαν εκπρόσωπο του, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα 

του, σαν µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το νοµικό πρόσωπο µέλος της Ένωσης, 

που το διόρισε εκπρόσωπο του, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του σαν µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν δεν διορίσει αντικαταστάτη του απελθόντος στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε το ίδιο έγγραφο της παύσης εκπροσώπησης και σε κάθε 

περίπτωση αυθηµερόν. Η αντικατάσταση ισχύει για το υπόλοιπο διάστηµα της 

θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισµός αυτός 

θα εγκριθεί από την  πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα 

παραπάνω  εφαρµόζονται και στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος-µέλος 

παραιτηθεί ή αποβιώσει ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν η διαδικασία της 

παραπάνω αντικαταστάσεως δεν  κινηθεί αυθηµερόν από την αποχώρηση ή τον  

θάνατο κλπ του συµβούλου, ή ο αντικαταστάτης που προτάθηκε δεν συγκεντρώνει 

την απαιτούµενη πλειοψηφία, τότε την θέση του  αποχωρήσαντος ή θανόντος ή 

κλπ  Συµβούλου, καταλαµβάνει ένα (1) εκ των εκλεγέντων αναπληρωµατικών 

µελών, µε βάση τον αριθµό των ψήφων που συνέλεξε, στην περίπτωση δε 

ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων. Εάν η κενωθείσα 

θέση µέλους ανήκε στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφού προταθεί 

αντικαταστάτης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε Σώµα. Το 

κατ’αντικατάσταση εκλεγέν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένει στη θέση 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέχρι λήξεως της θητείας του 

αντικατασταθέντος µέλους. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως 

επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι  πράξεις του συµβούλου, που 

εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόµη και αν η εκλογή του δεν 

έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

Εάν η κενωθείσα θέση µέλους λόγω παραιτήσεως, αποχωρήσεως ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν µπορεί να συµπληρωθεί, όπως προβλέπεται 

παραπάνω, τότε εφόσον τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
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περισσότερα από πέντε (5), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο νόµιµα συνέρχεται και 

αποφασίζει µέχρι το τέλος της θητείας του. Αν όµως τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι τέσσερα (4), τότε τα εναποµείναντα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου υποχρεούνται να συγκαλέσουν, στην πρώτη συνεδρίαση τους, Γενική 

Συνέλευση για την κάλυψη των κενών θέσεων, σύµφωνα µε τους παραπάνω 

περιορισµούς περί εκλεγόµενων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα κατ' 

αντικατάσταση εκλεγέντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένουν στη θέση 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέχρι λήξεως της θητείας του 

αντικατασταθέντος µέλους. Εάν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µειωθεί κάτω από τους τέσσερις (4), τότε προκηρύσσονται εκλογές για την εκλογή 

νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα ή έκτακτα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) 

µέλη του ∆.Σ., µε αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα αναγράφονται και 

τα θέµατα που θα συζητηθούν, η δε σχετική πρόσκληση πρέπει να γίνει εγγράφως. 

Στην περίπτωση αυτή, το ∆.Σ. συγκαλείται σε δέκα (10) το πολύ ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή 

παρελεύσεως απράκτου της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, µετά από πρόσκληση των µελών του ∆.Σ., που 

υπέβαλαν την αίτηση, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας 

ηµέρα συνεδρίασης της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες, 

από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο 

ηµερήσιας διάταξης συµπεριλαµβανοµένου και του αιτήµατος της διενέργειας των 

εκλογών.  

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε 

ειδικά τηρούµενο για το λόγο αυτό Βιβλίο Πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από τον 

Γραµµατέα, αφού προηγουµένως εγκριθούν από τους προϊστάµενους 

συµβούλους.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜBOYΛIOY 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά τη 

διοίκηση της Ένωσης, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον 

κάθε ∆ηµόσιας  ∆ικαστικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον παντός 

φυσικού ή νοµικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Προΐσταται και 

διευθύνει τη συζήτηση, κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

υπογράφει ο ίδιος κάθε έγγραφο του ∆.Σ. και µαζί µε τον Ταµία κάθε έγγραφο 

είσπραξης ή πληρωµής, εποπτεύει όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων των 

λοιπών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών της Ένωσης, 

συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα και τη Γενική 

Συνέλευση, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή 

απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Α’ αντιπρόεδρος.  

Ο Γραµµατέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των 

συνεδριάσεων  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τα 

υπογράφει µαζί µε τον προεδρεύσαντα κατά την συνεδρίαση και τηρεί και τα Βιβλία 

Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Ο Γραµµατέας τηρεί µητρώο των µελών, 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τηρεί πρωτόκολλο εισερχοµένων και 

εξερχοµένων εγγράφων, το αρχείο, καθώς και τα απολύτως απαραίτητα σύµφωνα 

µε την νοµοθεσία λογιστικά βιβλία, κρατά τη σφραγίδα της Ένωσης. Επίσης 

µπορεί, µε εντολή του Προέδρου, να υπογράφει µόνος τα προς τα µέλη 

απευθυνόµενα έγγραφα της Ένωσης, όπως και όσα αφορούν παροχή 

οποιωνδήποτε πληροφοριών που απευθύνονται σε οποιονδήποτε. Όταν ο 

Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβoυλίoυ, που αυτό θα ορίσει µε απόφαση του. Ο Γραµµατέας προΐσταται των 

διοικητικών υπηρεσιών της Ένωσης.  

Ο Ταµίας φυλάσσει το Ταµείο της Ένωσης, διενεργεί τις εισπράξεις των 

εισφορών των µελών µε βάση διπλότυπες αποδείξεις σφραγισµένες και 

θεωρηµένες από τον Πρόεδρο, όπως επίσης και πάσης φύσεως εισπράξεις µε 

βάση γραµµάτια είσπραξης που εκδίδονται από τον Γραµµατέα και 

προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο, παίρνει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις 
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και κινεί µαζί µε τον Πρόεδρο Τραπεζικούς λογαριασµούς καταθέτοντας κάθε 

ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των  χιλίων (1.000) ευρώ. Κάνει 

ανάληψη χρηµάτων από καταθέσεις της Ένωσης, κατόπιν γραπτής εντολής του 

Προέδρου και του Γραµµατέα και προσυπογράφει κάθε έγγραφο οικονοµικής 

φύσεως. Στα εντάλµατα πληρωµών πρέπει να αναγράφει και τον αριθµό της 

απόφασης του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Τηρεί τα σχετικά Βιβλία του 

Ταµείου, είναι υπόλογος έναντι της Ένωσης για όλα όσα έχουν ανατεθεί σε αυτόν 

και κλείνει τον Ισολογισµό την 31η ∆εκεµβρίου κάθε  έτους. Επίσης  προετοιµάζει 

τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους και τον οποίο υποβάλει στο ∆ιοικητικό 

Συµβoύλιo. Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει το µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβoυλίoυ, που ορίζεται µε απόφαση του. Ο αναπληρωτής του Ταµία 

ευθύνεται αλληλέγγυα µε τον Ταµία. Ο Ταµίας προΐσταται των οικονοµικών 

υπηρεσιών της Ενωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

 

 Συνίσταται µόνιµη τριµελής Επιτροπή ∆εοντολογίας της Ένωσης που 

αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δύο µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αυτό ορίζει µεταξύ των µελών του και θητεία ίση 

µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη σύνταξη και 

τροποποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας της Ενωσης, ο οποίος εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση της Ενωσης. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Κώδικα αυτού 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο και 

εποπτεύει την τήρηση του Κώδικα από τα  µέλη. Η επιτροπή αναθέτει σε ένα από 

τα µέλη της, την ενδελεχή εξέταση κάθε έγγραφης καταγγελίας, που περιέρχεται µε 

οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση της (προσφυγές στην Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταγγελίες Καταναλωτών ή ενώσεων 

καταναλωτών, δηµοσιεύµατα. κλπ) και αφορά παράβαση του Κώδικα 

∆εοντολογίας από µέλος της Ένωσης. Το µέλος συντάσσει σχετική έκθεση προς 

την Επιτροπή ∆εοντολογίας, το αργότερο εντός µηνός από την λήψη της 

καταγγελίας. Εφόσον η καταγγελία αφορά µέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας, 

αυτό αντικαθίσταται από  άλλο µέλος του ∆.Σ. µε σχετική απόφαση του. Όταν 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει συντελεσθεί παράβαση του Kώδικα, η 
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οποία πρέπει να αντιµετωπισθεί, τότε, µε απόφαση της Επιτροπής ∆εοντολογίας 

και µέριµνα του Προέδρου, συγκαλείται το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo σε ειδική έκτακτη 

συνεδρίαση για την εξέταση του θέµατος. Αποκλείεται η λήψη απόφασης χωρίς 

προηγούµενη έγγραφη κλήση είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών, προς το µέλος που 

αφορά η καταγγελία για να παραστεί στη συνεδρίαση. Η κλήση πρέπει να 

αναφέρει, επί ποινή ακυρότητας, τον τόπο, τον χρόνο της σύγκλισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και να περιλαµβάνει αντίγραφο της παραπεµπτικής 

απόφασης της Επιτροπής ∆εοντολογίας. Ανάλογα µε την βαρύτητα της υπό 

εξέταση παράβασης και την συχνότητα παλαιοτέρων παραβάσεων, οι ποινές που 

µπορεί να επιβάλλει το Συµβούλιο είναι η επίπληξη και η προσωρινή αναστολή της 

ιδιότητος του µέλους για χρονική περίοδο µέχρι έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση 

βαρέως παραπτώµατος ή υποτροπής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί εκτάκτως 

την Γενική Συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης την διαγραφή του µέλους. Η 

Γενική Συνέλευση αποφασίζει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του 

παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Συνίσταται µόνιµη τριµελής Επιστηµονική Επιτροπή της Ενώσης που 

αποτελείται από τρία µέλη της (δύναται να είναι και  επίτιµα) που ορίζονται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θητεία ίση µε τη θητεία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Ασχολείται µε την επιστηµονική διερεύνηση θεµάτων που  αφορούν 

την 'Ενωση και τα µέλη της, προτείνοντας λύσεις και µεθόδους, που προάγουν το 

κοινό συµφέρον. Τα θέµατα αφορούν ως επί το πλείστον τον τοµέα  του 

πιστωτικού κινδύνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo µπορεί προκειµένου να διασφαλίσει την εύρυθµη 

λειτουργία της Ένωσης και να επιτύχει τους σκοπούς της, να προσλαµβάνει 

έµµισθο προσωπικό (όπως π.χ. ∆ιευθυντή της Ενωσης κ.α.), καθώς και Νοµικό 

Σύµβουλο και να τους εκχωρεί, κατά την κρίση του, οποιεσδήποτε αρµοδιότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Ο Έλεγχος των οικονοµικών της Ένωσης, ασκείται από έναν (1) 

επαγγελµατία - ελεγκτή, που έχει άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος,  

θα είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Ελεγκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 

της Ελλάδος, και θα επιλέγεται κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση, µε 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου 

µελών της Ενωσης. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα 

καθορίζεται το ποσόν της αµοιβής του και θα επιλέγεται και αναπληρωτής του. Ο 

ελεγκτής έχει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, το δικαίωµα να 

ελέγχει οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασµό της Ένωσης. Μετά την λήξη του 

οικονοµικού έτους, κλείνει τα βιβλία του Ταµείου, όπως επίσης και τον Ισολογισµό, 

που έχει  καταρτισθεί από τον Ταµία. Με βάση τον έλεγχο, συντάσσει έκθεση για το 

πόρισµα του ελέγχου της και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ∆ΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Η τροποποίηση ή συµπλήρωση του καταστατικού γίνεται από την Γενική 

Συνέλευση, µετά από ειδική για το σκοπό αυτό σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση 

µε θέµα την τροποποίηση ή συµπλήρωση του καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία 

εφ'όσον συµµετέχουν σε αυτή τα δύο τρίτα  (2/3) των  ταµιακώς ενήµερων εχόντων 

δικαίωµα ψήφου µελών, αποφασίζει µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των 

παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο 
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Η Ενωση διαλύεται µόνο για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στον 

Αστικό Κώδικα και τους λοιπούς νόµους. 

Η Ενωση διαλύεται, όταν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση των 

µελών της. Η Γενική Συνέλευση, µε θέµα την  διάλυση της Ενωσης, βρίσκεται σε 

απαρτία εφ'όσον συµµετέχουν σε αυτή τα δύο τρίτα  (2/3) των  ταµιακώς ενήµερων 

εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αποφασίζει µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(¾) των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

Κάθε ζήτηµα που αφορά την  Ενωση και δεν ρυθµίζεται από το παρόν 

καταστατικό, θα ρυθµίζεται, σύµφωνα µε τον Νόµο ή το πνεύµα αυτού. 

Το παρόν καταστατικό  αποτελούµενο από  δέκα οκτώ (18) άρθρα και από 

το Παράρτηµα Ι, εγκρίθηκε τόσο ως προς τις τροποποιήσεις του, όσο και ως προς 

την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείµενο, από την  Γενική Συνέλευση των µελών 

του «Ελληνικού Συνδέσµου Εταιρειών Ενηµέρωσης – ∆ιαπραγµάτευσης 

Απαιτήσεων» .  

Το νέο εγκριθέν καταστατικό ισχύει από την ηµεροµηνία εγκρίσεώς του από 

το αρµόδιο ∆ικαστήριο και της καταχωρίσεώς του στα οικεία Βιβλία.                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Τα τακτικά µέλη θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Μορφή Κεφαλαιουχική εταιρεία, που έχει ως 
αποκλειστικό καταστατικό σκοπό, αυτόν που 
ορίζει ο νόµος 3758/2009, όπως αυτός ισχύει 
 

2. Εδρα Στην Ελλάδα 
 

3.  Πελάτες Κατ’ ελάχιστον 4 πελάτες 
 

4. Λειτουργία Τουλάχιστον 2 δηµοσιευµένους ισολογισµούς 
 

5.  Αντικείµενο Αποκλειστικός καταστατικός σκοπός, όπως 
αυτός, που ορίζεται στο νόµο 3758/2009, 
όπως αυτός ισχύει 
 

6. Νοµιµότητα Όπως αυτή ορίζεται στο νόµο 3758/2009, 
όπως αυτός ισχύει 
 

7. Τεχνολογική υποδοµή Τηλεφωνικό κέντρο, CRM software και CTI 
 

8. Προσωπικό Τουλάχιστον 30 άτοµα προσωπικό. 
 

9. ∆ιοίκηση Επαρκής διοικητική δοµή (γενική διεύθυνση, 
διεύθυνση πωλήσεων, διεύθυνση 
προσωπικού, διεύθυνση παραγωγής) 
 

10. Ποιότητα Πιστοποιητικό ISO ή αποδεδειγµένα σε φάση 
δοκιµαστικής εφαρµογής µε σκοπό την 
απόκτηση πιστοποιητικού σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ: 
 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ενηµέρωσης Οφειλετών για 

Ληξιπρόθεσµες Απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τον νόµο 3758/2009, 

όπως αυτός ισχύει και της Υπουργικής απόφασης 1/8-7-2009 του 

κ.Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή ισχύει. 

2. Πιστοποιητικά Νοµαρχίας και οικείου Επιµελητηρίου. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής – ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

4. Ποινικά µητρώα όλων των µελών του ∆.Σ. ή των διαχειριστών. 

5. Ποινικά µητρώα των µελών της ∆ιοίκησης (∆ιευθυντών). 

6. Πιστοποιητικό ISO ή έγγραφο που να βεβαιώνει την δοκιµαστική 

εφαρµογή. 

7. Πιστοποιητικό επιθεώρησης εργασίας που να βεβαιώνει τον αριθµό του 

προσωπικού. 

8. Βιογραφικά σηµειώµατα µελών διοίκησης (µελών ∆.Σ. και διευθυντών, 

βάσει οργανογράµµατος, ISO). 

9. Οργανόγραµµα. 

10. Company profile. 

11.  ∆ηµοσιευµένους Ισολογισµούς 2 τελευταίων ετών. 

12. Καταστατικό (τελευταίο ενηµερωµένο και δηµοσιευµένο σε ΦΕΚ). 

13. Συστάσεις (references) που να προέρχονται από τουλάχιστον 3 πελάτες 

(εκ των οποίων 2 Τράπεζες), όπου να αναφέρεται η άποψη του πελάτη 

σχετικά µε την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών και 

αντιµετώπισης των οφειλετών. 

14. Συνδροµή, το ύψος της οποίας θα ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ενωσης. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε διαρκή ενηµέρωση, εφόσον 

τροποποιούνται κατά το χρονικό διάστηµα που η εταιρεία είναι τακτικό µέλος της 

Ενωσης. 


