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ΤΜΒΑΗ .Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΟΦΛΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΣΡΙΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ & ΔΣΑΙΡΙΩΝ 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα,    /    /2017 κεηαμχ αθελφο ηνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία 

«Δπαγγεικαηίεο Πξάθηνξεο Παηγληδηώλ Πξόγλωζεο πλεηαηξηζκόο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο» (ζην εμήο 

ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε αξηζκφο 56, κε ΑΦΜ. 998404734 ηεο 

Γ.Ο.Τ. Α’ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηε Γεληθή 

Γηεπζχληξηα Λπκπεξνπνχινπ Αηθαηεξίλε βάζεη ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ Γ θαη αθεηέξνπ ηνπ Μέινπο ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π., ηδηνθηήηε αηνκηθήο επηρείξεζεο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη 

δηαρεηξηζηή εηαηξίαο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, με ηα καηωηέρω ζηοιχεία: 

 

Δπώλπκν      

Όλνκα  (θσζικού προζώποσ ή διατειριζηή εηαιρίας) 

Όλνκα παηξόο                  

Α.Γ.Σ.  

Δπωλπκία εηαηξίαο (ζσμπληρώνεηε ΜΟΝΟ για Ο.Ε./κοινωνίες) 

Κωδηθόο Πξαθηνξείνπ  

Δηαηξία Πξαθηόξεπζεο (ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Λατεία ) 

που εδρεύει ζηην: 

 

Πόιε/ρωξίν/νηθηζκόο 

 

Γήκνο  

Ννκόο  

Οδόο  

Αξηζκόο  

ΑΦΜ & ΓΟΤ επηρείξεζεο   

με υποκαηάζηημα ζηην:                                                                     (ζσμπληρώνεηε ζε περίπηωζη σποκαηαζηήμαηος) 

 

Πόιε/ρωξίν/νηθηζκόο 

Οδόο 

 

 

 

Αξηζκόο  

Α.Μ.  ……………… 
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ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη έρεη ηελ απαηηνχκελε πξνο ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη λνκηκνπνίεζε θαη πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «εηζπξάθηνξαο» ή «Μέινο», 

ζπκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία δεθηά ηα παξαθάησ:  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη κέιε ηνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο 

ηεο Ο.Π.Α.Π. ή/θαη άιισλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο (ζήκεξα Διιεληθά Λαρεία ΑΔ, 

Ιππνδξνκίεο ΑΔ. θηι). Ο .Δ.Π.Π.Π. έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. Έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. είλαη ε 

δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, εηδηθφηεξα δε «ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θ.η.ι.». Η δξαζηεξηφηεηα εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή 

ζπλδξνκεηψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 12 

παξ. 16β΄ ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο χδξεπζεο, ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ 

θ.ι.π.) απφ αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο, δηέπεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ απφ 

ηηο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ 

θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ πνπ φξηζαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη: 

 

1.1.1  Γηα ηε δηθαηνχκελε πξνκήζεηα, θαηά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή ζπλδξνκεηψλ 

νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 16β΄ 

ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο χδξεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ θ.ι.π.), 

πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο, εθφζνλ ε 

πξνκήζεηα βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή ή ζπλδξνκεηή, εθδίδνληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απηνχο 

απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Κ.Β.., νη νπνίεο εθηππψλνληαη ζηα πξαθηνξεία ησλ κειψλ ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ 

(θαηαζηήκαηα δηελέξγεηαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο- ζεκεία εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ), κε ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ειεθηξνληθή ζχλδεζε, θαη ιακβάλνπλ ζήκαλζε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α/222) θπξηφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ ζπλεηαηξηζκψλ. 

1.1.2  Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο αλσηέξσ ζπλεηαηξηζκνχο πξνο ηα κέιε ηνπο- 

πξάθηνξεο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμνθιήζεηο 

θαη εθηππψλνληαη ηα αλσηέξσ θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, εθδίδνληαη κεληαίεο 

εθθαζαξίζεηο, ζεσξεκέλεο εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο ή κε ζήκαλζε απφ ηνπο σο άλσ θνξνινγηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθέο. Οη εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη 

κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ κήλα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα, θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη 

δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..). 

1.1.3   Γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηα κέιε ηνπο - πξάθηνξεο παηρληδηψλ 

πξφγλσζεο, ππνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο φζν θαη απφ ηα κέιε ηνπο ζηνηρεία γηα 

δηαζηαχξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) 

 θαη:  
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1.2.1  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 ηδξχζεθε ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ», κε ηα αξρηθά «.Δ.Π.Π.Π.», 

κέιε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

πξαθηνξείσλ ησλ παηγληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. ή θαη άιισλ παηγληδηψλ πξφγλσζεο 

θξαηηθήο επνπηείαο (Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Ι.Δ. θιπ.).  

1.2.2    Ο πλεηαηξηζκφο έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

κειψλ ηνπ. Μεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάιεςε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ 

νξγαληζκψλ  θνηλήο σθειείαο θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο. 

1.2.5     Απφ ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, ην νπνίν 

πξνζθνκίζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο, πξνθχπηεη φηη ε παξνρή ησλ κειψλ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε πιηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο, ήηνη δελ πξφθεηηαη απιά γηα δηάζεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηελ εθηχπσζε ηεο απφδεημεο, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ 

(ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, αλάιεςε ηεο 

ππνρξέσζεο αζθαινχο θχιαμεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε 

ηεο εμφθιεζεο, θιπ.), ην νπνίν ζπλνιηθά εθηηκψκελν εθπιεξψλεη ηηο ηδηάδνπζεο θαη νπζηψδεηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο απαιιαζζφκελεο πξάμεο πνπ αθνξά πιεξσκέο – κεηαθνξά θεθαιαίσλ.  

1.2.6   (Παξάγξαθνο 10 ηεο απφθαζεο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, πξνο ην πλεηαηξηζκφ, γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο, απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

22, παξ. 1, πεξίπησζε θε΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ, δελ 

πθίζηαηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ίδηνπ 

Κψδηθα. 

 

2. χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: «Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, θαη ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ηα κέιε σο 

αθνινχζσο α) ην 2% ηζνκεξψο θαη’ αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαη β) ην 98% αλαινγηθά κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηε ιήμε θάζε 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ή ην Λνγηζηήξην 

εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21  παξ. 2 θαη ε θαηάζηαζε ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κέινπο ζηα 

έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηφζν ζε επξψ φζν θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Βάζεη ηεο παξαπάλσ 

θαηάζηαζεο θαη κε ηελ έγθξηζε απηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ζην άξζξν 21 παξ. 3 νξηδφκελα 

γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε.» 

 

3. Ο .Δ.Π.Π.Π. έρεη κέρξη ζήκεξα ζπκβιεζεί θαηά πεξίπησζε κε παξφρνπο ειεθηξηζκνχ, ηειεθσλίαο θαη 

χδξεπζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαηαλαισηψλ – ζπλδξνκεηψλ ηνπο, ηηο εηζπξάμεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ζπιιέγεη θαη απνδίδεη ζχκθσλα κε ην απφ 21.01.2010 πιαίζην-ζπκθσλία κε ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Ήδε κε ηελ απφ 21.04.2016 ζχκβαζή ηνπ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο (ζην εμήο ε «Δζληθή Σξάπεδα» ή ε «ΔΣΔ»), ε ΔΣΔ σο δηαζέηνπζα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

ηξαπεδηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ θαη ΑΣΜ ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ νπνίνπ θαη ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ππεξεζίεο εηζπξάμεσλ ινγαξηαζκψλ ζε πειάηεο ηεο - θνξείο, φπσο 

ελδεηθηηθά ΓΔΚΟ, εηαηξίεο θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θ.ι.π., αλάζεζε 

ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θαη ν .Δ.Π.Π.Π. απνδέρζεθε ηε κεζνιάβεζε ζηε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ 

ηξίησλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ήδε ζπλεξγάδεηαη (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ΓΔΗ, 

ΔΤΓΑΠ, ηνπηθέο Γ.Δ.Τ.Α., ΔΘΝΙΚΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α., αλαλέσζε πνζνχ δηειεχζεσλ e-pass ΑΣΣΙΚΗ ΟΓΟΤ 
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θιπ), ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην δίθηπν ησλ Πξαθηνξείσλ ησλ Μειψλ ηνπ θαη ηελ ηερληθή 

ππνδνκή ηνπ .Δ.Π.Π.Π., θαζψο θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ .Δ.Π.Π.Π., γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, άιισλ 

εηαηξηψλ, έλαληη ακνηβήο ε νπνία ζα εηζπξάηηεηαη καδί κε ην πνζφ εθάζηνπ ινγαξηαζκνχ, ην κέγηζην χςνο 

ηεο νπνίαο έρεη πξνζπκθσλεζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλαθεξφκελε ζχκβαζε. Παξάιιεια ε ΔΣΔ 

αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ελ ιφγσ εμνθιήζεσλ (ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ). 

 

4. Ο εηζπξάθηνξαο είλαη πξάθηνξαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο θαη Μέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε αξηζκφ κεηξψνπ 

……, πνπ επηζπκεί λα εληάμεη ην πξαθηνξείν ηνπ ζην δίθηπν ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ άζθεζε ηεο, εθ ηεο 

αλσηέξσ ζχκβαζεο, ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηπιένλ πιεξνί ηηο πξφζζεηεο, πξνο ηνχην, 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηπρφλ απνθαζίδεη ε Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π., γηα φζνπο κειινληηθά κεηά ηε ζχληαμε ηεο 

παξνχζαο κε αξηζκφ έθδνζεο 3
ε
/ 16/8/2016, αηηεζνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. αλαζέηεη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζην Μέινο ηνπ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) θαη 

απηφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θνξέσλ, φπσο 

ελδεηθηηθά ΓΔΚΟ, εηαηξηψλ θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, ηνπηθψλ 

ΓΔΤΑ, κεηά ησλ ηπρφλ ρξεψζεσλ ηξίησλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απνθιεηζηηθά ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ, ζηελ έδξα ή/θαη ζην/ζηα ππνθαηάζηεκα/καηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο θαη απφδνζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., θαη ελ γέλεη λα 

πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ ηδέα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα πξνβάιιεη απηά ζην θνηλφ. 

 

2. Γηα ηα Μέιε πνπ πξν ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζην Γίθηπν ηνπ πλεηαηξηζκνχ ήηαλ νπνηεδήπνηε αηνκηθά 

ζπκβεβιεκέλα κε νξηζκέλν πάξνρν – ΓΔΚΟ, σο εξγνιάβνη είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θαη ηα νπνία 

ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα παξάζρνπλ ηελ ππεξεζία κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., ν ηειεπηαίνο ζα δεηά ηελ 

πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ιχζεο ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο, πνπ ζα απνζηέιιεηαη απφ ην ίδην ην Μέινο ζηνλ 

.Δ.Π.Π.Π., νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζην 

ζπγθεθξηκέλν Μέινο. Μεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηε ιχζε ηεο αηνκηθή ζχκβαζεο, ν εηζπξάθηνξαο 

ζα ππνρξενχηαη επίζεο φπσο πξνζθνκίζεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. βεβαίσζεο κε νθεηιήο ζηνλ πάξνρν. ε 

πεξίπησζε πνπ ν εηζπξάθηνξαο δελ πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κεηά ηελ παξέιεπζε δχν κελψλ θαη 

εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη θνηλνπνηείηαη κε 

νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ζηνλ εηζπξάθηνξα, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εχινγε θαη εθθαζαξηζκέλε 

πνηληθή ξήηξα € 1.000, ν δε .Δ.Π.Π.Π. ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε νηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ. Δπίζεο, γηα ηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο 

πνπ ν ππνςήθηνο εηζπξάθηνξαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ππήξμε νπνηεδήπνηε ζπκβεβιεκέλνο κέζσ ηεο 

ΠΟΔΠΠΠ, ηφηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε θαη έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, απνηειεί ε βεβαίσζε απφ 

ηελ ΠΟΔΠΠΠ φηη έρεη ήδε ηαθηνπνηήζεη θάζε εθθξεκφηεηα ηνπ πξνο απηήλ, ε νπνία αθνξά ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε πάξνρνο ή ε ΔΣΔ πξνβάιεη αληίξξεζε ζηελ αλάιεςε ή ηε ζπλέρηζε 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ ζπγθεθξηκέλν Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε ν 

.Δ.Π.Π.Π. είηε δελ ζα θαηαξηίδεη ζχκβαζε κε ην Μέινο απηφ ή εάλ έρεη θαηαξηίζεη ζα ηελ θαηαγγέιιεη 

θαη ζα δηαθφπηεη ην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα εμφθιεζεο άκεζα θαη αδεκίσο γηα ηνλ ίδην.  
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4. Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο ΔΣΔ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο 

ινγαξηαζκψλ ηξίησλ (ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη θαη σο «ζπλαιιαγέο πιεξσκήο») απφ ηα Μέιε ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ην ζχζηεκα ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζην Μέινο θαη ην Μέινο δειψλεη ξεηά θαη ρσξίο επηθπιάμεηο φηη: α.) έρεη 

ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε, β.) έρεη εληειψο θαηαλνήζεη ηνπο φξνπο ηεο, γ.) απνδέρεηαη απηήλ θαζ’ φιν 

ην πεξηερφκελν ηεο θαη δεζκεχεηαη απφιπηα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο, θαζψο θαη απφ ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο θάζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο, δ) φηη  επζχλεηαη γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ 

ηδίνπ, ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ (έδξαο θαη ηπρφλ ππνθαηαζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ) ή 

ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ, ηφζν απέλαληη ζηνλ πειάηε, φζν θαη απέλαληη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., ηελ ΔΣΔ θαη ηνλ 

πάξνρν – εηαηξία θαη ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ ηπρφλ πξνθιεζείζα δεκία. Δπίζεο, 

δειψλεη φηη ε) θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηεο 

ΔΣΔ, ζα δεζκεχεη ην Μέινο ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηεο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζην Μέινο, κέζσ ηεο 

επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηνπ Μέινπο γηα ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε 

ινγαξηαζκψλ ηξίησλ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο λέαο (ηξνπνπνηεηηθήο) ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

ηειεπηαίσλ. Σν Μέινο ζα έρεη ηελ απιή ππνρξέσζε απνζηνιήο επηζηνιήο ή email πεξί κε απνδνρήο ησλ 

λέσλ φξσλ, ε νπνία ζα ηζνδπλακεί κε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ηεξείηαη απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζηνλ 

θάθειν ηνπ. ε πεξίπησζε κε απνζηνιήο ηεο ελαληίσζήο ηνπ ζε δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο, ζα 

ηεθκαίξεηαη ε ζπκθσλία ηνπ Μέινπο. Η παξνχζα ζχκβαζε ιακβάλεη αξηζκφ έθδνζεο 3
ε
 16/8/2016 θαη 

απνηειεί ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θνξέσλ θαη εηαηξηψλ. Κάζε πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνίεζή ηεο ζα ιακβάλεη λέν αξηζκφ έθδνζεο θαη κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή κεηά ηελ απνζηνιή ηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ σο αλσηέξσ, ζα απνηειεί 

θάζε θνξά ηελ ηζρχνπζα πξφηππε ζχκβαζε είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ γηα φια ηα Μέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

5. Η δηαδηθαζία εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ ελ γέλεη κέζσ ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. ζε δηαζχλδεζε κε ηελ ΔΣΔ πεξηγξάθεηαη επηγξακκαηηθά σο εμήο:  

 

5.1. Κάζε θνξά πνπ έλαο πειάηεο επηζπκεί λα πιεξψζεη ινγαξηαζκφ ηνπ θαη πξνζέξρεηαη πξνο ηνχην ζηα 

πξαθηνξεία ησλ κειψλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πνπ είλαη ζρεηηθά ζπκβεβιεκέλα, φπσο απηφ ηνπ δεπηέξνπ ησλ 

εδψ ζπκβαιινκέλσλ, ην Μέινο (αθνχ ειέγμεη ην πξσηφηππν έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ), ζα 

επηβεβαηψλεη κε ηνλ πειάηε ην πνζφ πιεξσκήο, ην νπνίν ζα εηζπξάηηεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο, απνθιεηζηηθά ζε κεηξεηά θαη κφλν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είζπξαμεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, καδί κε ηελ πξνβιεπφκελε ακνηβή γηα ηε δηελέξγεηα ηεο είζπξαμεο, ηελ 

νπνία νξίδεη ην Γ.. θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηα κέιε ηνπ .Δ.Π.Π.Π., θαη ηεο νπνίαο ε αλψηαηε ηηκή 

θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν θπξηαξρηθφ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ .Δ.Π.Π.Π. θαη ΔΣΔ ή ζε φπνηα 

κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηεο. ρεηηθά αλαθέξεηαη φηη ν .Δ.Π.Π.Π. θαη ε Δζληθή Σξάπεδα 

εμεηάδνπλ ηελ εθηέιεζε πιεξσκψλ κε ρξήζε θάξηαο (ρξεσζηηθήο ή /θαη πηζησηηθήο, έθδνζεο ηεο ΔΣΔ 

ή/θαη άιισλ ηξαπεδψλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ην Μέινο ζα ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη θαη απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε λέεο νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., νη νπνίεο ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζην Μέινο, ρσξίο ηελ αλάγθε ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο (ηξνπνπνηεηηθήο) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο.  

5.2. Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηελ είζπξαμε ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ on line πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

εηδηθφ πξφγξακκα (software), ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 

(server) ηνπ .Δ.Π.Π.Π., εθηππσηή θαη ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πξαθηνξείν ηνπ. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ δηαζχλδεζεο (web services) ζπλδέεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ηεο 
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Σξάπεδαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Η απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ 

γίλεηαη θξππηνγξαθεκέλα κε ρξήζε πξσηνθφιινπ αζθάιεηαο, κέζσ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ν .Δ.Π.Π.Π. έρεη εγθαηαζηήζεη ζην θεληξηθφ ζχζηεκά ηνπ. Με 

ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο είζπξαμε ινγαξηαζκνχ εηζάγνληαη ζην 

ηεξκαηηθφ ηνπ εηζπξάθηνξα θαη απνζηέιινληαη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π.. Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο ΔΣΔ φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπλαιιαγή, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θάζε παξφρνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη επαξθέο δηαζέζηκν 

ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Μέινπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο, ηφηε επηθπξψλεηαη ε 

ζπλαιιαγή θαη πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ ζηελ 

έδξα ηνπ, ήηνη α) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ - πιεξσκήο θαη 

β) απφδεημε παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή – 

ζπλδξνκεηή γηα ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ παξείρε ν .Δ.Π.Π.Π.. Ο εηζπξάθηνξαο πηζηνπνηεί ηελ 

είζπξαμε ζηνλ πειάηε εθηππψλνληαο απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ ηα δχν αλσηέξσ κεραλνγξαθεκέλα 

έληππα, ηα νπνία θαη παξαδίδεη ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ην νιφθιεξν ην έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

ηα έληππα απηά αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ε επσλπκία, ην ΑΦΜ θαη ε δηεχζπλζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π., 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ Μέινπο πνπ δηεθπεξαίσζε ηε ζπλαιιαγή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., 

ε ΔΣΔ, ν κνλαδηθφο θσδηθφο ηεο ζπλαιιαγήο, ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ε πξνκήζεηα ππέξ ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π, ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή. ηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγήο κε ρξήζε 

πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο, ζα εθδίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε (voucher) ζε δχν (2) αληίγξαθα, 

εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη ην άιιν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 

αξρείν απφ ην Μέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

6. Ο Δηζπξάθηνξαο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη δελ ζα δηελεξγεί νπδεκία είζπξαμε ινγαξηαζκψλ γηα 

θακία άιιε αληαγσληζηηθή εηαηξία εθηφο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ παξφρνπ 

(ελδεηθηηθά ΓΔΚΟ, εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ, ΓΔΤΑ) κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν (ειεθηξνληθφ ή 

ρεηξνθίλεην) παξά κφλν κε ηνλ ζπκθσλνχκελν θαη αλαιπηηθά νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ελψπηνλ πάληνηε 

ηνπ πειάηε, θαζψο θαη φηη θακηά ζπλαιιαγή δελ πεξαηψλεηαη ρσξίο ηελ έθδνζε ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ 

εληχπσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο είηε απφ ην ίδην ην Μέινο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, είηε απφ νπνηνδήπνηε ππάιιειν ή/θαη 

πξνζηεζέληα απηνχ, ην Μέινο επζχλεηαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ παξφρνπ, ηεο ΔΣΔ θαη ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία ηνπο, πνπ ζα ππνζηνχλ. Δθφζνλ θαηαγγειζεί θαη 

δηαπηζησζεί φηη ν εηζπξάθηνξαο, θαηά ηα αλσηέξσ, ελέξγεζε θαηά παξάβαζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο ή δηελέξγεζε είζπξαμε ινγαξηαζκψλ γηα άιιε αληαγσληζηηθή εηαηξία ή γηα ινγαξηαζκφ 

παξφρνπ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: 

 
i. Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα 1.000 επξψ, πνζφ δίθαην θαη εχινγν, 

ην νπνίν ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. 

ii. Καηαγγέιιεηαη άκεζα ε παξνχζα ζχκβαζε κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ εηζπξάθηνξα. 

iii. Απνβάιιεηαη απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

iv. Δπηπιένλ ν .Δ.Π.Π.Π. κπνξεί λα επηδηψμεη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν απνδεκίσζε απφ 

ηνλ εηζπξάθηνξα, γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία ππνζηεί. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ .Δ.Π.Π.Π. 

  

Ο εηζπξάθηνξαο νθείιεη:  

 

1. Να δηαηεξεί επί ηεο βηηξίλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαη ζε νξαηφ ζεκείν ην ζήκα ή φπνην άιιν ζρεηηθφ 

έληππν ή ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπ ρνξεγεί δσξεάλ ν .Δ.Π.Π.Π. πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. ε θάζε πεξίπησζε 

ν Πξάθηνξαο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, αιιά γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

2. Να δηαηεξεί αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ ηελ έληππε αλαθνίλσζε (θαξηνιίλα) 

πνπ ηνπ έρεη ρνξεγήζεη ν .Δ.Π.Π.Π., κε ηελ νπνία πιεξνθνξείηαη ν θαηαλαισηήο ηα δηθαηψκαηα ηνπ, ην 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

αλαγξάθνληαη θαη’ ειάρηζην α) ε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΔ, β) ε δηελέξγεηά ηνπο επ’ ακνηβή θαη ην πνζφ απηήο θαη γ) ε ππνρξέσζε έθδνζεο 

ησλ ζρεηηθψλ κεραλνγξαθεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

3.  Να δηαζέηεη ζην πξαθηνξείν ηνπ, πξνο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη 

ζχλδεζε ζην internet, φπσο ηνπ έρεη ππνδείμεη ν .Δ.Π.Π.Π. ήηνη ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή κε ηα ειάρηζηα 

απαξαίηεηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν, εθηππσηή - θαηά 

πξνηίκεζε ζεξκηθφ πιάηνπο 80 ρηιηνζηψλ - ή Inkjet πνπ λα εθηππψλεη ζειίδεο Α5, θαζψο θαη ειεθηξνληθφ 

αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ ε αγνξά, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή επηβαξχλεη ηνλ ίδην. ε πεξίπησζε πνπ ν .Δ.Π.Π.Π. εγθαηαζηήζεη δσξεάλ, κε ρνξήγεζε ή 

ρξεζηδάλεην, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ (πηζηνιάθη θαη ζεξκηθφ 

εθηππσηή) ή ελ γέλεη εμνπιηζκφ εμππεξέηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ (ιρ γηα ρξήζε 

θαξηψλ), ην Μέινο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην πξαθηνξείν ηνπ θαη 

δηα ηεο παξνχζαο δειψλεη φηη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηνλ νξζφ ηξφπν θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

4. Να εμππεξεηεί κε επγέλεηα, πξνζπκία θαη επαγγεικαηηζκφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζπλδξνκεηέο φισλ ησλ 

παξφρσλ – εηαηξηψλ θαη λα κεξηκλά λα έρεη πάληνηε επαξθέο δηαζέζηκν ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ γηα 

ηελ απξφζθνπηε είζπξαμε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ 

γηα ηα ηπρεξά παίγληα πξφγλσζεο. 

 

5. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο 

ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θαη αζθαινχο δηεθπεξαίσζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπο. Να ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ θαηάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελ γέλεη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. αθηεξψλνληαο ηθαλφ ρξφλν 

ζηελ ελεκέξσζή ηνπο. Να ζπκκεηέρεη θαηά ην δπλαηφ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη λα πξνβάιιεη ζην θνηλφ γεληθά ηελ ηδέα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηδίσο ην κνληέιν ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο ηνπ.  

 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν .Δ.Π.Π.Π. εμαζθαιίδεη ζπκβάζεηο πξνβνιήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ, πξνηππσκέλα ζηελ νπίζζηα φςε ηνπ εληχπνπ πνπ παξαδίδεη ζηνλ πειάηε σο απφδεημε ηεο 

ζπλαιιαγήο, θαη ρνξεγεί δσξεάλ ην ζρεηηθφ πιηθφ ζην δίθηπν ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ, ηφηε ν εηζπξάθηνξαο 

ππνρξενχηαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ, θαη γηα ην 
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ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίζεη ν .Δ.Π.Π.Π.. Αληηζηνίρσο, αλ ν εηζπξάθηνξαο αηνκηθά ή νη 

εηζπξάθηνξεο κηαο πεξηνρήο νκαδηθά εμαζθαιίζνπλ αλάινγεο ζπκβάζεηο κε επηρεηξήζεηο ή 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηφηε ν εηζπξάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή θαη ηδίσο ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. Η 

ππνρξέσζε απηή αθνξά αθφκε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ίδηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ εηζπξάθηνξα θαη παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζα επηθέξεη ηελ 

άκεζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαδήηεζε νηαζδήπνηε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π..  

 

7. Ο εηζπξάθηνξαο θαη ν επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ (έδξα ή ππνθαηάζηεκα) δελ δχλαηαη λα 

ππνθαηαζηαζνχλ απφ άιινλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα θαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 1. 

 

8. Σν Μέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη λα εηζπξάηηεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο ινγαξηαζκψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

πξνδηαγξαθέο θαη κέζα, φπσο απηέο ζπκθσλνχληαη κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα. 

 

9. Ο εηζπξάθηνξαο απαγνξεχεηαη λα εηζπξάηηεη δηαθνξεηηθφ πνζφ ακνηβήο απφ ην πξνζπκθσλεκέλν, 

νξηζκέλν θαη εληαίν πνζφ γηα νκνεηδείο ζπλαιιαγέο (είηε κεγαιχηεξν είηε κηθξφηεξν) θαη δειψλεη φηη έρεη 

ζαθψο θαηαλνήζεη ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο ηνπ, απφ κηα ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζήο 

ηνπ απηήο. Δθφζνλ θαηαγγειζεί θαη δηαπηζησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ππέξβαζε 

είζπξαμεο απφ ηνλ εηζπξάθηνξα ηνπ πνζνχ ηεο θαζνξηζκέλεο ακνηβήο ζε βάξνο ηνπ πειάηε, ηφηε κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.: 

9.1. Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εηζπξάθηνξα εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα 1.000 επξψ γηα ηελ πξψηε 

παξάβαζε θαη 2.000 επξψ γηα ηε δεχηεξε θνξά, ν δε .Δ.Π.Π.Π. ζε δεχηεξε ππνηξνπή 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζε ηεο 

ζηνλ εηζπξάθηνξα, θαζψο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία.  

9.2. Απνβάιιεηαη ν εηζπξάθηνξαο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 παξ. 

3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

10. Ο εηζπξάθηνξαο απαγνξεχεηαη ξεηά λα εηζπξάηηεη νπνηνδήπνηε πνζφ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ρσξίο λα παξαδίδεη ζηνλ 

πειάηε ηα έληππα ηεο παξαγξάθνπ 5.2. ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, αθφκα θαη αλ ην ζχζηεκα γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

11. Σν Μέινο νθείιεη λα απνδέρεηαη ειέγρνπο κέζα ζην θαηάζηεκα ηνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην 

πξφζσπα απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ 

θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ν ίδηνο, νη ππάιιεινη ή νη πξνζηεζέληεο ηνπ, παξέρνληαο θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν.  

 

12. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, αθπξψζεηο πιεξσκψλ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά εληφο ελφο ηεηάξηνπ 

απφ ηελ θαηαρψξεζή ηνπο απφ ην ίδην ην Μέινο θαη ζχκθσλα κε ηελ ελίνηε πνιηηηθή αθπξψζεσλ πνπ 

έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ .Δ.Π.Π.Π. θαη ΔΣΔ. Αθχξσζε πιεξσκήο πξνεγνχκελεο εκέξαο, απνθιείεηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε θαη ην Μέινο απνδέρεηαη φηη ηπρφλ ηέηνηα πεξίπησζε επηβαξχλεη ηνλ ίδην θαη 

νπδέπνηε ηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 
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13. ε θάζε πεξίπησζε, αλ αληηθεηκεληθά δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εηζπξάθηνξα, ν .Δ.Π.Π.Π., κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηνπ, δηθαηνχηαη λα 

αξλεζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηδίσο λα δηαθφςεη ηελ 

πξφζβαζε ηνπ εηζπξάθηνξα ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ ζχζηεκα, δηαθφπηνληαο ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ 

απφ ηνλ εηζπξάθηνξα, γηα φζν δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ .Δ.Π.Π.Π. – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ  

 

Ο .Δ.Π.Π.Π. ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ζηνλ εηζπξάθηνξα: 

 

1. Γσξεάλ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θπξηφηεηαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ εθηέιεζε πιεξσκψλ εμφθιεζεο 

ινγαξηαζκψλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, φπσο επίζεο ππνρξενχηαη λα 

ηνπ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα ηε βέιηηζηε δηεμαγσγή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ.  

 

2. Σε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Σα δπν κέξε ζπκθσλνχλ φηη δελ ζεσξείηαη δεκία ηνπ .Δ.Π.Π.Π., ε πξφζθαηξε 

αδπλακία εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ απφ ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα Μέινπο, ιφγσ βιάβεο θάπνηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη κέρξη άξζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, γηα ηελ 

νπνία ην Μέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη άκεζα. Αληίζηνηρα, δελ ζεσξείηαη δεκία ηνπ 

Μέινπο, ε πξνζσξηλή αδπλακία εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ ιφγσ βιάβεο θάπνηνπ ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ή αδπλακίαο επηθνηλσλίαο κε ηα ζπζηήκαηα ηεο 

Σξάπεδαο θαη κέρξη άξζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, γηα ηελ νπνία ν .Δ.Π.Π.Π. αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα  ελεξγήζεη  άκεζα. 

 

3. Σερληθή θαη θάζε είδνπο ππνζηήξημε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ 8:00-

17:00 θαζεκεξηλά, κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο επηθνηλσλίαο ή/θαη ειεθηξνληθήο θφξκαο επηθνηλσλίαο. 

Δπίζεο ν .Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηπρφλ αλάγθε ππνζηήξημεο Μέινπο ηνπ ζε κε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο παξέρνληαο θαηάιιειν κέζν επηθνηλσλίαο γηα πεξίπησζε αλάγθεο.  

 

4. Σηο θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά, λα  δηαθεκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζην επξχ θνηλφ, λα 

επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ εηζπξάθηνξα ζηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, λα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ, λα εξεπλά γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαλνκή ζηνπο εηζπξάθηνξεο ηνπ 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα βειηηψλεη ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, λα εμαζθαιίδεη κε λέεο ζπκβάζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ παιαηψλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή ακνηβή ζηνλ εηζπξάθηνξα, λα ηνλ ππεξαζπίδεηαη απφ 

θάζε αζέκηην αληαγσληζκφ. 

 

5. Έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηελ πξνζζήθε θάζε λένπ παξφρνπ ζηε ιίζηα πιεξσκψλ, φπσο επίζεο γηα θάζε 

αθαίξεζε παξφρνπ, πξφζθαηξε ή κφληκε απφ ηηο δπλαηφηεηεο πιεξσκήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

 

6. Να κεξηκλά γηα ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π. κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ Μειψλ ηνπ θαη 

ηεο ηερληθήο ηνπ ππνδνκήο, λέσλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ εηδηθφηεξσλ ζπκθσληψλ. 

 



 

 Έθδνζε 3
ε
 / 16/08/2016  10 / 17 

 

 

Ο εηζπξάθηνξαο δηθαηνύηαη: 

 

7. Ακνηβή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, πνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ζε πελήληα 

ιεπηά ηνπ επξψ (0,50€) αλά εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 27.04.2016 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Η 

ακνηβή ηνπ Μέινπο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

απφ απηήλ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε κεηαμχ .Δ.Π.Π.Π. θαη ΔΣΔ ή φπνηα 

ηξνπνπνίεζε απηήο.  

 

8. Γηα ηελ ακνηβή ηνπ εηζπξάθηνξα, ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε είζπξαμε, εθδίδεηαη  κεληαία 

εθθαζάξηζε απφ ην .Δ.Π.Π.Π., ζεσξεκέλε εάλ είλαη ρεηξφγξαθε ή κε ζήκαλζε απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν .Δ.Π.Π.Π. ζηελ έδξα ηνπ, εθφζνλ είλαη 

κεραλνγξαθηθή. Οη εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα, γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..). Η εθθαζαξηζκέλε ακνηβή ηνπ εηζπξάθηνξα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαβάιιεηαη έσο ηελ δέθαηε πέκπηε εκέξα θάζε κήλα ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ ν 

ίδηνο έρεη ππνδείμεη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

8. Δπηζηξνθή (άηνθε) ησλ ηπρφλ ρξεκαηηθψλ εγγπήζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη θαηαβάιεη κέρξη ππνγξαθήο ηεο 

παξνχζαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο απφ 27.04.2016 Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία δελ ζα έρνπλ 

πξνθχςεη ηπρφλ ιφγνη κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο ππέξ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζπκβάλ πνπ δελ έρεη εθθαζαξηζηεί πιήξσο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ λνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ. Οπσζδήπνηε ε εθθαζάξηζε δελ ζα κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε θαη ε ρξεκαηηθή 

εγγχεζε δελ ζα επηζηξέθνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα ή νηαδήπνηε 

απαίηεζε κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή θαη παξφρνπ ή θαη Πειάηε θαη ηνπ Μέινπο, πνπ λα πξνθχπηεη εθ ηεο 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ σο εηζπξάθηνξα ινγαξηαζκψλ κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

9. πκκεηνρή ζηα θαζαξά θέξδε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, αλάινγα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηα έζνδα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

 

10.  Να αξλεζεί ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δεκηνπξγνχλ ακθηζβεηήζεηο 

(ζρηζκέλνη, αδπλακία αλάγλσζεο barcode ή θαηαρψξεζεο θσδηθνχ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θιπ), 

παξαπέκπνληαο ηνλ πειάηε ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα. 

 

11.  Να έρεη δηαξθή πξφζβαζε ζε κεραλνγξαθεκέλν αξρείν κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 

ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ηνπιάρηζηνλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ αλά ηχπν εμφθιεζεο, νη 

αθπξψζεηο ηνπ, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ε ακνηβή ηνπ θαη νη κεληαίεο εθθαζαξίζεηο ηνπ. 

 

12.  Να δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ κέζσ 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ θαη ηεο έθζεζεο ησλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ.  

 

13.  Ο εηζπξάθηνξαο δηθαηνχηαη λα θαηαζέηεη αηηήκαηα θαη ηδίσο πξνηάζεηο ζην Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. ηελ 

εηδηθή πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηα ή νη πξνηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ 20 εηζπξάθηνξεο, ηφηε ην Γ.. ηνπ 
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.Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ λα ηα πξνσζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο κε 

φια ηα κέιε ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ & ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ  

 

1. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο, ην Μέινο ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. δχλαηαη ελδεηθηηθά λα εθηειεί ζπλαιιαγέο πιεξσκήο ησλ θάησζη παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο εμφθιεζεο (νιηθή ή κεξηθή εμφθιεζε, εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε εμφθιεζε) πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π., ηνπο παξφρνπο θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη έρνπλ εληαρζεί ζην ινγηζκηθφ ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π..: ΓΔΗ, ΟΣΔ, COSMOTE, ΔΠΑ ΑΣΣΙΚΗ, ΔΠΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΠΑ ΘΔΑΛΙΑ, 

WIND, VODAFONE ΣΑΘΔΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ, CYTA, FORTHNET, ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ θαη δηάθνξεο 

ΓΔΤΑ. Η πξνζζήθε, αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε παξφρσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ζα πινπνηείηαη θάζε θνξά 

απεπζείαο ζην ζχζηεκα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ Μέινπο, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

εμφθιεζεο θαη ρσξίο αλάγθε ελεκέξσζεο ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία νη αλσηέξσ πάξνρνη θαηαγξάθνληαη 

ελδεηθηηθά.  

 

2. Γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ηεο παξνχζαο, ε πξνκήζεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ νξίζηεθε κε ηελ απφ 

27.04.2016 Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζε νγδφληα ιεπηά ηνπ επξψ (0,80€) αλά θάζε 

εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ αλεμαξηήησο πνζνχ θαη ηχπνπ ινγαξηαζκνχ θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

θαηαλαισηή. Σν πξναλαθεξφκελν πνζφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ην .Δ.Π.Π.Π., κεηά απφ 

ζπκθσλία κε ηελ ΔΣΔ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

 

3. Η πξνκήζεηα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. απνδίδεηαη απφ ην Μέινο ηνπ καδί κε ηελ αμία ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, θαηά 

ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

 

4. Η εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζα γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ αζθαινχο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ην ζχζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ρξέσζε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

(εθεμήο «Λνγαξηαζκφο Καηάζεζεο»), ν νπνίνο έρεη αλνηρζεί απφ ην Μέινο ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 

Β’39 / Φεβξνπαξίνπ 2012 (ή φπνηα ηξνπνπνίεζε απηήο) πνπ εληάζζεηαη ζηελ απφ 21.01.2010 ζπκθσλία 

– πιαίζην .Δ.Π.Π.Π. θαη ΔΣΔ γηα ηελ απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο παξφρνπο θαη ηεξείηαη ζηελ 

Σξάπεδα.  

 

5. Η εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζα είλαη δπλαηή ππφ ηνλ φξν φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Λνγαξηαζκφ 

Καηάζεζεο ζα ππάξρεη ηθαλφ δηαζέζηκν ππφινηπν γηα λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ πξνο εμφθιεζε ελφο 

εθάζηνπ εμνθινχκελνπ ινγαξηαζκνχ, πιένλ ηεο πξνκήζεηαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Δθφζνλ δελ πιεξείηαη ε 

παξαπάλσ πξνυπφζεζε δελ ζα δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ηεο παξαγξάθνπ 5.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 

 

6. Με ηελ πξνυπφζεζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο θάζε ζπλαιιαγήο, απηνκάησο ζα δηελεξγνχληαη ηα εμήο:  

i. ζα ρξεψλεηαη ν Λνγαξηαζκφο Καηάζεζεο ηνπ Μέινπο κε ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

θαη ζα πηζηψλεηαη ηζφπνζα ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα δηαηεξεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ν 

.Δ.Π.Π.Π. ζηελ Σξάπεδα, 

ii. ζα ρξεψλεηαη ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ην πνζφ πιεξσκήο εθάζηνπ ινγαξηαζκνχ 

θαη ζα πηζηψλεηαη ηζφπνζα ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο εμνθιείηαη κε ηε ζπλαιιαγή, 
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iii. ζα ρξεψλεηαη ν Λνγαξηαζκφο Καηάζεζεο ηνπ Μέινπο, κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ζα 

πηζηψλεηαη ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα δηαηεξεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ν .Δ.Π.Π.Π. ζηελ 

Σξάπεδα. 

 

7. Σν Μέινο, γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξέπεη λα  ππνγξάςεη απαξαίηεηα κία 

Πάγηα Δληνιή (Δμνπζηνδφηεζε) ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. Δπίζεο, ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ – Μέινο 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαηαζέηεη έγγξαθε ζπλαίλεζε - εμνπζηνδφηεζε ζηελ Σξάπεδα λα γλσζηνπνηεί ζηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. ην ηξέρνλ δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

8. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Μέινπο αλήθεη ζε εηδηθή θαηεγνξία θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο έρεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

i.  Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο νξίνπ ππεξαλάιεςεο έσο 9.000 επξψ, ην φξην ηεο 

νπνίαο εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Σξάπεδα αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ Μέινπο θαη ζηεξίδεηαη επίζεο ζηε ζπλνιηθή ζπλεξγαζία/εηθφλα ηνπ.  

ii.  Γελ ρνξεγείηαη κπινθ επηηαγψλ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε επηηαγψλ, δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπλδέεηαη σο ινγαξηαζκφο εμππεξέηεζεο γηα ηελ πιεξσκή δφζεσλ θαηαλαισηηθψλ, 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

iii.  Παξέρεηαη απαξαίηεηα ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, θαζψο 

θαη ε έθδνζε ΔΘΝΟCASH, αιιά κφλν γηα θαηάζεζε θαη φρη γηα αλάιεςε. 

iv.  Ο ινγαξηαζκφο ζα κπνξεί λα ρξεψλεηαη ειεθηξνληθά, κε απνζηνιή αξρείνπ απφ ηνλ 

.Δ.Π.Π.Π.. 

v.  Γηθαηνχρνη ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα - κέιε 

ηνπ .Δ.Π.Π.Π. (θαηφπηλ έγθξηζεο - Βεβαίσζεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.). 

 

9.  Ωο δηαζέζηκν ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Μέινπο γηα ηελ ηζφπνζε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ (ηεο 

πξνκήζεηαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) λνείηαη είηε ην εθάζηνηε πηζησηηθφ ππφινηπφ ηνπ είηε 

ην δηαζέζηκν φξην ππεξαλάιεςεο.  

 

10. Η εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ κε ρξέσζε ηνπ νξίνπ ππεξαλάιεςεο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα 

(θεθάιαην) θαη ζήκεξα έρεη ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά: 

i. Αλαλεψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

ii. Γηαρεηξηζηηθά έμνδα πνζνχ δηαθνζίσλ επξψ (200,00€) ηνλ ρξφλν, ηα νπνία ρξεψλνληαη ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζπλαιιαγήο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ, ε νπνία ρξεψλεη πξαγκαηηθά ηελ 

ππεξαλάιεςε. Δθεμήο ρξεψλνληαη ζε θάζε επέηεην αλνίγκαηνο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Καηάζεζεο.  

iii. Σπρφλ φξην ππεξαλάιεςεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κε θαηάζεζε ζηνλ 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ Μέινπο κέρξη ηηο 20:30κκ ηεο ίδηαο εκέξαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππνινγηζηνχλ θαζφινπ ρξεσζηηθνί ηφθνη γηα ηε ρξήζε ηνπ νξίνπ.  

iv. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο κεηά απφ Υ εκέξεο, ην επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ νξίνπ ππεξαλάιεςεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ησλ ελ ιφγσ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Μειψλ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη γηα 

ην πνζφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 7,70% θαη αλαιχεηαη ζε 5,85% (επηηφθην 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο) ζπλ 1,25%  (πεξηζψξην) ζπλ 0,60% (εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75). Η ζπλάξηεζε 

ππνινγηζκνχ είλαη: Πνζφ ππεξαλάιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε Υ 7,70%  Υ εκέξεο ρξήζεο / 360 

εκέξεο.  

v. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο πνζνχ πελήληα επξψ (50,00€) γηα ηξεηο (3) 

ζπλερφκελνπο κήλεο, ην φξην αθπξψλεηαη. 



 

 Έθδνζε 3
ε
 / 16/08/2016  13 / 17 

 

 

vi. Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζηα ζπκβαηηθά έγγξαθα Μέινπο θαη ΔΣΔ ζχκθσλα 

κε ηελ Δγθχθιην Β’39/Φεβξνπάξηνο 2012 ή φπνηα ηξνπνπνίεζε απηήο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο, ηα έγγξαθα απηά είλαη: 

  χκβαζε Καηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο (ν ινγαξηαζκφο φςεσο δελ 

έρεη βηβιηάξην).  

 Πξφζζεηε Πξάμε ζηελ παξαπάλσ ζχκβαζε κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Όςεσο Β2Β 

Μειψλ .Δ.Π.Π.Π.» (εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγαξηαζκνχ). 

 Έληππν Αλάζεζεο «Πάγηαο Δμνπζηνδφηεζεο Αλαιήςεσλ & Παξνρήο Πιεξνθφξεζεο πξνο 

ην .Δ.Π.Π.Π. γηα ην δηαζέζηκν ππφινηπν ινγαξηαζκνχ θαη νξίνπ ππεξαλάιεςεο».  

 

11.  Η πίζησζε ηνπ εηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Καηάζεζεο ηνπ Μέινπο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., ψζηε λα δηαζέηεη πάληνηε 

ηθαλφ δηαζέζηκν ππφινηπν γηα λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ πξνο εμφθιεζε ελφο εθάζηνπ εμνθινχκελνπ 

ινγαξηαζκνχ (πιένλ ηεο πξνκήζεηαο ηνπ .Δ.Π.Π.Π.), θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, δηελεξγείηαη σο 

εμήο: α) κε θαηάζεζε ζην γθηζέ θαη β) κε κεηαθνξά κέζσ internet banking απφ έηεξν ινγαξηαζκφ ηνπ πνπ 

ηεξεί ζηελ Δ.Σ.Δ. ρεηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ζε ζπλεξγαζία ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε ηελ ΔΣΔ εμεηάδεηαη ε 

δπλαηφηεηα απεπζείαο πίζησζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Καηάζεζεο κέζσ ΑΣΜ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΔΣΔ 

δηαζέζεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηφηε νη θαηαζέζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε λέεο νδεγίεο ηνπ .Δ.Π.Π.Π., νη νπνίεο ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζην Μέινο, ρσξίο ηελ αλάγθε ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο (ηξνπνπνηεηηθήο) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΛΩΔΙ, ΒΔΒΑΙΩΔΙ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΙ ΣΟΤ ΜΔΛΟΤ 

 

1.  Γηα ηελ πεξίπησζε Μέινπο πνπ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο δξαζηεξηνπνηήζεθε νπνηεδήπνηε 

κέζσ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ ειεθηξνληθή εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ηξίησλ, ην Μέινο δειψλεη φηη 

εμαθνινπζεί θαη επζχλεηαη γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο φπσο πξνβιεπφηαλ ζηηο εθάζηνηε ζπκβάζεηο θαη 

ρνξεγεί ξεηά ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ζηελ Σξάπεδα εληνιή ρξέσζεο ηνπ αηνκηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Μαδηθψλ Υξεψζεσλ ηνπ I. Banking, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε είζπξαμε ηεο ηπρφλ νθεηιήο ηνπ, ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, ησλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ, 

ηεο ηπρφλ πνηλήο ηνπ, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο απαίηεζεο ελδερνκέλσο πξνθχςεη απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε απηή. πκθσλείηαη φηη ηπρφλ ππνιεηπφκελε νθεηιή θαζίζηαηαη άκεζα ρσξίο φριεζε 

ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή θαη νθείινληαη νη λφκηκνη ηφθνη ππεξεκεξίαο θαη νη λφκηκεο πξνζαπμήζεηο 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε νθεηιή θαηέζηε απαηηεηή. 

 

2. Σν Μέινο θέξεη αθέξαην ηνλ θίλδπλν θινπήο, πιαζηφηεηαο ή απψιεηαο ρξεκάησλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θαη δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ.  

 

3. Δπζχλεηαη πιήξσο απέλαληη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π., ηνπο παξφρνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα 

θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ, ησλ ππαιιήισλ 

θαη ησλ ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ ηνπ αλεμαξηήησο ζπκβαηηθήο ή κε ζρέζεο, είλαη δε ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαηαζηήζεη πιήξσο θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί απφ ηέηνηα αηηία. Δηδηθά 

εάλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Μέινπο δηαθνπεί ε παξνρή, ζχλδεζε, ζπλδξνκή ή νηαδήπνηε ππεξεζία αθνξά ε 

εθηέιεζε ηεο πιεξσκήο, ηφηε ην Μέινο ζα επηβαξχλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ηέιε ή πξνζαπμήζεηο ή 

πξφζηηκα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή απαίηεζε εγείξεη ν πειάηεο σο απνηέιεζκα ηεο ππαίηηαο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μέινπο. 
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4. Σν Μέινο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζπκθσλνχληαη φινη σο νπζηψδεηο. Δπίζεο, ην Μέινο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. γηα απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ηπρφλ ήζειε ππνζηεί ν .Δ.Π.Π.Π. απφ νπνηαδήπνηε 

παξάλνκε πξάμε δηελεξγεζείζα εθ κέξνπο ηνπ Μέινπο, κε ζθνπφ λα πξνζθνκίζεη φθεινο εηο βάξνο ηνπ 

.Δ.Δ.Π.Π. ή ησλ πειαηψλ ηνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ηεο πεξηπηψζεσο απάηεο ή 

παξάλνκεο ηδηνπνίεζεο πξαγκάησλ ή ρξεκάησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θαηνρή 

ηνπ δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

5. Γηα ηελ πξφζζεηε εγγχεζε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη, ην Μέινο είλαη δπλαηφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο λα ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ή ζε έθδνζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ηξάπεδαο ππέξ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζε πξψηε δήηεζε, αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ην πνζφ θαη νη 

ινηπνί φξνη ηεο νπνίαο ζα νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ζρεηηθή απφθαζε, θαηφπηλ 

εμνπζηνδφηεζεο ή έγθξηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζα γλσζηνπνηνχληαη ζην Μέινο.  

 

6. Οη σο άλσ ηπρφλ εγγπήζεηο ζα επηζηέθνληαη άηνθα ζην Μέινο κεηά ηε ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, απφ ηελ 

νπνία δελ ζα έρνπλ πξνθχςεη ηπρφλ ιφγνη κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο ππέξ ηνπ .Δ.Π.Π.Π., εθφζνλ δελ 

ππάξρεη θαλέλα ζπκβάλ πνπ δελ έρεη εθθαζαξηζηεί πιήξσο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ λνκηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ. Οπσζδήπνηε ε εθθαζάξηζε δελ ζα κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε θαη 

ε εγγπεηηθή επηζηνιή ή ε ρξεκαηηθή εγγχεζε δελ ζα επηζηξέθνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα ή νηαδήπνηε απαίηεζε κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ή θαη παξφρνπ ή θαη Πειάηε θαη 

ηνπ Μέινπο, πνπ λα πξνθχπηεη εθ ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξνχζαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π..  

 

7. Γηα λα επηηξέπεηαη ζην Μέινο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηξίησλ θαη ηεο ελ γέλεη 

εθηέιεζεο πιεξσκψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ζε δηαζχλδεζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, είλαη 

δπλαηφ λα πεξηνξίδεηαη ή λα εμεηδηθεχεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ .Δ.Π.Π.Π. ε ειάρηζηε θίλεζε ζε 

αξηζκφ ζπλαιιαγψλ θαηά κέζν φξν ζε κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

   

8. Σν Μέινο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) δειψλεη, βεβαηψλεη θαη εγγπάηαη ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. φηη: 

 
α.-  Λεηηνπξγεί λνκίκσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, άδεηεο 

θαη εγθξίζεηο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο απφ ηνλ Νφκν άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ είλαη 

έγθπξεο θαη ηζρπξέο θαη δελ πθίζηαηαη ιφγνο αλαθιήζεσο ή ιήμεσο απηψλ.  

β.- Γελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε πηψρεπζεο, νχηε έρνπλ ππνβιεζεί εηο βάξνο ηνπ αηηήζεηο πηψρεπζεο 

νχηε έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, εηδηθή ή άιιε, θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηέηνηνπ είδνπο αηηήζεηο, ή 

αηηήζεηο ππαγσγήο ηνπ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πηζησηψλ, νχηε ππάξρεη ελδερφκελν ππνβνιήο ηέηνηνπ 

είδνπο αηηήζεσλ. 

γ.- Έρνπλ ιεθζεί φιεο νη αλαγθαίεο εγθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (αθνξά 

λνκηθά πξφζσπα) γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη δελ εθθξεκεί απφ πιεπξάο ηνπ ε 

ιήςε έγθξηζεο ή άδεηαο νηνπδήπνηε αξκνδίνπ νξγάλνπ, αξρήο, θνξέα ή πξνζψπνπ, δπλάκεη 

ζπκβαηηθήο ή θάζε άιινπ είδνπο ππνρξέσζεο. Σν Μέινο έρεη λφκηκε εμνπζία λα ζπλνκνινγήζεη ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, νη νπνίεο είλαη 

λνκηθά ηζρπξέο θαη δεζκεπηηθέο γηα απηφλ θαη νη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε αλαιακβαλφκελεο 

ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε απηψλ δελ αληηβαίλνπλ ζε ππνρξεψζεηο ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ 

έρεη αλαιεθζεί θαη επηβάιιεηαη απφ άιιεο ζπκβάζεηο.  
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δ.- Γελ έρεη εγεξζεί, δελ ππάξρεη βάζηκνο ιφγνο λα εγεξζεί θαη δελ απεηιείηαη ζε βάξνο ηνπ Μέινπο 

πνιηηηθή ή δηνηθεηηθή δίθε ή δηνηθεηηθή έξεπλα ή δηέλεμε κε θνξνινγηθέο αξρέο ή νηαδήπνηε 

δηθαζηηθή δηαθνξά ή δηαηηεζία, ε έθβαζε ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ή ζα κπνξνχζε λα έρεη αληίθηππν ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξνχζαο. 

ε.- Σν Μέινο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. θάζε εμέιημε, ε νπνία αθνξά ζηνλ ίδην 

θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη  ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο. Μεηαθνξά δηεχζπλζεο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ, ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο, είζνδνο ή έμνδνο 

εηαίξνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Η παξνχζα χκβαζε είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο, εθφζνλ παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ε χκβαζε πνπ έρεη 

ζπλάςεη ν .Δ.Π.Π.Π. κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξννίκην, ε δε ηζρχο ηεο άξρεηαη φηαλ 

εθπιεξσζνχλ ζσξεπηηθά α) ε θνηλνπνίεζε ζηνλ .Δ.Π.Π.Π. ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ αηνκηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Καηάζεζεο ηνπ Μέινπο κε ην αληίζηνηρν φξην ππεξαλάιεςεο ή/θαη πηζησηηθφ ππφινηπν, β) 

ε θαηαβνιή ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ εγγπήζεσλ (εθφζνλ νξηζηνχλ) θαη γ) ε ελεξγνπνίεζε ζηνλ ηεξκαηηθφ 

ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

2. Η χκβαζε ιχεηαη ακέζσο κε ηελ θαηαγγειία ηεο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν ή ζε κία απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο α) αλ θεξπρηεί ζε πηψρεπζε έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ θήξπμε 

ηνπ ζε πηψρεπζε β) αλ ζπκβαιιφκελνο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π. γηα νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ. 

 

3. Η παξνχζα ιχεηαη ακέζσο θαη απηνδηθαίσο εάλ ν εηζπξάθηνξαο παχζεη λα είλαη Πξάθηνξαο Σπρεξψλ 

Παηρληδηψλ ή λα είλαη κέινο ηνπ .Δ.Π.Π.Π. γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εάλ ην Μέινο θιείζεη ηνλ εηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Καηάζεζεο ζηελ Δζληθή ηξάπεδα. Η χκβαζε κπνξεί αθφκα λα θαηαγγειζεί απφ ηνλ 

.Δ.Π.Π.Π. εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. Καη επίζεο εάλ α) ν πάξνρνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

πξφγλσζεο πνπ πξαθηνξεχεη ην Μέινο απελεξγνπνηήζεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην ηεξκαηηθφ 

δηεμαγσγήο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ζην πξαθηνξείν ηνπ θαη ηνχην πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ .Δ.Π.Π.Π. κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) ηνπ επηδψζεη εηδνπνίεζε γηα κε απφδνζε εθθαζαξηζηηθνχ. ε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε θαηαγγειία γίλεηαη κε έγγξαθν κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη ακέζσο. 

 

4. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο παξνχζαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Μέινπο, ν .Δ.Π.Π.Π. δηαηεξεί δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Μέινπο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

 

5. Δάλ ην Μέινο παξαβεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη θεξχζζνληαη φινη 

νπζηψδεηο, ν .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ακέζσο θαη αδεκίσο ηε ζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ κε ην 

θεληξηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη λα παχζεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ γηα ηνλ εηζπξάθηνξα. 

 

6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο εθ κέξνπο ηνπ Μέινπο, ε αδξάλεηα ηνπ 

.Δ.Π.Π.Π., δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην Νφκν. 
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7. Σν Μέινο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα νπνηεδήπνηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηνλ .Δ.Π.Π.Π. ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα πνπ επηζπκεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Η έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ηπρφλ εγγπήζεσλ 

ινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηάληα αλσηέξσ εκεξψλ. 

 

8. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεσο ή ιήμεσο ηεο παξνχζαο ην Μέινο νθείιεη λα ζηακαηήζεη ηελ είζπξαμε 

ινγαξηαζκψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο, φπσο επίζεο νθείιεη λα αθαηξέζεη ακέζσο απφ ην 

θαηάζηεκά ηνπ ην έληππν ή ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνβνιήο ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπκθσλνχλ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαζηεί γλσζηέο ή πνπ ζα 

ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ή πνπ πξφθεηηαη λα απνθαιπθζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ηερληθέο θαη 

κέζνδνη αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα, δεδνκέλα νθεηιψλ, αξρεία πξνζψπσλ ή 

πξαγκάησλ, ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ ή πειαηψλ νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ΔΣΔ θιπ) είλαη θαη 

ζα παξακείλνπλ θαη κεηά ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο, εκπηζηεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα απνθαιχπηνληαη νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε νιηθά είηε κεξηθά, απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ηνπο ππαιιήινπο, ηα κέιε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, παξά κφλν θαηά ην κέηξν 

πνπ είλαη αλαγθαίν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε ηζρχο ηεο παξνχζαο, εθηφο ησλ φξσλ ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ άξζξνπ, 

απαηηείηαη λα ζπλαθζεί χκβαζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. θαη ηνπ Μέινπο ηνπ, ε νπνία 

ζπλππνγξάθεηαη κε ηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο .Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη φιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη λα ζπκβιεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ή κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ην Μέινο αλαγλσξίδεη θαη 

απνδέρεηαη ηέηνηα παξαρψξεζε ή αλάζεζε σο θαζφια έγθπξε θαη ηζρπξή, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαθνηλσζεί 

εγγξάθσο απφ ηνλ .Δ.Π.Π.Π.. 

 

2. Ο .Δ.Π.Π.Π. θαη ην Μέινο δελ επζχλνληαη γηα θαζπζηέξεζε, κε εθπιήξσζε ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ, φηαλ απηά νθείινληαη ζηελ επέιεπζε γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο. 

Αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε γεγνλφο αλεμάξηεην απφ ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ είλαη 

αληηθεηκεληθά απξφβιεπην θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί κε ηελ επηκέιεηα θαη ηε ζχλεζε πνπ 

νθείιεη λα επηδεηθλχεη θάζε κέξνο ζηηο ζπλαιιαγέο. Πξνθεηκέλνπ δε λα ζπληξέμεη εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο, ην κέξνο πνπ εκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ην άιιν κέξνο, ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο θαη δελ εκπνδίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

γεγνλφηνο λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θεξπρζεί άθπξνο, θαηά 

ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηνπ ε παξνχζα παξακέλεη ηζρπξή θαη θαζφια έγθπξε. 

 

4. Γηα θάζε δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ ηπρφλ αλαθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο, απνθιεηζηηθά αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, 
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ζπκθσλείηαη φηη αληίγξαθν ηεο θαξηέιαο ηνπ Μέινπο επηθπξσκέλν απφ ην ινγηζηήξην ηνπ .Δ.Π.Π.Π. σο 

«γλήζην απφζπαζκα απφ ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα 

παξαζηαηηθά, ηα νπνία ζηελ πην πάλσ θαξηέια θέξνληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, απνηεινχλ 

πιήξε απφδεημε ηεο απεηθνληδφκελεο ζηελ αλσηέξσ θαξηέια ππεξεζίαο ηνπ Μέινπο πξνο ηνλ 

πλεηαηξηζκφ, κε επηηξεπνκέλεο αληαπφδεημεο.  

 

 
 

Σν παξφλ ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απφ ηα νπνία ν .Δ.Π.Π.Π. έιαβε ην έλα (1) θαη ην 

Μέινο ην άιιν έλα (1). 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΣΟΝ .Δ.Π.Π.Π.                               Ο ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ - ΜΔΛΟ ηνπ .Δ.Π.Π.Π. 

 

  ε Γελ. Γηεπζύληξηα 

     Λπκπεξνπνύινπ Καηεξίλα                                        ….……………..…………………………...     

(υπογραθή και ζθραγίδα) 


