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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ 
 

Στην Αθήνα σήµερα 1η Φεβρουαρίου 2010 µεταξύ αφενός του Συνεταιρισµού 
Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο εξής ο «Σ.Ε.Π.Π.Π.») ο 
οποίος εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Περικλέους αριθµός 17, µε Α.Φ.Μ. 
998404734 της ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 
παρούσας σύµβασης από τον Πρόεδρο Κίµωνα Κλωνάρη και αφετέρου του/της   
 
                                                                (Μόνο φυσικά πρόσωπα) 

Όνοµα   

Επώνυµο   

Όνοµα πατρός   

ΑΦΜ   

Α∆Τ   

Κωδικός Πρακτορείου   

της Εταιρίας   

(ΟΠΑΠ, Ο∆ΙΕ, Κρατικά Λαχεία κλπ) 
 

που εδρεύει στην 
 

Οδός 
 

Αριθµός 
 

Πόλη/χωρίο/οικισµός: 
 

∆ΗΜΟΣ 
 

ΝΟΜΟΣ 
 

 
ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει την απαιτούµενη προς εκτέλεση της παρούσας σύµβασης 
δικαιοπρακτική ικανότητα και στο εξής θα αναφέρεται ως «εισπράκτορας», 
συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαία δεκτά τα παρακάτω:  
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι αστικός συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης και µέλη του 
µπορούν να γίνουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδειας 
λειτουργίας πρακτορείων των παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. ή/και άλλων 
παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (Κρατικά Λαχεία, Ο.∆.Ι.Ε. κτλ). Ο 
Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει κυρίως οικονοµικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονοµική 
ανάπτυξη των µελών του. Ένα από τα µέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι «η κατάρτιση συµβάσεων και η σύναψη συµφωνιών για 
λογαριασµό των µελών του, όπως ενδεικτικά για την είσπραξη λογαριασµών 
τηλεπικοινωνιακών εταιριών, οργανισµών κοινής ωφελείας κ.τ.λ.». 

 

Η δραστηριότητα εξόφλησης λογαριασµών καταναλωτών ή συνδροµητών 
οργανισµών και επιχειρήσεων που διαθέτουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες του 
άρθρου 12 παρ. 16β΄ του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή άλλες συναφείς υπηρεσίες 
(υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
διαδικτύου, τηλεόρασης µέσω συνδροµητικών καναλιών κ.λ.π.) από αστικούς 
συνεταιρισµούς πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, διέπεται µεταξύ των άλλων 
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από τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και της Γενικής 
Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων που όρισαν ότι: 
 
1.1. Με την ΠΟΛ.1120/15/9/2009 (Αρ. Πρωτ: 1088408/425/0015):  
 

1.1.1 Για τη δικαιούµενη προµήθεια, κατά την εξόφληση λογαριασµών 
καταναλωτών ή συνδροµητών οργανισµών και επιχειρήσεων που 
διαθέτουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες του άρθρου 12 παρ. 16β΄ του 
Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (υπηρεσίες ύδρευσης, 
ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, 
τηλεόρασης µέσω συνδροµητικών καναλιών κ.λ.π.), που εισπράττεται από 
τους αστικούς συνεταιρισµούς πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, εφόσον 
η προµήθεια βαρύνει τον καταναλωτή ή συνδροµητή, εκδίδονται από τους 
συνεταιρισµούς αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µε µηχανογραφικό 
τρόπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., οι οποίες 
εκτυπώνονται στα πρακτορεία των µελών των αστικών συνεταιρισµών 
(καταστήµατα διενέργειας παιχνιδιών πρόγνωσης- σηµεία εξόφλησης των 
λογαριασµών), µε τα οποία βρίσκονται σε άµεση ηλεκτρονική σύνδεση, 
και λαµβάνουν σήµανση µε τη χρήση φορολογικών µηχανισµών του Ν. 
1809/1988 (ΦΕΚ Α/222) κυριότητας των συνεταιρισµών, οι οποίοι είναι 
εγκατεστηµένοι και λειτουργούν στις έδρες ή στα υποκαταστήµατα των εν 
λόγω συνεταιρισµών. 

1.1.2  Για τις προµήθειες που καταβάλλονται από τους ανωτέρω συνεταιρισµούς 
προς τα µέλη τους- πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, στις εγκαταστάσεις 
των οποίων πραγµατοποιούνται οι εξοφλήσεις και εκτυπώνονται τα 
ανωτέρω φορολογικά στοιχεία προς τους καταναλωτές, εκδίδονται 
µηνιαίες εκκαθαρίσεις, θεωρηµένες εάν είναι χειρόγραφες ή µε σήµανση 
από τους ως άνω φορολογικούς µηχανισµούς του Ν. 1809/1988 εφόσον 
είναι µηχανογραφικές. Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται µέχρι τη δέκατη 
πέµπτη ηµέρα του µήνα για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον 
προηγούµενο µήνα, φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του 
µήνα που αφορούν και διαφυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). 

1.1.3 Την απαλλαγή των µελών των εν λόγω συνεταιρισµών - πράκτορες 
παιχνιδιών πρόγνωσης, από την τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας για την 
προµήθεια που καταβάλλεται σ’ αυτούς από τους συνεταιρισµούς µε βάση 
τις κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενες µηνιαίες εκκαθαρίσεις. 

1.1.4 Για τις αµοιβές που καταβάλλονται από τους συνεταιρισµούς στα µέλη 
τους - πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, υποβάλλονται τόσο από τους 
συνεταιρισµούς όσο και από τα µέλη τους στοιχεία για διασταύρωση των 
συναλλαγών µε συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 

 
1.2. Με την ΠΟΛ.1142/20.11.2009 (Αρ. Πρωτ: ∆14 1108116 ΕΞ 2009):  
 

1.2.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1667/1986 ιδρύθηκε ο Αστικός 
Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό 
τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ», µε τα αρχικά «Σ.Ε.Π.Π.Π.», µέλη του 
οποίου µπορούν να γίνουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι 
άδειας λειτουργίας πρακτορείων των παιγνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. 
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Α.Ε. ή και άλλων παιγνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (Κρατικά 
Λαχεία, Ο.∆.Ι.Ε. κλπ.).  

1.2.2 Ο Συνεταιρισµός έχει κυρίως οικονοµικούς σκοπούς και αποβλέπει στην 
οικονοµική ανάπτυξη των µελών του. Μεταξύ των σκοπών του 
περιλαµβάνεται και η ανάληψη εξόφλησης λογαριασµών οργανισµών  
κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεπικοινωνίας. 

1.2.3 Η εξόφληση των λογαριασµών αναλαµβάνεται από το συνεταιρισµό και 
πραγµατοποιείται µέσω των πρακτορείων µελών του, µε βάση συµβάσεις 
που καταρτίζονται αφενός µεταξύ του Συνεταιρισµού και του πελάτη 
(οργανισµός κοινής ωφέλειας ή επιχείρηση τηλεπικοινωνίας) και 
αφετέρου µεταξύ του Συνεταιρισµού και των µελών του, µε τις οποίες 
καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, 
µεταξύ των οποίων και η δικαιούµενη αντιπαροχή του Συνεταιρισµού, για 
την υπηρεσία εξόφλησης, καθώς και το µέρος της αντιπαροχής αυτής που 
δικαιούται το µέλος, για τη συµµετοχή του στην εξόφληση των 
λογαριασµών. Η εξόφληση γίνεται µε τη χρήση ειδικού on-line 
πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο περιλαµβάνει τον κεντρικό 
υπολογιστή στην εγκατάσταση του Συνεταιρισµού και τερµατικούς 
υπολογιστές εγκατεστηµένους στις εγκαταστάσεις των µελών. Με τη 
χρήση του συστήµατος αυτού, τα στοιχεία του προς εξόφληση 
λογαριασµού εισάγονται στο τερµατικό του µέλους και µετά τη 
διαπίστωση από τον κεντρικό υπολογιστή ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
η εξόφληση, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µε τον πελάτη 
(οργανισµό κοινής ωφέλειας, επιχείρηση τηλεπικοινωνίας), εκδίδεται η 
σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών από το Συνεταιρισµό, η οποία 
εκτυπώνεται από το τερµατικό του µέλους και παραδίδεται στον 
καταναλωτή. Στην απόδειξη αυτή αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ο 
Σ.Ε.Π.Π.Π., ο πράκτορας, ο οργανισµός/εταιρία των οποίων εξοφλείται ο 
λογαριασµός, το ποσό της πληρωµής και η προµήθεια υπέρ του 
Συνεταιρισµού, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Για την 
αµοιβή του πράκτορα µέλους, στο κατάστηµα του οποίου διενεργείται η 
είσπραξη, εκδίδεται  εκκαθάριση από το Σ.Ε.Π.Π.Π. για κάθε πράκτορα.  

1.2.4 Η ανωτέρω διαδικασία έκδοσης των αποδείξεων και των εκκαθαρίσεων 
έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρ. 1088408/425/0015/ΠΟΛ 1120/15.9.2009 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, µε την οποία 
προβλέπεται επίσης απαλλαγή των πρακτόρων µελών από την τήρηση 
βιβλίων Β΄ κατηγορίας για την εν λόγω προµήθεια που λαµβάνουν από το 
Συνεταιρισµό. 

1.2.5 Από το σχέδιο της σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ του Συνεταιρισµού 
και των µελών του, το οποίο προσκοµίστηκε στην Υπηρεσία µας, 
προκύπτει ότι η παροχή των µελών προς τον Συνεταιρισµό δεν 
περιορίζεται σε υλικές και τεχνικές εργασίες, ήτοι δεν πρόκειται απλά για 
διάθεση του χώρου του καταστήµατος και την εκτύπωση της απόδειξης, 
αλλά πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών (ενηµέρωση του κοινού για τη 
δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασµών του, ανάληψη της υποχρέωσης 
ασφαλούς φύλαξης των χρηµατικών ποσών, παροχή εγγύησης για την 
ορθή εκπλήρωση της εξόφλησης, κλπ.), το οποίο συνολικά εκτιµώµενο 
εκπληρώνει τις ιδιάζουσες και ουσιώδεις λειτουργίες της 
απαλλασσόµενης πράξης που αφορά πληρωµές – µεταφορά κεφαλαίων.  

1.2.6 (Παράγραφος 10 της απόφασης). Κατόπιν των ανωτέρω, η παροχή 
υπηρεσιών από τα µέλη του Συνεταιρισµού, προς το Συνεταιρισµό, για 
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την εξόφληση λογαριασµών οργανισµών κοινής ωφέλειας και 
επιχειρήσεων τηλεπικοινωνίας, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1, περίπτωση κε΄ του Κώδικα ΦΠΑ. 
Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, δεν υφίσταται 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ίδιου Κώδικα. 

 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π.: «Από τα 

καθαρά κέρδη του Συνεταιρισµού αφαιρούνται τα ποσοστά για τον σχηµατισµό 
τακτικού ή έκτακτου αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος, και 
το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται προς τα µέλη ως ακολούθως α) το 
2% ισοµερώς κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών µερίδων και β) το 98% 
αναλογικά µε την προσφορά του κάθε µέλους στα έσοδα του Συνεταιρισµού. Για 
το λόγο αυτό µε τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσης καταρτίζεται από τον 
Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο εκτός των όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 21  παρ. 2 και η κατάσταση συνεισφοράς του κάθε µέλους 
στα έσοδα του Συνεταιρισµού τόσο σε ευρώ όσο και σε ποσοστό επί του συνόλου. 
Βάσει της παραπάνω κατάστασης και µε την έγκριση αυτής από τη Γενική 
Συνέλευση κατά στο άρθρο 21 παρ. 3 οριζόµενα γίνεται η διανοµή των κερδών 
στα µέλη.» 

 
3. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει συµβληθεί µε τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Α.Ε. µε την από 18 Ιανουαρίου 2008 σύµβαση τους. Βάσει της σύµβασης αυτής, η 
∆ΕΗ Α.Ε. έχει χορηγήσει στον Σ.Ε.Π.Π.Π. το δικαίωµα είσπραξης λογαριασµών 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύµατος, χρησιµοποιώντας για τον σκοπό αυτό το 
δίκτυο των Πρακτορείων των µελών του και τη τεχνική υποδοµή του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
καθώς και των συµβεβληµένων µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π., για τον σκοπό αυτό, άλλων 
εταιριών, έναντι αµοιβής η οποία θα εισπράττεται µαζί µε το ποσό εκάστου 
λογαριασµού, το ύψος της οποίας έχει προσυµφωνηθεί κατά τα προβλεπόµενα 
στην αναφερόµενη σύµβαση. 

 
4. Ο εισπράκτορας είναι πράκτορας παιχνιδιών πρόγνωσης και µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. 

µε αριθµό µητρώου ……, που επιθυµεί να εντάξει το πρακτορείο του στο δίκτυο 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. για την άσκηση της, εκ της ανωτέρω σύµβασης, συνεταιριστικής 
δραστηριότητας και επιπλέον πληροί τις πρόσθετες, προς τούτο, προϋποθέσεις που 
τυχόν αποφασίζει η Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π., για όσους µελλοντικά µετά τη σύνταξη 
της παρούσας, αιτηθούν την ένταξη τους στο εν λόγω σύστηµα είσπραξης 
λογαριασµών. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. αναθέτει υπό τους όρους της παρούσας στον εισπράκτορα και αυτός 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στην είσπραξη λογαριασµών ηλεκτρικού 
ρεύµατος καταναλωτών της ∆.Ε.Η. στον επαγγελµατικό χώρο του πρακτορείου 
του, µέσω του συστήµατος είσπραξης του Σ.Ε.Π.Π.Π., και εν γένει να προωθεί τα 
συµφέροντα και την ιδέα του Σ.Ε.Π.Π.Π., προβάλλοντας τα στο κοινό. 
 

2. Ο εισπράκτορας του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι φυσικό πρόσωπο και περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο µελών του παραρτήµατος της σύµβασης του Σ.Ε.Π.Π.Π. µε τη ∆.Ε.Η., 
µετά από έγκριση και της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, µε κύρια 
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προϋπόθεση έγκρισης του, σε περίπτωση που υπήρξε ατοµικά συµβεβληµένος µε 
την ∆.Ε.Η. ως εργολάβος για την είσπραξη λογαριασµών ρεύµατος, την 
προσκόµιση αποδεικτικού λύσης της Σύµβασης του µε το αρµόδιο κατάστηµα της 
∆.Ε.Η. και την υποχρέωση προσκόµισης στον Σ.Ε.Π.Π.Π. βεβαίωσης µη οφειλής 
στη ∆.Ε.Η., µετά την παρέλευση δύο µηνών από τη λύση της σύµβασης τους. Σε 
περίπτωση που ο εισπράκτορας δεν προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση, µετά την 
παρέλευση δύο µηνών και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, που καθορίζεται 
από το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. και κοινοποιείται στον εισπράκτορα, θα καταπίπτει σε 
βάρος του εύλογη και εκκαθαρισµένη ποινική ρήτρα € 1.000, ο δε Σ.Ε.Π.Π.Π. θα 
δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύµβασης, καθώς και να 
απαιτήσει αποζηµίωση οιασδήποτε περαιτέρω ζηµίας του.  Επίσης κύρια απαίτηση 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. από τον εισπράκτορα, για τη σύναψη της παρούσας, αποτελεί η 
βεβαίωση από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ότι εφόσον υπήρξε συµβεβληµένος µε την ∆.Ε.Η. 
µέσω Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., ως εργολάβος για την είσπραξη λογαριασµών ρεύµατος, έχει 
ήδη τακτοποιήσει κάθε εκκρεµότητα του προς την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. 
   

3. Η σύµβαση του Σ.Ε.Π.Π.Π. και της ∆.Ε.Η. έχει γνωστοποιηθεί στον εισπράκτορα, 
ο οποίος µε την παρούσα δηλώνει ρητά και χωρίς επιφυλάξεις ότι έχει λάβει πλήρη 
και σαφή γνώση, έχει εντελώς κατανοήσει τους ορισµούς της, αποδέχεται αυτή 
καθ’  όλο το περιεχόµενο της και δεσµεύεται απόλυτα από τις προβλέψεις της καθώς 
και από τους ορισµούς και τις προβλέψεις κάθε µεταγενέστερης τροποποίησης της. 
Κάθε τροποποίηση της σύµβασης αυτής που υπογράφει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µε τη ∆.Ε.Η. 
γνωστοποιείται στον εισπράκτορα κι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
σε αυτή αποτελούν όρους και προϋποθέσεις και της παρούσας, χωρίς την 
υποχρέωση υπογραφής νέας σύµβασης του Σ.Ε.Π.Π.Π. µε τον εισπράκτορα. 

 
4. Η διαδικασία είσπραξης λογαριασµών των καταναλωτών της ∆.Ε.Η. µέσω του 

µηχανογραφηµένου συστήµατος του Σ.Ε.Π.Π.Π. περιγράφεται επιγραµµατικά ως 
εξής:   

4.1. Κάθε φορά που ένας πελάτης της ∆.Ε.Η. επιθυµεί να εξοφλήσει λογαριασµό 
του, δύναται να προσέρχεται στα πρακτορεία των µελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. που 
είναι συµβεβληµένα για την είσπραξη λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, 
όπως αυτό του δευτέρου των εδώ συµβαλλοµένων, και καταβάλλει το ποσό 
της οφειλής καθώς και την προβλεπόµενη αµοιβή για την είσπραξη, την οποία 
ορίζει το ∆.Σ. κατόπιν διαβούλευσης µε τα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., και της 
οποίας η ανώτατη τιµή καθορίζεται κατά τρόπο κυριαρχικό στη σύµβαση 
µεταξύ Σ.Ε.Π.Π.Π. και ∆ΕΗ Α.Ε. ή σε όποια µεταγενέστερη τροποποίηση της. 
 

4.2. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος πραγµατοποιεί την είσπραξη σύµφωνα πάντοτε µε 
τις οδηγίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. και µε τη χρήση ειδικού on line πληροφοριακού 
συστήµατος, το οποίο περιλαµβάνει ειδικό πρόγραµµα (software), τερµατικό 
υπολογιστή συνδεδεµένο µε τον κεντρικό υπολογιστή εγκατεστηµένο στον 
Σ.Ε.Π.Π.Π., εκτυπωτή και ηλεκτρονικό αναγνώστη του ραβδωτού κώδικα του 
λογαριασµού, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο πρακτορείο του. Με τη 
χρήση του συστήµατος αυτού, τα στοιχεία του προς είσπραξη λογαριασµού 
εισάγονται στο τερµατικό του εισπράκτορα και µετά τη διαπίστωση από τον 
κεντρικό υπολογιστή ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εξόφληση, σύµφωνα 
µε τους όρους της σύµβασης µε την ∆.Ε.Η., εκδίδεται η σχετική απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών στην έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ο εισπράκτορας πιστοποιεί 
την είσπραξη εκτυπώνοντας από το τερµατικό του σχετικό έντυπο, το οποίο 
επέχει θέση οριστικής εξοφλητικής απόδειξης και η οποία παραδίδεται στον 
καταναλωτή µαζί µε το έντυπο του λογαριασµού. Στο έντυπο αυτό αναφέρεται 
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µεταξύ άλλων ο Σ.Ε.Π.Π.Π., ο πράκτορας, η ∆.Ε.Η., η αξία του λογαριασµού 
και η προµήθεια υπέρ του Σ.Ε.Π.Π.Π, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον 
καταναλωτή. 
 

4.3. Ο Εισπράκτορας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα διενεργεί ουδεµία 
είσπραξη λογαριασµού καταναλωτών ∆.Ε.Η. για καµία άλλη εταιρία εκτός 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. και καµιά συναλλαγή δεν περατώνεται χωρίς την έκδοση του 
εντύπου της παραγράφου 8.2 του παρόντος. Σε περίπτωση παραπλάνησης 
καταναλωτή από τον εισπράκτορα, όταν χωρίς τη χρήση του πιστοποιηµένου 
µηχανογραφικού συστήµατος του Σ.Ε.Π.Π.Π., προσποιείται ότι διεκπεραίωσε 
τη συναλλαγή είσπραξης, ο εισπράκτορας είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι 
του καταναλωτή και της ∆.Ε.Η. για κάθε θετική ζηµία τους, που θα υποστούν. 
Εφόσον καταγγελθεί και διαπιστωθεί ότι ο εισπράκτορας, κατά τα ανωτέρω, 
παραπλάνησε καταναλωτή της ∆.Ε.Η. ή διενήργησε είσπραξη λογαριασµών 
της ∆.Ε.Η. για άλλη εταιρία, τότε µε απόφαση του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π.: 
  

4.3.1. Καταπίπτει σε βάρος του εκκαθαρισµένη ποινική ρήτρα 1.000 
ευρώ. 
 

4.3.2. Καταγγέλλεται άµεσα η παρούσα σύµβαση µε απλή µονοµερή 
επιστολή του Σ.Ε.Π.Π.Π. και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας 
επέρχονται αµέσως µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποίησης της στον εισπράκτορα. 

 

4.3.3. Αποβάλλεται από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Άρθρο 7 παρ. 3 του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 

 

4.3.4. Επιπλέον ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µπορεί να επιδιώξει µε οποιοδήποτε 
νόµιµο τρόπο αποζηµίωση από τον εισπράκτορα, για οιαδήποτε 
περαιτέρω ζηµία υποστεί. 

 
5. Ο εισπράκτορας, κατά την εφαρµογή της παρούσας, ευθύνεται για κάθε θετική 

ζηµία απέναντι στον Σ.Ε.Π.Π.Π., που θα υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις αυτού 
ή των υπαλλήλων του, είναι δε υποχρεωµένος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε 
θετική ζηµιά που τυχόν θα προκληθεί από τέτοια αιτία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σ.Ε.Π.Π.Π. 
  

Ο εισπράκτορας οφείλει:  
 

1. Να διατηρεί επί της βιτρίνας του καταστήµατος του και σε ορατό σηµείο το σήµα 
που του χορηγεί δωρεάν ο Σ.Ε.Π.Π.Π. προς ενηµέρωση του κοινού για την παροχή 
των προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν αντικείµενο της παρούσας. 

 
2. Να διατηρεί αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του πρακτορείου έντυπη ανακοίνωση 

που του χορηγεί ο Σ.Ε.Π.Π.Π., µε την οποία πληροφορείται ο καταναλωτής τα 
δικαιώµατα του και το περιεχόµενο της οποίας αποφασίζεται από τη Γ.Σ.. 

 
3. Να διαθέτει στο πρακτορείο του, προς εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 

τερµατικό υπολογιστή συνδεδεµένο στο διαδίκτυο και λογισµικό νεώτερης 
έκδοσης από τα Windows ’95, εκτυπωτή που να εκτυπώνει σελίδες Α5 και 
ηλεκτρονικό αναγνώστη του ραβδωτού κώδικα των λογαριασµών, των οποίων η 
αγορά και λειτουργία επιβαρύνει τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο Σ.Ε.Π.Π.Π. 
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εγκαταστήσει δωρεάν, µε χορήγηση ή χρησιδάνειο, το σύνολο ή µέρος του 
ανωτέρω εξοπλισµού ή εν γένει εξοπλισµό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας 
είσπραξης λογαριασµών, ο εισπράκτορας υποχρεούται να αποδέχεται την 
εγκατάσταση του εξοπλισµού στο πρακτορείο του και δια της παρούσας δηλώνει 
ότι θα τον χρησιµοποιεί κατά τον ορθό τρόπο, τον οποίο θα του επιδείξει σχετικά 
εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης του Σ.Ε.Π.Π.Π. κατά την εγκατάσταση του στους 
χώρους του καταστήµατος του.   

  
4. Να εξυπηρετεί τους καταναλωτές της ∆.Ε.Η. για την είσπραξη των λογαριασµών 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πρακτορείου του για τα τυχηρά παίγνια 
πρόγνωσης. 

 
5. Να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π αναφορικά µε τη δραστηριότητα 

είσπραξης λογαριασµών ∆.Ε.Η.. Να συµβάλλει µε όλες του τις δυνάµεις και µε 
κάθε πρόσφορο µέσο στην κατάκτηση της εµπιστοσύνης του κοινού για τις  
δραστηριότητες και τις εν γένει προσφερόµενες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
αφιερώνοντας ικανό χρόνο στην ενηµέρωση τους. Να συµµετέχει κατά το δυνατό 
στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. και να προβάλλει 
στο κοινό γενικά την ιδέα του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ιδίως το µοντέλο της συµµετοχικής 
διοίκησης του. Γιατί ο Σ.Ε.Π.Π.Π. εκτός από την εξασφάλιση της οικονοµικής 
ανάπτυξης των µελών του, σκοπό έχει να αποτελέσει παράδειγµα για την ελληνική 
πολιτεία, νέου τρόπου οργάνωσης των κοινωνικών οµάδων και υπεύθυνης 
συµµετοχής των µελών τους στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. 
 

6. Σε περίπτωση που ο Σ.Ε.Π.Π.Π. εξασφαλίζει συµβάσεις προβολής εµπορικών 
σηµάτων ή διαφηµιστικών µηνυµάτων, προτυπωµένα στην οπίσθια όψη του 
εντύπου που παραδίδει στον πελάτη ως απόδειξη της συναλλαγής, και χορηγεί 
δωρεάν το σχετικό υλικό στο δίκτυο των πρακτορείων του, τότε ο εισπράκτορας 
υποχρεούται στην αποκλειστική χρήση αυτού του υλικού, για την έκδοση των 
αποδείξεων, και για το χρονικό διάστηµα που θα αποφασίσει ο Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
Αντιστοίχως, αν ο εισπράκτορας ατοµικά ή οι εισπράκτορες µιας περιοχής 
οµαδικά εξασφαλίσουν ανάλογες συµβάσεις µε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες της 
περιοχής τους, τότε ο εισπράκτορας είναι υποχρεωµένος να ζητά την έγγραφη 
έγκριση του Σ.Ε.Π.Π.Π. πριν προχωρήσει στην υπογραφή και ιδίως την εκτέλεση 
των συµβάσεων αυτών. Η υποχρέωση αυτή αφορά ακόµη και την προβολή της 
ίδιας της δραστηριότητας είσπραξης λογαριασµών στο κατάστηµα του εισπράκτορα 
και παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιµωρείται ακόµη και µε 
καταγγελία της παρούσας σύµβασης.  

 
7. Ο εισπράκτορας και ο επαγγελµατικός χώρος του πρακτορείου του δεν δύναται να 

υποκατασταθούν από άλλον, µερικώς ή ολικώς, κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται τα προβλεπόµενα 
και στην παράγραφο 8.3 (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 και 8.3.4 του προηγούµενου άρθρου). 

 
8. Ο εισπράκτορας απαγορεύεται να εισπράττει διαφορετικό ποσό αµοιβής από το 

προσυµφωνηµένο και δηλωµένο από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. στη ∆.Ε.Η. (είτε µεγαλύτερο 
είτε µικρότερο) και δηλώνει ότι έχει σαφώς κατανοήσει τις ποινικές και αστικές 
ευθύνες του, από µια ενδεχόµενη παραβίαση της υποχρέωσης του αυτής.  Εφόσον 
καταγγελθεί και διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα του Σ.Ε.Π.Π.Π. υπέρβαση 
είσπραξης από τον εισπράκτορα του ποσού της καθορισµένης αµοιβής σε βάρος 
του καταναλωτή της ∆.Ε.Η., τότε µε απόφαση του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π.: 
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8.1. Καταπίπτει σε βάρος του εισπράκτορα εκκαθαρισµένη ποινική 
ρήτρα 1.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για τη 
δεύτερη φορά, ο δε Σ.Ε.Π.Π.Π. σε δεύτερη υποτροπή υποχρεούται 
να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύµβασης µε απλή 
µονοµερή επιστολή του, τα αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται 
αµέσως µετά την µε οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση της στον 
εισπράκτορα, καθώς και να απαιτήσει αποζηµίωση για οιαδήποτε 
περαιτέρω ζηµία. 
 

8.2. Αποβάλλεται ο εισπράκτορας από τον Σ.Ε.Π.Π.Π., σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 7 παρ. 3 του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 

 
9. Σε κάθε περίπτωση, αν αντικειµενικά διαπιστωθεί η µη τήρηση των ανωτέρω 

υποχρεώσεων του εισπράκτορα, ο Σ.Ε.Π.Π.Π., µε απόφαση του ∆.Σ. ή άλλου 
εξουσιοδοτηµένου οργάνου του, δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του από την παρούσα σύµβαση και ιδίως να διακόψει την πρόσβαση 
του εισπράκτορα στο µηχανογραφικό του σύστηµα, διακόπτοντας την είσπραξη 
λογαριασµών από τον εισπράκτορα, για όσο δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Π.Π.Π. 
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. υποχρεούται να εξασφαλίζει στον εισπράκτορα: 
  

1. Την απαιτούµενη εκπαίδευση για τη δραστηριότητα είσπραξης των λογαριασµών 
καταναλωτών της ∆.Ε.Η.. 
 

2. Την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος είσπραξης των λογαριασµών. 
 

3. Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις ώρες λειτουργίας του συστήµατος (9:00-21:00) 
καθηµερινά. 

 
4. Τις κατά το δυνατόν βέλτιστες προϋποθέσεις και όρους για την εκτέλεση της 

περιγραφόµενης στην παρούσα σύµβαση δραστηριότητας. Ενδεικτικά, να  
διαφηµίζει τη δραστηριότητα αυτή στο ευρύ κοινό, να µεριµνά για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του εισπράκτορα στις τραπεζικές του συναλλαγές, να µεριµνά για τη 
συνεχή αναβάθµιση του µηχανογραφικού συστήµατος του, να ερευνά για την 
απόκτηση και διανοµή στους εισπράκτορες του τεχνικού εξοπλισµού που θα 
βελτιώνει την προσφερόµενη υπηρεσία, να εξασφαλίζει µε νέες συµβάσεις ή 
τροποποιήσεις των παλαιών την υψηλότερη δυνατή αµοιβή στον εισπράκτορα, να 
τον υπερασπίζεται από κάθε αθέµιτο ανταγωνισµό. 

 
Ο εισπράκτορας δικαιούται: 
 

5. Αµοιβή για την προσφερόµενη υπηρεσία, που κατά την υπογραφή της παρούσας 
ορίζεται σε 0,60 ευρώ ανά εισπραττόµενο λογαριασµό, αναπροσαρµοζόµενη 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. ή άλλου, εξουσιοδοτηµένου 
από αυτήν, οργάνου. 
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6. Συµµετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, 
ανάλογα µε την προσφορά του στα έσοδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. για τη δραστηριότητα 
αυτή. 
 

7. Να µην εισπράττει λογαριασµούς που για διάφορους λόγους δηµιουργούν 
αµφισβητήσεις (σχισµένοι, αδυναµία ανάγνωσης barcode κλπ), παραπέµποντας 
τον πελάτη στο αρµόδιο Κατάστηµα της ∆ΕΗ. 

 
8. Να έχει διαρκή πρόσβαση σε µηχανογραφηµένο αρχείο µε δυνατότητα εκτύπωσης 

του περιεχοµένου του, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των 
συναλλαγών του κατά τη τρέχουσα λογιστική περίοδο, το υπόλοιπο του ορίου 
συναλλαγών του, καθώς επίσης και τα σύνολα της οφειλής του στον Σ.Ε.Π.Π.Π. 
και της αµοιβής του.  

 
9. Να ζητά πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της δραστηριότητας 

είσπραξης λογαριασµών καταναλωτών ∆.Ε.Η. µέσω Σ.Ε.Π.Π.Π. και να λαµβάνει 
αντίγραφα του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και της έκθεσης των Ορκωτών 
Ελεγκτών. 

 
10. Ο εισπράκτορας δικαιούται να καταθέτει αιτήµατα και ιδίως προτάσεις στο ∆.Σ. του 

Σ.Ε.Π.Π.Π.. Στην ειδική περίπτωση που τα αιτήµατα ή οι προτάσεις υπογράφονται 
από 20 εισπράκτορες, τότε το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. υποχρεούται εντός 15 ηµερών 
να τα προωθεί στη διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης µε όλα τα µέλη του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
 

1. Για την εξόφληση λογαριασµών των καταναλωτών της ∆.Ε.Η. η προµήθεια του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. ορίζεται, κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, σε 75 λεπτά 
ανά εισπραττόµενο λογαριασµό και βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Το 
προαναφερόµενο ποσό δύναται να αναπροσαρµόζεται από το Σ.Ε.Π.Π.Π. µετά την 
παρέλευση εύλογου διαστήµατος, αφού προηγουµένως υπάρξει έγγραφη 
ενηµέρωση και έγκριση της ∆.Ε.Η.. Η προµήθεια αποδίδεται στον Σ.Ε.Π.Π.Π. µαζί 
µε την αξία του κάθε λογαριασµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες του 
Σ.Ε.Π.Π.Π., που αποφασίζονται από το ∆.Σ. µετά από διαβούλευση µε τα µέλη 
του. Σήµερα αποδίδονται, έως το τέλος του ωραρίου εργασίας της Τράπεζας, κάθε 
Τρίτη (ότι εισέπραξε τις προηγούµενες ηµέρες, από Παρασκευή ως και ∆ευτέρα) 
και Παρασκευή (ότι εισέπραξε Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη) εκτός αν η Τρίτη ή η 
Παρασκευή συµπίπτουν µε ηµεροµηνίες επίσηµων αργιών των Τραπεζών, οπότε 
παρατείνεται η κατάθεση κατά µία ηµέρα. Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασµό 
…............................................ του Σ.Ε.Π.Π.Π., που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα, 
αποκλειστικά προς το παρόν στα ταµεία της Τράπεζας, µέσω ειδικής συναλλαγής 
4300 (κωδ. 1120) του Συστήµατος Εξυπηρέτησης Τρίτων της ΕΤΕ. Κατά την 
κατάθεση συµπληρώνεται από τον ταµία της Τράπεζας το όνοµα και το επώνυµο 
του εισπράκτορα, το ποσόν κατάθεσης, η αιτιολογία και ένας 9ψήφιος προσωπικός 
κωδικός του εισπράκτορα, που του παραδίδει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µαζί µε τη σύµβαση 
του. Χωρίς τον κωδικό αυτό, δε θα διενεργείται η συναλλαγή. (Σχετικά, 
σηµειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα εξετάζει τη δυνατότητα, πέραν της ταµιακής 
συναλλαγής, χρήσης επιπρόσθετα και του ∆ικτύου των ΑΤΜ, καθώς και του 
internet banking για την είσπραξη από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. των οφειλοµένων ποσών). 
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2. Για την ακριβή και πιστή τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει κατά τα 

προεκτεθέντα ο εισπράκτορας είναι δυνατό να υποχρεωθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, σε πρώτη ζήτηση, αόριστης χρονικής 
διάρκειας και το ποσό αυτής θα είναι το σύνολο των εισπράξεων λογαριασµών 
ηλεκτρικού ρεύµατος, της υψηλότερης σε εισπράξεις λογιστικής περιόδου που 
πραγµατοποίησε το πρακτορείο. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς τον Σ.Ε.Π.Π.Π., παρέχοντας του το δικαίωµα να αξιώσει την κατάπτωση της 
και την είσπραξη του ποσού της εγγύησης άνευ άλλου τινός (ρήτρα «εις πρώτην 
ζήτησιν»), σε κάθε περίπτωση αθέτησης εκ µέρους του δευτέρου συµβαλλοµένου 
των υποχρεώσεων του από την παρούσα σύµβαση. 

  
3. Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον εισπράκτορα µετά τη λύση της 

σύµβασης του µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και µε την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ θα έχει 
γίνει εκκαθάριση των λογαριασµών του µε τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και ότι δεν θα έχουν 
προκύψει λόγοι µερικής ή ολικής καταπτώσεως της υπέρ του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 

 

4. Κατά την υπογραφή της παρούσας δεν κρίνεται υποχρεωτική η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής από τον εισπράκτορα. Ο εισπράκτορας υποβάλλει αίτηµα σε 
κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας και ανοίγει έναν ειδικό καταθετικό λογαριασµό 
όψεως. Ο εισπράκτορας, για να είναι εφικτή η χρέωση του λογαριασµού του από 
τον Σ.Ε.Π.Π.Π. πρέπει να  υπογράψει µία Πάγια Εντολή (Εξουσιοδότηση), µε την 
οποία εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό του, κατ’ εντολή του 
Σ.Ε.Π.Π.Π.. Ο λογαριασµός του εισπράκτορα ανήκει σε ειδική κατηγορία µε τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

 

4.1. Παρέχεται η δυνατότητα υπερανάληψης από 0 ως 9.000 ευρώ, το όριο της 
οποίας εξετάζεται και εγκρίνεται από τη Τράπεζα ανάλογα µε την 
πιστοληπτική ικανότητα του εισπράκτορα και στηρίζεται επίσης στη 
συνολική συνεργασία/εικόνα του. Αν ο εισπράκτορας επιθυµεί υψηλότερα 
όρια, θα πρέπει να υποβάλλει ειδικό αίτηµα στη Τράπεζα. 
 

4.2. ∆ε υπάρχει δυνατότητα χρέωσης του λογαριασµού από τον δικαιούχο, µε 
οποιονδήποτε τρόπο. 
 

4.3. ∆ε χορηγείται  µπλοκ επιταγών, δεν επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών, 
δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης µε άλλα συστήµατα. Παρέχεται η 
δυνατότητα σύνδεσης στο Internet Banking της Τράπεζας, καθώς και η 
έκδοση ΕΘΝΟCASH, αλλά µόνο για κατάθεση και όχι για ανάληψη. 
 

4.4. Ο λογαριασµός θα µπορεί να χρεώνεται ηλεκτρονικά, µε αποστολή 
αρχείου από τον Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
 

4.5. ∆ικαιούχοι τέτοιου λογαριασµού µπορούν να γίνουν µόνο φυσικά 
πρόσωπα - µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. (κατόπιν έγκρισης του Σ.Ε.Π.Π.Π.) και 
όχι εταιρίες. 
 

4.6. Ο εισπράκτορας του κάθε λογαριασµού καταθέτει έγγραφη συναίνεση 
στη Τράπεζα να γνωστοποιεί στον Σ.Ε.Π.Π.Π. το εγκριθέν όριο του για 
υπερανάληψη και στο τέλος κάθε εξαµήνου τα υφιστάµενα υπόλοιπα 
(στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου) του λογαριασµού του.  

 
5. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος συναλλαγών του εισπράκτορα ανά περίοδο είναι 

ίσο µε το όριο υπερανάληψης που του έχει εγκρίνει η Τράπεζα και υπέρβαση του 
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ποσού αυτού επιτρέπεται κάθε φορά µόνο µε προκαταβολή µετρητών, άλλως 
διακόπτεται αυτοµάτως η συναλλαγή του πρακτορείου µε το Μηχανογραφικό 
Κέντρο του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Η προκαταβολή συνυπολογίζεται κατά την εκκαθάριση 
της περιόδου και αφαιρείται από την, προς κατάθεση στον Σ.Ε.Π.Π.Π., οφειλή του 
εισπράκτορα. 
 

6. Εάν ο εισπράκτορας δεν καταβάλλει στον Σ.Ε.Π.Π.Π. το σύνολο ή µέρος της 
οφειλής του ανά λογιστική περίοδο, κατά τα περιγραφόµενα ανωτέρω στην 
παράγραφο (1), υποχρεούται σε καταβολή στον Σ.Ε.Π.Π.Π. 10,00 ευρώ επιπλέον 
κάθε φορά, αναπροσαρµοζόµενο αυξητικά το ποσό αυτό, σε περίπτωση υποτροπής 
µε απόφαση της Γ.Σ., και χορηγεί το δικαίωµα στον Σ.Ε.Π.Π.Π. να διαβιβάζει 
στην Τράπεζα εντολή χρέωσης του λογαριασµού της παραγράφου (4), µέσω του 
συστήµατος Μαζικών Χρεώσεων του I. Banking, προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
είσπραξη της οφειλής του, την οποία εγγυάται το προταθέν από την ΕΤΕ σύστηµα. 
Στην περίπτωση αυτή ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ορίζει νέο ανώτατο όριο επιτρεπόµενων 
συναλλαγών ανά περίοδο του εισπράκτορα, µειώνοντας το αρχικό όριο κατά το 
ποσό της οφειλής, ακόµη κι αν ο εισπράκτορας δεν έκανε χρήση του εγγυηµένου 
από την ΕΤΕ ορίου υπερανάληψης, και για το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη 
ενηµέρωση του Σ.Ε.Π.Π.Π. από την ΕΤΕ, για το υπόλοιπο του λογαριασµού του 
και το τρέχον όριο του δικαιώµατος υπερανάληψης από τον λογαριασµό του (κατά 
την υπογραφή της παρούσας, κάθε 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου). 

 
7. Για να επιτρέπεται στον εισπράκτορα η δραστηριότητα είσπραξης λογαριασµών 

καταναλωτών της ∆.Ε.Η., είναι δυνατό να περιορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. και για το σύνολο των εισπρακτόρων, το ελάχιστο απαιτούµενο 
επαρκές υπόλοιπο του εισπράκτορα (αθροιστικά το εγγυηµένο από την ΕΤΕ όριο 
υπερανάληψης και η προκαταβολή µετρητών) καθώς και η ελάχιστη είσπραξη σε 
αριθµό λογαριασµών, κατά µέσο όρο µιας συµφωνηµένης χρονικής περιόδου.  

 
8. Ο εισπράκτορας φέρει ακέραιο τον κίνδυνο κλοπής ή απώλειας χρηµάτων µέχρι 

την τελική απόδοση αυτών στον Σ.Ε.Π.Π.Π. 
 
9. Για την αµοιβή του εισπράκτορα, στο κατάστηµα του οποίου διενεργείται η 

είσπραξη, εκδίδεται  µηνιαία εκκαθάριση από το Σ.Ε.Π.Π.Π., θεωρηµένη εάν είναι 
χειρόγραφη ή µε σήµανση από τους φορολογικούς µηχανισµούς του Ν. 1809/1988 
που έχει εγκαταστήσει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. στην έδρα του, εφόσον είναι µηχανογραφική. 
Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται µέχρι τη δέκατη εργάσιµη ηµέρα του µήνα, για 
τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, φέρουν 
ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα που αφορούν και 
διαφυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.). Η εκκαθαρισµένη αµοιβή του εισπράκτορα συνυπολογίζεται µε 
την οφειλή του προς τον Σ.Ε.Π.Π.Π. κατά την ηµέρα της εκκαθάρισης και ο 
εισπράκτορας καταβάλλει τη διαφορά της οφειλής µείον την αµοιβή του µήνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η παρούσα σύµβαση είναι αορίστου διαρκείας, εφόσον παραµένει σε ισχύ και η, 
σύµβαση που έχει συνάψει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. µε τη ∆.Ε.Η. και περιγράφεται στο 
προοίµιο, η δε ισχύς της άρχεται µε την κοινοποίηση στον Σ..Ε.Π.Π.Π. της 
δηµιουργίας του ατοµικού λογαριασµού του εισπράκτορα, µε το αντίστοιχο όριο 
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υπερανάληψης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 4 της 
παρούσας. 

 

2. Η Σύµβαση λύεται µε την καταγγελία της µόνο για σπουδαίο λόγο ή σε µία από τις 
παρακάτω περιπτώσεις α) αν κηρυχτεί σε πτώχευση ένας εκ των συµβαλλοµένων 
β) αν συµβαλλόµενος κηρυχθεί σε εκκαθάριση γ) αν ο εισπράκτορας κλείσει τον 
τραπεζικό λογαριασµό της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 της παρούσας, αµέσως 
µετά την ενηµέρωση του Σ.Ε.Π.Π.Π. για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω. 

 
3. Η παρούσα µπορεί να καταγγελθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. εκτός των περιπτώσεων 

που ρητώς προβλέπονται στην παρούσα και αν ο εισπράκτορας α) παύσει να είναι 
µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. για οποιονδήποτε λόγο, β) σε περίπτωση που ο πάροχος των 
τυχερών παιχνιδιών πρόγνωσης που πρακτορεύει ο εισπράκτορας απενεργοποιήσει 
για οικονοµικούς λόγους το τερµατικό διεξαγωγής των τυχηρών παιγνίων στο 
πρακτορείο του ή του επιδώσει ειδοποίηση για µη απόδοση εκκαθαριστικού, γ) δεν 
καταβάλλει έγκαιρα οφειλή του στον Σ.Ε.Π.Π.Π.. Σε οποιαδήποτε από τις τρεις 
ανωτέρω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικού µηνύµατος και τα αποτελέσµατα της επέρχονται αµέσως. 

 
4. Σε κάθε περίπτωση λύσεως της παρούσας από υπαιτιότητα του εισπράκτορα, ο 

Σ.Ε.Π.Π.Π. διατηρεί πλήρη αποζηµιωτικά δικαιώµατα  κατά του εισπράκτορα, για 
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του ή άλλη περιουσιακή του απώλεια από τη λύση 
της σύµβασης. 

 
5. Εάν ο εισπράκτορας παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι 

οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δικαιούται να διακόψει αµέσως 
και αζηµίως τη σύνδεση του τερµατικού µε την βάση δεδοµένων και να παύσει την 
είσπραξη λογαριασµών ∆.Ε.Η. για τον εισπράκτορα. 

 
6. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας εκ µέρους του 

εισπράκτορα, η αδράνεια του Σ.Ε.Π.Π.Π., δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα 
δικαιώµατα του από την παρούσα σύµβαση και το Νόµο. 

 
7. Ο εισπράκτορας µπορεί να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε µε την 

προϋπόθεση ότι έχει καταβάλλει όλα τα ποσά που έχει εισπράξει εµπρόθεσµα και 
έχει ειδοποιήσει εγγράφως τον Σ.Ε.Π.Π.Π. τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την  ηµέρα 
που επιθυµεί να διακόψει  την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

 
8. Η λύση της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να επηρεάσει ήδη 

κτηθέντα δικαιώµατα ή γεννηθείσες υποχρεώσεις εκάστου µέρους, ούτε να 
επηρεάσει την εφαρµογή ή την θέση ή την διατήρηση σε ισχύ οποιουδήποτε όρου 
της παρούσας, ο οποίος δεσµεύει τα µέρη και µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της συµβάσεως αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δικαιούται και δύναται να παραχωρήσει όλο ή µέρος των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση 
(π.χ. στην ΟΠΑΠ) καθώς και να συµβληθεί µε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) για την εκτέλεση όλων ή µέρους των υποχρεώσεων του και ο 
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εισπράκτορας αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοια παραχώρηση ή ανάθεση ως 
καθόλα έγκυρη και ισχυρή εφόσον του έχει ανακοινωθεί εγγράφως από τον 
Σ.Ε.Π.Π.Π. 
 

2. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. και ο εισπράκτορας δεν ευθύνονται για καθυστέρηση, µη 
εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ενός προς τον άλλον, 
όταν αυτά οφείλονται στην επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία 
θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση των συµβαλλοµένων µερών, 
που είναι αντικειµενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατόν να προληφθεί µε την 
επιµέλεια και τη σύνεση που οφείλει να υποδεικνύει κάθε µέρος στις συναλλαγές. 
Προκειµένου δε να συντρέξει εφαρµογή του παρόντος, το µέρος που εµποδίζεται 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οφείλει να ενηµερώσει σχετικά το άλλο 
µέρος, µόλις λάβει γνώση του γεγονότος και δεν εµποδίζεται από τη φύση του 
γεγονότος να προβεί σε ενηµέρωση. 

 
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος από τους όρους της παρούσας 

κηρυχθεί άκυρος, κατά τους υπόλοιπους όρους του η παρούσα παραµένει ισχυρή 
και καθόλα έγκυρη. 

 
 

4. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία που τυχόν ανακύψει σε σχέση µε την ερµηνεία και 
την εφαρµογή της παρούσας, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα ∆ικαστήρια της 
Αθήνας. Ο όρος αυτός αποτελεί δικονοµική σύµβαση και εξακολουθεί να ισχύει 
ακόµα και σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύµβασης. Για τους σκοπούς 
της παρούσας, συµφωνείται ότι αντίγραφο της καρτέλας του εισπράκτορα 
επικυρωµένο από το λογιστήριο του Σ.Ε.Π.Π.Π. ως «γνήσιο απόσπασµα από τα 
λογιστικά του βιβλία», σε συνδυασµό µε την παρούσα σύµβαση και τα 
παραστατικά, τα οποία στην πιο πάνω καρτέλα φέρονται σε χρέωση του 
λογαριασµού του, αποτελούν πλήρη απόδειξη της απεικονιζόµενης στην ανωτέρω 
καρτέλα οφειλής του εισπράκτορα προς τον Συνεταιρισµό, µη επιτρεποµένης 
ανταπόδειξης.  

 
5. Το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα από τα οποία ο Σ.Ε.Π.Π.Π. 

έλαβε τα δύο (2) και ο εισπράκτορας το ένα (1). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Π.Π.                                                                 Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
    Κίµων Κλωνάρης 


