
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Αθήνα,  16/09/2022
Αρ. Πρωτ. : 192113

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4738/2020

στην υπ’ αριθμ. 192113 αίτηση του/της ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ

(καταρτισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 - 30 Ν. 4738/2020, ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020, «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»)

Στην Αθήνα σήμερα την  ........... , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται από τους υπογράφοντες στο παρόν:

με ΑΦΜ 125547129

ΑΦΕΝΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΑΦΜ Αιτούντα Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Διεύθυνση/Έδρα Υπογράφων/ Υπογράφοντες

125547129 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΛΗΣ 20 , 50200 , ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ -

ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αιτών που υπέβαλε αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών υπ’ αριθμ 192113 καθώς και οι Συνοφειλέτες ως αυτοί ορίζονται από το άρ. 6 παρ. 1 περίπτωση
ιθ) του Ν. 4738/2020 που υπέγραψαν την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν στοιχεία.
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ΑΦΕΤΕΡΟΥ:

Οι συναινούντες χρηματοδοτικοί φορείς που υπερψήφισαν και υπογράφουν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης (εφεξής οι «Συναινούντες Χρηματοδοτικοί Φορείς»):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα

Επωνυμία Δικαιούχος της απαίτησης Διεύθυνση/Έδρα Εκπροσώπηση

800775575

Veraltis Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια
και Πιστώσεις HELLAS 2P INVESTMENT Λ. Κηφισίας 1-3 , 11523 , ΑΘΗΝΑ - -

Ιωάννης Χροναίος
Ιωάννης Χροναίος

Όλα τα Παραρτήματα της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης για τη ρύθμιση των επιμέρους υποχρεώσεων του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης και αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29 του Ν. 4738/2020, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (εφεξής η «Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού» ή η «Πλατφόρμα»). Όπου δε αναφέρεται «η Σύμβαση», νοείται μετά των Παραρτημάτων
αυτής (εφεξής τα «Παραρτήματα»). Περαιτέρω, η Σύμβαση συμπληρώνεται από τους γενικούς ή ειδικούς όρους ρύθμισης που δύναται να αναρτά κάθε Χρηματοδοτικός
Φορέας ως Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 76219/2021, ΦΕΚ Β΄ 2817/2021
(Στάδιο 6, αρ. 1) (εφεξής τα «Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων»). Τα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.

Από τους όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης δεσμεύονται και οι χρηματοδοτικοί φορείς που καταλαμβάνονται από τα αποτελέσματα της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρα
5 παρ. 2 και 19 του Ν. 4738/20 (εφεξής οι «Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς»), και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 4:

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (εφεξής η «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Αναδιάρθρωσης») τα
όσα αποτυπώνονται κατωτέρω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα

Επωνυμία Δικαιούχος της απαίτησης Διεύθυνση/Έδρα Εκπροσώπηση

996807331 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σταδίου 40 , 10564 , Αθήνα - -

800715056

CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΔΠ HOIST FINANCE AB (publ)
Λεωφόρος Συγγρού 209-211 , 17121

, Νέα Σμύρνη - -
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν τη δυνατότητα να συνυπογράφουν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, χωρίς να έχουν συναινέσει και να έχουν ψηφίσει
θετικά υπέρ της πρότασης αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η ως άνω συνυπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης γίνεται
αποκλειστικά προς το σκοπό υλοποίησης των όρων της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης στα πληροφοριακά συστήματα του Καταλαμβανόμενου Χρηματοδοτικού Φορέα και
λαμβάνει χώρα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, χωρίς να μπορεί να ερμηνευθεί ως οικειοθελής προσχώρηση στη Σύμβαση ή ως παραίτηση από δικαιώματα ή
αξιώσεις που αναγνωρίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Οι Συναινούντες Χρηματοδοτικοί Φορείς και οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης καλούνται από κοινού ως οι
«Χρηματοδοτικοί Φορείς».
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2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4738/2020, οι υποχρεώσεις
του Αιτούντος προς το σύνολο των Χρηματοδοτικών Φορέων που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 5:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την υπ’ αριθμ. 192113αίτηση, ο Αιτών αιτήθηκε την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 4738/2020 («Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»).Η παραπάνω
αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υποβλήθηκαν οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4738/2020. στις 16/09/2022. στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού
Μηχανισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα Επωνυμία

Δικαιούχος της
απαίτησης

Αριθμός σύμβασης
Ταυτότητα Οφειλής

Ποσό οφειλής (εκτός
τόκων υπερημερίας)

Ποσό τόκων
υπερημερίας

Συνολικό ποσό
οφειλής

Νόμισμα στο
οποίο τηρείται η

οφειλή

800775575 Veraltis Asset
Management

Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων Από

Δάνεια και
Πιστώσεις

HELLAS 2P
INVESTMENT

002035081287930 RF3090028805240
0085175000

849,52 2.319,68 3.169,2 EUR

800715056 CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΕΔΑΔΠ

HOIST FINANCE AB
(publ)

ORB022008082820
61000

450903171513300
8

914,47 448,46 1.362,93 EUR

996807331 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 417002340005017 HST-
417002340005017

12,64 0 12,64 EUR

4. Οι συνοφειλέτες του Αιτούντος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ως αυτοί ορίζονται από το άρ. 6 παρ. 1 περίπτωση ιθ) του Ν. 4738/2020, οι οποίοι συνυπέβαλαν αίτηση
στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι οι ακόλουθοι:

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4738/2020.

3. Οι υποχρεώσεις του Αιτούντα προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4738/2020  και την με αριθμ.76219 ΕΞ 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2817) και εντάσσονται στη
σύμβαση αναδιάρθρωσης, απεικονίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.»
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10.9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 77697/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2896/2021), μόνο οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την παρούσα
Σύμβαση επωφελούνται από την αναδιάρθρωση υποχρεώσεων που συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση. Οι συνοφειλέτες που δεν συνυπογράφουν τη Σύμβαση
συνεχίζουν να ευθύνονται για το συνολικό ποσό για το οποίο είχαν αναλάβει ευθύνη και δεν καταλαμβάνονται από τυχόν ευνοϊκούς όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.
Συνεπώς, όπου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης γίνεται ειδικότερη αναφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται ως «Συνοφειλέτης», αυτή καταλαμβάνει μόνον εκείνους
από τους συνοφειλέτες που υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση και περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της παρούσας Σύμβασης. Οι λοιποί συνοφειλέτες που δεν έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης συνεχίζουν να ευθύνονται σύμφωνα με την αρχική χρηματοδοτική σύμβαση.

5. Οι οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς, στις οποίες ενέχεται κάθε συνοφειλέτης που υπέβαλε αίτηση και τα στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
Πίνακα 7, είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

8. Στην παραπάνω δήλωση καθώς και στην αναγνώριση των οφειλών προβαίνει και ο Συνοφειλέτης για τις οφειλές για τις οποίες ευθύνεται, παραιτούμενος του δικαιώματος
να αμφισβητήσει αυτές και να προβάλει οιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση.

7. Ο Αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζει τα άνω ποσά ως νόμιμα, ακριβή και σύμφωνα με τους όρους των  ανωτέρω οικείων συμβάσεων από τις
οποίες απορρέουν καθώς και ότι οφείλει τα ανωτέρω ποσά, πλέον πάσης φύσεως τόκων, εξόδων και συναφών επιβαρύνσεων από την τελευταία ημερομηνία εκτοκισμού πριν
την αποστολή των δεδομένων στην Πλατφόρμα, παραιτούμενος του δικαιώματος να αμφισβητήσει αυτά και να προβάλει οιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση.

6. Ρητά συμφωνείται ότι οι ανωτέρω πίνακες, του παρόντος Κεφαλαίου, απεικονίζουν τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την αίτηση του Αιτούντος για υπαγωγή του στις
διατάξεις των άρθρων 5 – 30 του Ν. 4738/2020, όπως αυτά έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα κατ’ άρθρο 12 του Ν. 4738/2020, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και τον υπολογισμό των σχετικών πλειοψηφιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Η Πρόταση Αναδιάρθρωσης, υπερψηφίστηκε από την κατά νόμον πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών που συγκεντρώνει το απαραίτητο ποσοστό που προβλέπεται
από τον Νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 4738/2020.

1A Η πρόταση που υπερψηφίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείου της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 ή
από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, κατά περίπτωση.

Στη δεύτερη περίπτωση έχει επιπλέον διασφαλιστεί από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, ότι η αντιπρόταση που υπερψηφίστηκε δεν
επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη, ότι η εφαρμογή της ανωτέρω αντιπρότασης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης του Αιτούντος ή τον καθιστά αξιόχρεο,  ότι ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 και ότι τηρούνται οι πρόσθετοι κανόνες υπό στοιχεία i και ii της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020.

2. Δεδομένου ότι συντρέχουν, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 4738/2020 αναφορικά με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών,
οι Χρηματοδοτικοί Φορείς προβαίνουν στην κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βιώσιμη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Αιτούντος προς τους
Πιστωτές του, και την διευθέτηση του τρόπου αποπληρωμής αυτών, ως ειδικότερα συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση και τα αναπόσπαστα αυτής Παραρτήματα,
τηρουμένης και της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των Πιστωτών, με τους όρους που αποτυπώνονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

4. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων  όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε’, στ΄ και 14 παρ.1 του Ν.
4738/2020, οι οικείες οφειλές ανά Χρηματοδοτικό Φορέα ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8:

3. Εμπράγματες εξασφαλίσεις/ειδικά προνόμια και ενοχικές εξασφαλίσεις/εγγυήσεις  που παρασχέθηκαν από Αιτούντα και Συνοφειλέτη, θα συνεχίσουν να διατηρούνται,
εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Πιστωτή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν δυνάμει της παρούσας σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τις παραπάνω
εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από τις ρυθμιζόμενες συμβάσεις αναγνωρίζουν ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης
ως έγκυρες, νόμιμες και ισχυρές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΦΜ

Χρηματοδοτικού
Φορέα

Δικαιούχος της απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Συνολική Οφειλή Ποσό διαγραφής

Τελικό ποσό
ρύθμισης

Επιτόκιο βάσης
(Euribor

τριμήνου)

Περιθώριο επιτοκίου
Διάρκεια

αποπληρωμής
σε μήνες

800775575 HELLAS 2P INVESTMENT 002035081287930 RF3090028805240008
5175000

€ 3,169.2 € 2,535.36 € 633.84 0% 4,5% 13

800715056 HOIST FINANCE AB (publ) ORB02200808282061
000

4509031715133008 € 1,362.93 € 1,090.34 € 272.59 0% 4,5% 5

996807331 417002340005017 HST-417002340005017 € 12.64 € 10.11 € 2.53 0% 4,5% 1

5. Οι Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν τη δυνατότητα να προτείνουν και να εφαρμόσουν ανά οφειλή διαφορετικό επιτόκιο βάσης από το Euribor τριμήνου που
αναφέρεται ανωτέρω, όπως ενδεικτικά επιτόκιο Euribor διαφορετικής χρονικής περιόδου (λ.χ, μηνός, εξαμήνου) ή το επιτόκιο Libor. Η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου
βάσης θα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων. Εναλλακτικά, η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου βάσης δύναται να γνωστοποιείται με το
δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα αποσταλεί από τον Χρηματοδοτικό Φορέα εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας
καταβολής της πρώτης δόσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση διαφορετικού επιτοκίου
βάσης από τον αντίστοιχο Χρηματοδοτικό Φορέα υπερισχύει σε σχέση με το επιτόκιο βάσης που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω Πίνακα 8.
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6. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, ως επιτόκιο Euribor (μηνός, τριμήνου ή εξαμήνου κ.λ.π.) νοείται ο μέσος όρος των επιτοκίων που οι τράπεζες της
Ευρωζώνης, οι οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού του, προσφέρουν διατραπεζικές καταθέσεις αντίστοιχης διάρκειας, όπως αυτό ανακοινώνεται κάθε
εργάσιμη ημέρα στις 11:00 ώρα Βρυξελλών, μέσω της ιστοσελίδας www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html ή μέσω του πρακτορείου REUTERS  ή άλλου
έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες  λειτουργίας του συστήματος πληρωμών της
Ευρωζώνης (σήμερα TARGET II), που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου [Euribor] λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Euribor της περιόδου εκτοκισμού (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου κ.λ.π.) για κάθε
επιμέρους οφειλή (εφεξής η «Ονομαστική Περίοδος»), όπως η ανωτέρω περίοδος έχει καθοριστεί στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή στα δοσολόγια και
ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements), τα οποία αποστέλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της Σύμβασης
Αναδιάρθρωσης, θα εφαρμόζεται η τιμή του Euribor, όπως καθορίζεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Ονομαστικής Περιόδου, ανεξαρτήτως της
περιοδικότητας των δόσεων ή/και λοιπών καταβλητέων δυνάμει της Συμφωνίας και του Παραρτήματος, ποσών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθοριστεί η αντίστοιχη
τιμή του Euribor κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, συμφωνείται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία αυτή
καθορίστηκε.

7. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων  όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε’, στ΄ και 14 παρ.1 του Ν.
4738/2020, οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στους  ακόλουθους Πίνακες 9α
και 9 β:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο ρυθμιζόμενης

οφειλής
Ποσό διαγραφής/

απαλλαγής
 Ποσό οφειλής προς

ρύθμιση
Πληρωτέος τόκος

Συνολικό ποσό
πληρωμής

€ 6,615.93 € 35,676.84 € 48.75 € 13,250.57 € 55,592.09 € 18,249.03 € 37,343.06 € 24,639.72 € 61,982.78

ΠΙΝΑΚΑΣ 9β: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βασική οφειλή προς
ρύθμιση

Προσαυξήσεις
Συνολική Οφειλή προς

ρύθμιση
Ποσό διαγραφής

Ποσό ρυθμιζόμενης
οφειλής

Πληρωτέος Τόκος
Συνολικό ποσό

πληρωμής

€ 48,200.58 € 25,961.36 € 74,161.94 € 25,947.82 € 48,214.14 € 31,812.79 € 80,026.93
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8. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων προβλέπεται διαγραφή ποσού, συμφωνείται ο
περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει χώρα υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης προσήκουσας και ολοσχερούς αποπληρωμής του ρυθμιζόμενου
ποσού, ρητώς επιφυλασσόμενων των δικαιωμάτων των Χρηματοδοτικών Φορέων, σύμφωνα με το  άρθρο 26 παρ. 1 εδαφ. β Ν. 4738/2020, να διεκδικήσουν το υπόλοιπο τμήμα
της απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης από τους μη συμβαλλόμενους συνοφειλέτες ή εγγυητές του Αιτούντος, καθώς και με τη ρητή επιφύλαξη των συμβατικών
και νόμιμων δικαιωμάτων των Χρηματοδοτικών Φορέων που διατηρούν απαιτήσεις, οι οποίες ασφαλίζονται με δικαίωμα επιφύλαξης κυριότητας. Για την αποφυγή
οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα ίδια ως άνω δικαιώματα του άρθρου 26 παρ. 1 εδαφ. β΄ Ν. 4738/2020 διατηρούν και οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς. Αν η
σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπει διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς
αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή το Κ.Ε.Α.Ο.
9. Σε περίπτωση  που ο χρησιμοποιούμενος επιτοκιακός δείκτης για τον προσδιορισμό του επιτοκίου βάσης (Euribor ή Libor) λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο αυτό ισχύει,
για τον υπολογισμό του συνολικού επιτοκίου της ρύθμισης η τιμή αυτού θα εκλαμβάνεται ως μηδενική κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.
10. Ο Αιτών θα ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για την ημερομηνία της πρώτης καταβολής κάθε δόσης, καθώς και για την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων
και των τόκων: με Παραρτήματα των Χρηματοδοτικών Φορέων, ή/και τα με το δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα αποσταλεί από τον
Χρηματοδοτικό Φορέα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είτε στην τελευταία διεύθυνση
που έχει δηλωθεί από τον Αιτούντα προς Χρηματοδοτικό Φορέα στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής σύμβασης. Με την ίδια ενημέρωση θα γνωστοποιηθεί στον αιτούντα τον
αριθμό του λογαριασμού ή των λογαριασμών που θα τηρούνται για την παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων οφειλών. Η ανωτέρω ενημέρωση θα σταλεί το αργότερο εντός του
μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης.
11. Με τα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή, εναλλακτικά, με τα δοσολόγια που θα αποσταλούν σύμφωνα με την παράγραφο 10 ανωτέρω, οι Χρηματοδοτικοί Φορείς
διατηρούν επιπλέον τη δυνατότητα να  να μειώσουν το επιτόκιο ρύθμισης στις εντός ρύθμισης οφειλές, με αντίστοιχη μείωση της διαγραφής επί του κεφαλαίου.

12. Οι όροι που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, καθώς και στα δοσολόγια ή τα ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statements) αναφορικά με
την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων (σύμφωνα με την παραγράφο 10) ή αναφορικά με τη μείωση του επιτοκίου και του ποσού της διαγραφής
(σύμφωνα με την παράγραφο 11) υπερισχύουν σε σχέση με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται
αμετάβλητο το ετησίως καταβαλλόμενο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ενδεικτικά δοσολόγια που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης. Για την
αποφυγή αμφιβολίας, ρητά συμφωνείται ότι δεν θεωρούνται ως μεταβολή του ετησίως καταβαλλόμενου ποσού οι μεταβολές που επέρχονται λόγω διακυμάνσεων του
κυμαινόμενου επιτοκίου, της επιβάρυνσης των δόσεων με την εισφορά του Ν. 128/1975 ή λόγω της κεφαλαιοποίησης τυχόν τόκων, εξόδων, ασφαλίστρων ή άλλων συμβατικών
επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ.
13. Οι δόσεις που είναι καταβλητέες δυνάμει της παρούσας προς αποπληρωμή των οφειλών στους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς θα επιβαρύνονται επιπλέον με την
αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/1975, όπως αυτή εκάστοτε προβλέπεται από τον παραπάνω Νόμο και την οικεία χρηματοδοτική σύμβαση, καθώς και με κάθε άλλο φόρο,
εισφορά, τέλος κλπ. τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση έκαστης οφειλής. Τα εν λόγω ποσά θα συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών
Φορέων ή στα δοσολόγια ή στα ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements) που θα αποσταλούν σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου.
14. Με την τελευταία δόση της περιόδου αποπληρωμής θα εξοφλείται το σύνολο του ανεξόφλητου χρεωστικού υπολοίπου της οφειλής για κεφάλαιο, πάσης φύσεως τόκους και
τυχόν έξοδα.
15. Τυχόν τόκοι και έξοδα που προέκυψαν μετά από την αποστολή των ποσών των οφειλών στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού και μέχρι την υλοποίηση της
Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, προστίθενται στο ρυθμιζόμενο ποσό και κεφαλαιοποιούνται. Συνεπώς, τα σχετικά ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στο ενδεικτικό δοσολόγιο του
Παραρτήματος Ενδεικτικού Δοσολογίου, αλλά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή στα δοσολόγια ή ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements)
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου.
16. Εφόσον οι ρυθμιζόμενες κατά την παρούσα σύμβαση οφειλές εξασφαλίζονται επί ακινήτου, ο Αιτών ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς υποχρεούται να προβαίνει
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διατηρείται ασφαλισμένο το προσημειωμένο/ενυπόθηκο, υπέρ οποιουδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα, ακίνητο,
με δικά του έξοδα, τουλάχιστον κατά των κινδύνων πυρκαγιάς και σεισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αναδιάρθρωσης της ασφαλιζόμενης  οφειλής, μέχρι την εξόφλησή
της, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία της αποδοχής του πρώτου κατά σειρά εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Χρηματοδοτικού Φορέα, για ποσό το οποίο δεν δύναται να
είναι κατώτερο της ασφαλιστικής του αξίας, όπως αυτή έχει ορισθεί από αυτόν. Επίσης υποχρεούται όπως προβαίνει, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν τη λήξη του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε ανανέωση αυτού και όπως παραδίδει τα έγγραφα της ανανέωσης αυτής στον πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως εξασφαλισμένο χρηματοδοτικό
φορέα.
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17. Ο Αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον  πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως ασφαλισμένο Χρηματοδοτικό Φορέα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα
έχουν ρητά περιληφθεί οι ακόλουθες διατάξεις: (α) δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζει ρητά στους Χρηματοδοτικούς Φορείς η ιδιότητά
τους ως προσημειούχων/ενυπόθηκων  δανειστών  και υποχρεώνεται η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλλει απευθείας σε αυτούς κατά τη σειρά της εγγραφής της εξασφάλισης
εκάστου  την όποια ασφαλιστική αποζημίωση, αμέσως μόλις επέλθει ο κίνδυνος έναντι του οποίου έγινε η ασφάλιση και (β) υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να ειδοποιεί
τον πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως ασφαλισμένο Χρηματοδοτικό Φορέα σε οποιαδήποτε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφάλισης  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ή
για την τυχόν πρόθεση του Οφειλέτη ή του συνοφειλέτη ή του τρίτου εμπραγμάτως μόνον ευθυνομένου να μεταβάλλει μερικά ή ολικά τους όρους της ασφάλισης.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και επί κινητού, εάν το ζητήσει ο Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας υπέρ του οποίου έχει συσταθεί η εξασφάλιση.
18. Εάν ο Οφειλέτης παραλείψει να ασφαλίσει το ακίνητο κατά τα παραπάνω και να διατηρεί αυτό ασφαλισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης
και μέχρι την εξόφληση της οφειλής οποιοσδήποτε  εμπραγμάτως ασφαλισμένος Χρηματοδοτικός Φορέας έχει το δικαίωμα  είτε να ασφαλίσει ο ίδιος το ακίνητο και να χρεώσει
τα ασφάλιστρα στον λογαριασμό αναδιάρθρωσης της ασφαλιζόμενης απαίτησης, το ποσό των οποίων εκτοκίζεται από την χρέωση με το ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας μέχρι
την εξόφλησή του, λαμβάνοντας από την ασφαλιστική εταιρία τις Δηλώσεις υπό άνω 17  (α, β), είτε να καταγγείλει την παρούσα, λόγω παράλειψης της προβλεπόμενης ανωτέρω
υποχρέωσης του αιτούντος που συνιστά λόγο καταγγελίας, για οποιονδήποτε από τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους χρηματοδοτικούς φορείς, σύμφωνα με την παρ.  16 του
Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας.
19. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως έκαστο των Χρηματοδοτικών Φορέων, υπέρ των οποίων έχει συσταθεί το εμπράγματο βάρος, σε κάθε
περίπτωση επέλευσης κάποιου από τους ασφαλιστικούς κινδύνους, καθώς και για οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισχύ του ασφαλιστηρίου, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την, παρά τον νόμο ή/και καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων στο ασφαλιστήριο, αλλαγή χρήσης του ασφαλιζόμενου ακινήτου, τυχόν μετατροπές
στο κτίσμα κλπ.5. Σε περίπτωση που οι Χρηματοδοτικοί Φορείς κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, εκτιμήσουν ότι μεταβλήθηκε η αξία του ακινήτου,
βάσει των συνθηκών της αγοράς, ενημερώνουν τον Οφειλέτη σχετικά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης της ασφάλισης, υποδεικνύοντας τη νέα
ασφαλιζόμενη αξία, για την οποία θα πρέπει να ασφαλισθεί το ακίνητο. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην νέα αξία, εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις της παρ. 18 ανωτέρω.
20. Εξαιρούνται από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης τυχόν οφειλές για τις οποίες έτερος Συνοφειλέτης έχει καταρτίσει σύμβαση ρύθμισης, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020, εντός των τελευταίων ενενήντα ημερών (90) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης, εξαιρούνται από τη Σύμβαση
Αναδιάρθρωσης τυχόν οφειλές για της οποίες έτερος Συνοφειλέτης έχει καταρτίσει σύμβαση ρύθμισης, μέσω του ως άνω νόμου για τις οποίες δεν υπάρχει καθυστέρηση
οποιουδήποτε ποσού μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών.

21.  Ρητά συμφωνείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο το επιτόκιο EURIBOR ή το επιτόκιο LIBOR καταργηθεί, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς θα προχωρήσουν στην
αντικατάστασή του με το νέο επιτόκιο βάσης ή επιτοκιακό δείκτη που θα προκριθεί είτε θεσμικά, άμεσα ή έμμεσα, από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο,  είτε από την πρακτική των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Εάν σε αντικατάσταση του επιτοκίου EURIBOR ή LIBOR προκριθούν, κατά τα προαναφερθέντα, περισσότερα του ενός επιτόκια βάσης ή επιτοκιακοί
δείκτες, κάθε Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας δικαιούται να επιλέξει ποιο από τα προαναφερθέντα θα εφαρμόσει είτε για το σύνολο των απαιτήσεών του ή για κάθε μία
χωριστά.
Κάθε Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας θα μεριμνήσει για την εφαρμογή του επιτοκίου βάσης ή του επιτοκιακού δείκτη που θα επιλέξει στο ύψος ή με τον τρόπο που θα
συνεπάγεται, στο μέτρο του δυνατού, τη διατήρηση των προς καταβολή δόσεων εγγύτερα προς στο ύψος που θα έχουν διαμορφωθεί τη χρονική στιγμή της αντικατάστασης.
Ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 9 ανωτέρω συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την αντικατάσταση, προσαρμοζόμενες ανάλογα.
Οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς ενημερώνουν τον Οφειλέτη και τους Συνοφειλέτες για το νέο επιτόκιο και τον τρόπο διαμόρφωσής του, όπως και για το ποσό των προς
καταβολή δόσεων κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 ανωτέρω.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που το EURIBOR ή το LIBOR, αντί να καταργηθεί ρητά, αδρανοποιηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η  διαγραφή οφειλών που τυχόν συμφωνείται στο Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης αποκλειστικά υπέρ του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη  τελεί  υπό την
αναβλητική αίρεση ότι ο Αιτών ή/και ο Συνοφειλέτης θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής και θα εξοφλήσει νομίμως και
προσηκόντως τα οφειλόμενα ποσά, κατά τα συμφωνηθέντα με την παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης ή/και των Παραρτημάτων της,
καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, οι απαιτήσεις για τις οποίες συμφωνήθηκε η διαγραφή, αναβιώνουν στο ύψος που είχαν κατά τη σύναψη της
Σύμβασης αναδιάρθρωσης μετά των τυχόν πάσης φύσεως τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη
Σύμβαση, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ρύθμισης και οι αναβιωθείσες κατά τα παραπάνω απαιτήσεις, καθίστανται
στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές και κάθε Πιστώτρια δικαιούται να προβεί και γι΄ αυτές σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή τους.
2. Τα δοσολόγια που ενσωματώνονται στο Παράρτημα Ενδεικτικού Δοσολογίου της Σύμβασης είναι ενδεικτικά, παρατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης του
Αιτούντος και του Συνοφειλέτη και έχουν διαμορφωθεί με βάση το ύψος του κυμαινόμενου επιτοκίου και του οφειλόμενου ποσού κατά την ημερομηνία εκπόνησης της
πρότασης αναδιάρθρωσης. Τα δοσολόγια ή τα ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements) που θα αποσταλούν από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς σύμφωνα με την παρ. 10
του Κεφαλαίου ΙΙ ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε σχέση με το ενδεικτικό δοσολόγιο με βάση μεταγενέστερες διακυμάνσεις του επιτοκίου ή μεταγενέστερες μεταβολές του
χρεωστικού υπολοίπου λόγω εκτοκισμών, χρέωσης εξόδων, χρέωσης ασφαλίστρων σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Κεφαλαίου ΙΙ, της επιβάρυνσης των δόσεων με την
εισφορά του Ν. 128/75, ή εξαιτίας  καθώς και της περιοδικότητας των καταβολών. Κάθε νεότερο χρονολογικά δοσολόγιο αντικαθιστά το προηγούμενό του.
3. Το ύψος του συμφωνηθέντος περιθωρίου επιτοκίου για κάθε επιμέρους οφειλή θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
4. Οι τόκοι υπολογίζονται όπως ορίζονται στις οικείες συμβάσεις εκτός εάν ειδικώς προβλέπεται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, στα δοσολόγια ή στα
ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για κάθε οφειλή.
5. Όρος Παραρτήματος (γενικοί, ειδικοί όροι) Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα υπερισχύει ως προς τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, του
αντιστοίχου όρου της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης ως ειδικότερος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του Κεφαλαίου ΙΙ.
6. Ο Αιτών δηλώνει και εγγυάται προς τους Πιστωτές τα ακόλουθα: (α) ότι ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, συγκεντρώνει της νόμιμες προϋποθέσεις για την
υπαγωγή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με το Ν. 4738/2020 και έχει συνυποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων, (β) ότι οι υπό (α)
νόμιμες προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
7. Έκαστος των αφενός συμβαλλομένων (Αιτών, Συνοφειλέτης) δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι αληθή και έχει συνυποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων.
8. Αν ο Αιτών ή/και ο Συνοφειλέτης είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην Πλατφόρμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της
οφειλέτριας Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τους όρους της παρούσας Σύμβασης και αποφάσισε την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υπαγωγή της Εταιρείας/
του στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και χορήγησε την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την παρούσα να την εκπροσωπεί και
να υπογράψει για λογαριασμό της. Η ιδιότητα ενός ή περισσότερων χρηματοδοτικών φορέων ως εκπροσώπου ομολογιούχων ή δανειστών σε κοινοπρακτική μορφή δανεισμού
προκύπτει από τα στοιχεία της οφειλής άνευ χρείας ρητής αναφοράς της ιδιότητάς τους.

9. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι θα παραιτηθούν (ή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραιτηθούν) από τυχόν εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα που βάλλουν
κατά των απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα με νόμιμο δικονομικό τρόπο, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης αλλά και κάθε ενδίκου μέσου εν
γένει. Επίσης, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης με την παρούσα ανακαλούν τυχόν εξώδικη δήλωση που εκκρεμεί κατά οιουδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα και αφορά
στις ρυθμιζόμενες δια του παρόντος οφειλές και συλλήβδην όλους τους εκεί περιεχόμενους ισχυρισμούς και δηλώνουν ότι τέτοια τυχόν εξώδικη δήλωση ουδεμία επάγεται
έννομη συνέπεια. Αθέτηση των ανωτέρω συνεπάγεται τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 περ. στ'  του παρόντος Κεφαλαίου.
10. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα και αυτή δημοσιευθεί μετά την κατάρτιση της παρούσας
ο εν λόγω Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας θα την επιδίδει προς γνώση και οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ενεχόμενοι δεσμεύονται ότι δεν θα ασκήσουν ανακοπή κατά
αυτής.
11. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν με τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς, παρέχοντας προς αυτούς κάθε αναγκαία
συνδρομή για την εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης και χορηγώντας απεριόριστη πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και
σχετίζονται με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4738/2020, εφόσον υποβληθεί αίτημα χορήγησής τους από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα.
Συνομολογείται ρητά ότι έκαστος εκ των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων δικαιούται να ζητεί την επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει την
τήρηση των συμφωνηθέντων και ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αναλαμβάνει/ουν  την υποχρέωση να του παρέχει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τα στοιχεία αυτά.
12. Με τη Σύμβαση ρητά συνομολογείται ότι δεν επέρχεται ανανέωση των κατά τα ανωτέρω αναγνωρισθεισών οφειλών του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη έναντι των
Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, αλλά συμφωνείται ρητώς ότι αυτή αποσκοπεί στη ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών και στη διευκόλυνση αποπληρωμής αυτών στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ν. 4738/2020. Συνακόλουθα, συνομολογείται ρητώς ότι οι μέχρι σήμερα ασφαλίζουσες τις ανωτέρω απαιτήσεις προσωπικές και εμπράγματες
ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί από τους ανωτέρω υπέρ των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων παραμένουν ισχυρές και διατηρούνται ακέραιες οι εξασφαλίσεις των
απαιτήσεων αυτών, ως αυτές διαμορφώνονται με τη Σύμβαση ή σε περίπτωση καταγγελίας της, ως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την τυχόν αναβίωση, μέχρι την πλήρη
εξόφλησή τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως συμφωνείται ρητά ότι, ακόμα και αν ήθελε για οποιοδήποτε λόγο θεωρηθεί ότι η Σύμβαση ενέχει ανανεωτικό χαρακτήρα, οι πάσης
φύσεως, υφιστάμενες σήμερα, προσωπικές και εμπράγματες ασφάλειες διατηρούνται σε εξασφάλιση των απαιτήσεων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί, ως αυτές
διαμορφώνονται με τη Σύμβαση ή σε περίπτωση καταγγελίας της, ως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την τυχόν αναβίωση, ενώ επιπλέον ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης παρέχουν τη
ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους διά της παρούσας για τη διατήρηση ισχυρών των παρασχεθεισών από αυτούς ασφαλειών και εγγυήσεων προς εξασφάλιση των
απαιτήσεων που εξασφαλίζει κάθε μια εξ' αυτών.
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13. Σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος ή του Συνοφειλέτη με επίσπευση τρίτου ή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα
Χρηματοδοτικού Φορέα, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν το δικαίωμά τους να αναγγελθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους, όπως ρυθμίζονται με την
παρούσα Σύμβαση, μετά των τυχόν προνομίων τους, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, μη αποκλειομένου του δικαιώματος οποιουδήποτε Συμμετέχοντα
Χρηματοδοτικού Φορέα  να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην παρούσα.
14. Οι καταλαμβανόμενοι Πιστωτές, λαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης ίσα ή υψηλότερα χρηματικά ποσά από αυτά που θα εισέπρατταν σε περίπτωση
αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος και των συνοφειλέτων και δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή, στην οποία θα
βρίσκονταν, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
15. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσεως κεφαλαίου ή μέρους της ή τόκων και εξόδων των οφειλών ή ασφαλίστρων προς τους Συμμετέχοντες
Χρηματοδοτικούς Φορείς πέραν των καθοριζόμενων στη Σύμβαση, στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, στα δοσολόγια και τα ειδοποιητήρια πληρωμής (Statements)
της παραγράφου 10 του Κεφαλαίου ΙΙ, όλες εκ των οποίων συμφωνούνται ως δήλη ημέρα, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης καθίστανται αυτοδικαίως υπερήμεροι, χωρίς ουδεμία
όχληση με μόνη προϋπόθεση την πάροδο της κατά τα ανωτέρω συμφωνηθείσας δήλης ημέρας και ως εκ τούτου θα οφείλουν να καταβάλουν προς την αντίστοιχη Πιστώτρια τον
αναλογούντα κατά νόμο τόκο υπερημερίας, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης έως την ημέρα αποπληρωμής αυτού του ποσού. Με την επιφύλαξη τυχόν
ειδικότερων συμφωνιών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης,  ρητώς συμφωνείται ότι: (α) σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης, το επιτόκιο
υπερημερίας είναι το ανώτατο τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, που εφαρμόζεται στις τραπεζικές συναλλαγές, αυτού εφαρμοζόμενου για το ποσό και το διάστημα
καθυστέρησης κάθε οφειλής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και (β) οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση τόκοι τοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την
ολοσχερή εξόφλησή τους με το ίδιο επιτόκιο  υπερημερίας και θα ανατοκίζονται ανά εξάμηνο.

16. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλής, μπορεί να καταγγελθεί  από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, συναινούντα ή μη, κατά το μέρος που τον αφορά,
εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Ο Αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, προς τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα που
ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ή την αξία
τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού προς τον ως άνω Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, είτε σε περίπτωση μεγαλύτερης περιοδικότητας των
δόσεων (ήτοι τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, κ.λπ.) να έχει επέλθει ληξιπροθεσμία 90 ημερών έστω και μιας δόσης, σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση.
(β) Η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο Αιτών ή / και Συνοφειλέτες του καθώς και μέλη της οικογένειάς του.
(γ) Αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωση του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ότι αναστέλλει της πληρωμές του ή
επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη στο πλαίσιο
οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας.
(δ) Η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
(ε) Επήλθε σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Αιτούντος ή του Συνοφειλέτη, όπως προκύπτει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- από την επίσπευση μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, έκδοση διαταγών πληρωμής, σφράγιση επιταγών, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή πληρωμή ενέγγυων
πιστώσεων.
(στ)  Η μη προσήκουσα παραίτηση του Αιτούντος ή / και του Συνοφειλέτη από την άσκηση ένδικου μέσου ή βοηθήματος.
17. Στα Παραρτήματα, δοσολόγια, ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων δύνανται να προβλέπονται και άλλοι λόγοι καταγγελίας.
18. Καταγγελία της ρύθμισης από Συμμετέχοντα Πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον Πιστωτή αυτόν. Η απώλεια της ρύθμισης προς οποιονδήποτε
Συμμετέχοντα Πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του Πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν κατά τη σύναψη της σύμβασης ρύθμισης, αφαιρουμένων των ποσών
που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, και τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κάθε μορφής εξασφαλίσεις που
χορηγήθηκαν τόσο πριν από την κατάρτιση όσο και  κατά την παρούσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς ένα Συμμετέχοντα Πιστωτή δεν ασκεί
επίδραση στη νομική θέση των λοιπών Συμμετεχόντων Πιστωτών, με την επιφύλαξη της άνω υπό 16(δ) πρόβλεψης.
19. Ο καταγγέλλων Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία του στους Λοιπούς Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς, μέσω
ανάρτησης στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή της στον Αιτούντα.

20. Συμφωνείται ρητά και αναγνωρίζεται από τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη ότι τα εκδιδόμενα από κάθε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα αντίγραφα ή αποσπάσματα
από τα βιβλία που τηρούν που εμφανίζουν την κίνηση κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ενήμερου ή καθυστερήσεων) από το άνοιγμά του και εντεύθεν ή από την οποιαδήποτε
αναγνώριση του υπολοίπου από τον Αιτούντα και από την δια της Σύμβασης γενομένη αναγνώριση των οφειλών εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Αιτούντα και Συνοφειλέτη  και
εντεύθεν αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. Συμφωνείται ρητά, ότι την ίδια
αποδεικτική δύναμη έχει και το απόσπασμα του λογαριασμού τάξεως (επιτρεπτώς τηρουμένου κατά τις προβλέψεις του ν. 4308/2014) ή και της αντίστοιχης κατάστασης, όπου
εμφανίζονται οι απαιτήσεις των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων (ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο), σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 4261/2014 ως σήμερα ισχύει, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης.

Τα ανωτέρω αντίγραφα ή αποσπάσματα, συνομολογείται ότι θα εξάγονται, είτε σαν φωτοαντίγραφα, είτε κατ’ ακριβή αντιγραφή των τυχόν τηρουμένων χειρόγραφων καρτελών,
είτε θα αναπαράγονται με την ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο κατ’ αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του ηλεκτρονικού υπολογιστή των Χρηματοδοτικών Φορέων,
είτε με κάθε άλλο τρόπο τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα των Χρηματοδοτικών Φορέων και τη σχετική με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική.
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21. Στο πλαίσιο και για την παρακολούθηση της παρούσας Σύμβασης, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς δικαιούνται να έχουν στα βιβλία που τηρούν κατά την κρίση
τους έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, στους οποίους θα καταχωρούνται οι οφειλές οι πάσης φύσεως τόκοι αυτών, τα έξοδα των και οι λοιπές επιβαρύνσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων και οι εκάστοτε καταβολές εκ μέρους του Αιτούντος.
22. Όλες οι πληρωμές του Αιτούντος προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς με βάση την παρούσα θα γίνονται ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε έκπτωση λόγω
συμψηφισμού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης. Ο Αιτών ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα συμψηφισμού ή επίσχεσης έναντι των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών
Φορέων.

23. Η ρύθμιση οφειλής σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5-30 του Ν.4738/2020 και της παρούσας, δεν συνεπάγεται τη μετατροπή του νομίσματος της
οφειλής σε Ευρώ. Τυχόν μετατροπές σε Ευρώ που γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω της Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για τους
σκοπούς προσδιορισμού των όρων της ρύθμισης και υπολογισμού των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς να συνεπάγονται
μετατροπή ή να μπορούν να ερμηνευθούν ως μετατροπή του νομίσματος της οφειλής που έχει συμφωνηθεί στην οικεία χρηματοδοτική σύμβαση. Ο Χρηματοδοτικός Φορέας
δικαιούται κατά την κρίση του είτε να προτείνει τη μετατροπή του νομίσματος της οφειλής σε Ευρώ, είτε να αποδεχθεί σχετικό αίτημα του Αιτούντος, οπότε καθορίζει την
ημερομηνία της μετατροπής και την ισοτιμία με βάση την οποία αυτή θα πραγματοποιηθεί, στο οικείο Παράρτημα (γενικοί, ειδικοί όροι) που διέπει τη ρύθμιση της
συγκεκριμένης οφειλής.
24. Ο Συνοφειλέτης  συναινεί στα ανωτέρω και δηλώνει ότι ευθύνεται  για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων με την παρούσα οφειλών ανεξάρτητα από το νομότυπο της
υποχρέωσης που ανέλαβε ο Αιτών, ιδιαίτερα δε ανεξάρτητα από τυχόν ελαττώματα που αφορούν στην εκπροσώπηση του Αιτούντος.
25. Συνοφειλέτες που δεν συμβάλλονται στην παρούσα συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών φορέων για το συνολικό ποσό για το οποίο είχαν
αναλάβει ευθύνη και δεν καταλαμβάνονται από τυχόν ευνοϊκούς όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.
26. Ρητά συνομολογείται ότι η γενόμενη με την παρούσα αναγνώριση οφειλής στην οποία προέβησαν ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από την καθ΄
οιονδήποτε τρόπο ανατροπή της παρούσας ρύθμισης.

27. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δύναται να διορίζουν σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 ΚπολΔ αντίκλητό τους προς τον οποίο θα γίνεται νόμιμα η επίδοση όλων των εξωδίκων
ή δικαστικών εγγράφων, που έχουν σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης ρητώς της καταγγελίας της κατά τα ανωτέρω. Η επίδοση στον αντίκλητο είναι δυνητική.

28. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν με έγγραφο προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς κάθε μεταβολή της δηλουμένης με την
παρούσα έδρας της επιχείρησής τους ή/και της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτή οι Χρηματοδοτικοί Φορείς κοινοποιούν νομίμως και εγκύρως
οποιοδήποτε έγγραφο ή/και δικόγραφο στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα.
29.  Όλα τα αιτήματα και γνωστοποιήσεις του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς θα γίνονται μόνον εγγράφως.
30. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι παρασχέθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν εκ μέρους τους  και ότι από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του Ν.
4738/2020 μέχρι την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις. Περαιτέρω, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι ανέγνωσαν όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης
Αναδιάρθρωσης, μετά των αναπόσπαστων αυτής Παραρτημάτων και ότι κατανοούν επακριβώς το ουσιαστικό περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες αυτών, τη δεσμευτικότητα
των οποίων (όρων) αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
31. Η παροχή συγκατάθεσης ή άδειας προς τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη να πράξουν ή να παραλείψουν κάτι κατά παρέκκλιση όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα,
καθώς και η επίδειξη ανοχής εκ μέρους των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβληθούν κατ’ αυτών, ούτε να θεμελιώσουν
δικαίωμα του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη για το μέλλον ή να ερμηνευθούν ως παραίτηση των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων από οποιοδήποτε δικαίωμά τους.
32. Τα Παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, όπου δε αναφέρεται «η Σύμβαση», νοείται μετά των Παραρτημάτων αυτής. Με την παρούσα Σύμβαση
ρητά συμφωνείται ότι οι περιλαμβανόμενοι στα παραρτήματα όροι υπερισχύουν των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, σύμφωνα με το ενδεικτικό δοσολόγιο που ακολουθεί ανά οφειλή Χρηματοδοτικού Φορέα

ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

800715056

CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ

Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΕΔΑΔΠ

HOIST FINANCE AB
(publ)

ORB02200808282061
000

4509031715133008 1 5 € 275.66 / € 55.13

800775575

Veraltis Asset
Management

Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων Από Δάνεια

και Πιστώσεις

HELLAS 2P
INVESTMENT

002035081287930
RF30900288052400085

175000
1 12 € 600.56 / € 50.05

800775575

Veraltis Asset
Management

Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων Από Δάνεια

και Πιστώσεις

HELLAS 2P
INVESTMENT

002035081287930
RF30900288052400085

175000
2 1 € 50.05 / € 50.05

996807331 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 417002340005017 HST-417002340005017 1 1 € 2.54 / € 2.54
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1. Το παρόν παράρτημα της Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ρητά συμφωνείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης καθώς και οι ειδικοί όροι που εμπεριέχονται στο παρόν Παράρτημα υπερισχύουν των γενικών όρων της Σύμβασης.
2. Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης καταργούνται αυτοδικαίως τυχόν προγενέστερες ρυθμίσεις οφειλών ως προς τις υπαγόμενες στη Σύμβαση οφειλές.
3. Εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις υπέρ του Δημοσίου  διατηρούνται εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν δυνάμει
της παρούσας Σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
4. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την, κατά το επόμενο εδάφιο 6, ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριθείσας
Σύμβασης αναδιάρθρωσης και έκαστη των επόμενων δόσεων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επομένου ημερολογιακού μήνα.
5. Ρητά συμφωνείται ότι η έναρξη ισχύος της Σύμβασης αναφορικά με τους όρους ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο τελεί υπό την αίρεση της τεκμαιρόμενης ή ρητής
αποδοχής της από το Δημόσιο. Στην περίπτωση αποδοχής ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η ημερομηνία αποδοχής της συμφωνίας από το Δημόσιο, ήτοι μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας στο Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν έχει προβάλει ενστάσεις επί της
εγκριθείσας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. δ του ν. 4738/2020 ή την παράγραφο 10.5 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 77697 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2896), κατά
περίπτωση. Σε περίπτωση δε προβολής ένστασης από το Δημόσιο η έναρξη ισχύος της σύμβασης ως προς αυτό ορίζεται η ημερομηνία πλήρους και εμπρόθεσμης θεραπείας
του ελαττώματος από την πλευρά των συμμετεχόντων πιστωτών και του οφειλέτη.
6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία Χρηματοδοτικών Φορέων και αποδέχτηκε το Δημόσιο, προβλέπεται διαγραφή
ποσού, με την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4738/2020), συμφωνείται ότι ο περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει
χώρα υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς αποπληρωμής του ρυθμιζόμενου ποσού στο σύνολό του και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος ή του συνοφειλέτη με επίσπευση τρίτου ή οποιουδήποτε
συμβαλλομένου ή καταλαμβανόμενου πιστωτή, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμά του να αναγγελθεί για το σύνολο των απαιτήσεών του, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με την
παρούσα Σύμβαση, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, με την επιφύλαξη  του δικαιώματος του Δημοσίου να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στο παρόν Παράρτημα.
8. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλής θα καταγγελθεί από το Δημόσιο, κατά το μέρος που το αφορά, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
α) Ο Αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές προς το Δημόσιο που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση
να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων ή την αξία τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού προς το Δημόσιο.
β) Ο Αιτών παραλείψει να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον είναι υπόχρεος της υποβολής, καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
γ) Ο Αιτών παραλείπει να εξοφλεί ή να τακτοποιεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων
που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δεν ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ή προκειμένου
για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος της, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
δ) Η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο Αιτών, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.
ε) Αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του Αιτούντος ή αν υποβληθεί δήλωση του Αιτούντος ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του
Αιτούντος ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατ’ του Αιτούντος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας.
στ) Η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
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9. Η Καταγγελία της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλής από το Δημόσιο συνεπάγεται την άμεση απώλεια της ρύθμισης με συνέπεια να αναβιώνουν οι απαιτήσεις του Δημοσίου
στο ύψος που είχαν πριν την Σύμβαση αναδιάρθρωσης και να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει
ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
10. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται με την κοινοποίηση αυτής στην θυρίδα του Αιτούντος – φορολογουμένου στη ψηφιακή πύλη myAADE (πρώην TAXISnet)
(Μητρώο και επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις) μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» με παράλληλη αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην
δηλωμένη στο Φορολογικό Μητρώο ηλεκτρονική διεύθυνση του Αιτούντος - φορολογούμενου για την γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάρτησης του μηνύματος. Ο Αιτών
αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι τα στοιχεία του στη ψηφιακή πύλη myAADE είναι ενημερωμένα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) ο Αιτών
δεν μπορεί να επικαλείται έναντι του Δημοσίου τις μεταβολές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι το χρόνο ενημέρωσης του Φορολογικού
Μητρώου και ως εκ τούτου η γνωστοποίηση της καταγγελίας στην δηλωμένη στο Φορολογικό Μητρώο ηλεκτρονική διεύθυνση του Αιτούντος αναγνωρίζεται από τον τελευταίο ως
νόμιμη και έγκυρη.
11. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του Αιτούντος κατά
του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ και των
οριζόμενων στο νόμο 4254/2014, όπως ισχύουν).
12. Σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον Αιτούντα ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί και παραμένουν
ανεξόφλητοι.
13. Εισπράξεις από οποιαδήποτε αιτία που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας σύμβασης και αφορούν οφειλές που ρυθμίζονται με αυτήν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εξόφληση της παρούσας ρύθμισης.
14. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης επέρχονται τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.

15.  Η αποπληρωμή θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις όπως αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω

Δοσολόγιο

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

1 12 € 123,22 € 1.478,68

2 12 € 160,19 € 1.922,29

3 12 € 160,19 € 1.922,29

4 12 € 160,19 € 1.922,29

5 12 € 285,09 € 3.421,08

6 12 € 285,09 € 3.421,08

7 12 € 285,09 € 3.421,08

8 12 € 285,09 € 3.421,08

9 12 € 285,09 € 3.421,08

10 12 € 285,09 € 3.421,08

11 12 € 285,09 € 3.421,08

12 12 € 285,09 € 3.421,08

13 12 € 285,09 € 3.421,08

14 12 € 285,09 € 3.421,08
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Δοσολόγιο

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

15 12 € 285,09 € 3.421,08

16 12 € 285,09 € 3.421,08

17 12 € 285,09 € 3.421,08

18 12 € 285,09 € 3.421,08

19 12 € 285,09 € 3.421,08

20 12 € 285,09 € 3.421,08

Σύνολο 240 € 61.982,78

16. Συνοπτικά ο πίνακας οφειλών του Αιτούντος προς το Ελληνικό Δημόσιο, που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχει ως εξής:

Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1153/1/2/50/2014/1153 /708/96/2 30/10/2014 € 0 € 348,13 € 0 € 236,34 € 584,47

1153/1/2/50/2015/1153 /65/301/1 29/01/2015 € 0 € 811,4 € 0 € 533,09 € 1.344,49

1153/1/2/50/2015/1153
/255/379/1

30/04/2015 € 0 € 365,22 € 0 € 234,62 € 599,84

1153/1/2/50/2015/1153
/255/379/2

30/04/2015 € 0 € 365,22 € 0 € 231,95 € 597,17

1153/1/2/50/2015/1153
/453/118/1

31/07/2015 € 0 € 669,92 € 0 € 415,69 € 1.085,61

1153/1/2/50/2015/1153
/453/118/2

31/07/2015 € 0 € 669,92 € 0 € 410,79 € 1.080,71

1153/1/1/4/2015/1153 /539/1/1 31/08/2015 € 1,17 € 0 € 48.75 € 29,89 € 79,81

1153/1/2/50/2016/1153 /62/196/1 29/01/2016 € 0 € 648,69 € 0 € 374,1 € 1.022,79

1153/1/2/50/2016/1153 /62/196/2 29/01/2016 € 0 € 648,68 € 0 € 369,36 € 1.018,04

1153/1/2/50/2016/1153 /239/40/1 28/04/2016 € 0 € 573,63 € 0 € 318,25 € 891,88
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1153/1/2/50/2016/1153 /239/40/2 28/04/2016 € 0 € 573,62 € 0 € 314,06 € 887,68

1153/1/2/50/2016/1153
/421/184/1

29/07/2016 € 0 € 748,2 € 0 € 398,72 € 1.146,92

1153/1/2/50/2016/1153
/421/184/2

29/07/2016 € 0 € 748,2 € 0 € 393,25 € 1.141,45

1153/1/2/50/2016/1153
/603/403/1

31/10/2016 € 0 € 1.530,06 € 0 € 781,86 € 2.311,92

1153/1/2/50/2017/1153 /76/220/1 30/01/2017 € 0 € 1.487,5 € 0 € 727,54 € 2.215,04

1153/1/2/50/2017/1153
/236/476/1

26/04/2017 € 0 € 613,95 € 0 € 286,84 € 900,79

1153/1/2/50/2017/1153
/236/476/2

26/04/2017 € 0 € 613,94 € 0 € 282,35 € 896,29

1153/1/2/50/2017/1153 /429/9/1 29/07/2017 € 0 € 814,04 € 0 € 362,49 € 1.176,53

1153/1/2/50/2017/1153 /429/9/2 29/07/2017 € 0 € 814,04 € 0 € 356,55 € 1.170,59

1153/1/2/50/2017/1153
/641/107/1

31/10/2017 € 0 € 608,88 € 0 € 257,8 € 866,68

1153/1/2/50/2017/1153
/641/107/2

31/10/2017 € 0 € 608,87 € 0 € 253,35 € 862,22

1153/1/2/50/2018/1153 /67/56/1 26/01/2018 € 0 € 652,27 € 0 € 261,89 € 914,16

1153/1/2/50/2018/1153 /67/56/2 26/01/2018 € 0 € 652,27 € 0 € 257,12 € 909,39

1153/1/2/50/2018/1153 /246/33/1 27/04/2018 € 0 € 515,84 € 0 € 195,81 € 711,65

1153/1/2/50/2018/1153 /246/33/2 27/04/2018 € 0 € 515,83 € 0 € 192,04 € 707,87

1153/1/1/25/2018/1153 /86/445/1 13/07/2018 € 548,69 € 0 € 0 € 196,27 € 744,96

1153/1/1/25/2018/1153 /86/445/2 13/07/2018 € 602,05 € 0 € 0 € 206,56 € 808,61

1153/1/1/25/2018/1153 /86/445/3 13/07/2018 € 602,06 € 0 € 0 € 197,78 € 799,84

1153/1/2/50/2018/1153 /432/13/1 31/07/2018 € 0 € 858,56 € 0 € 307,11 € 1.165,67

1153/1/2/50/2018/1153 /432/13/2 31/07/2018 € 0 € 858,56 € 0 € 300,84 € 1.159,4
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1153/1/1/84/2018/1153 /21/942/1 28/08/2018 € 1,2 € 0 € 0 € 0,41 € 1,61

1153/1/2/50/2018/1153
/609/365/1

31/10/2018 € 0 € 1.016,5 € 0 € 341,34 € 1.357,84

1153/1/2/50/2018/1153
/609/365/2

31/10/2018 € 0 € 1.016,49 € 0 € 333,92 € 1.350,41

1153/1/2/50/2019/1153 /56/572/1 30/01/2019 € 0 € 771,22 € 0 € 242,09 € 1.013,31

1153/1/2/50/2019/1153 /56/572/2 30/01/2019 € 0 € 771,22 € 0 € 236,46 € 1.007,68

1153/1/2/50/2019/1153 /226/5/1 02/05/2019 € 0 € 1.144,9 € 0 € 325,95 € 1.470,85

1153/1/1/25/2019/1153
/110/1020/1

15/07/2019 € 87,95 € 0 € 0 € 23,76 € 111,71

1153/1/1/25/2019/1153
/110/1020/2

15/07/2019 € 965,9 € 0 € 0 € 246,79 € 1.212,69

1153/1/1/25/2019/1153
/110/1020/3

15/07/2019 € 965,91 € 0 € 0 € 232,69 € 1.198,6

1153/1/2/50/2019/1153 /410/80/1 30/07/2019 € 0 € 646,7 € 0 € 174,67 € 821,37

1153/1/2/50/2019/1153 /410/80/2 30/07/2019 € 0 € 646,69 € 0 € 169,95 € 816,64

1153/1/2/50/2019/1153 /597/47/1 31/10/2019 € 0 € 531,38 € 0 € 131,89 € 663,27

1153/1/2/50/2019/1153 /597/47/2 31/10/2019 € 0 € 531,37 € 0 € 128,01 € 659,38

1153/1/2/50/2020/1153 /61/310/1 31/01/2020 € 0 € 523,21 € 0 € 118,4 € 641,61

1153/1/2/50/2020/1153 /61/310/2 31/01/2020 € 0 € 523,21 € 0 € 114,58 € 637,79

1153/1/2/50/2020/1153 /216/94/1 29/04/2020 € 0 € 398,95 € 0 € 23,3 € 422,25

1153/1/2/50/2020/1153 /216/94/2 29/04/2020 € 0 € 398,95 € 0 € 23,3 € 422,25

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/2 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 7,89 € 52,94

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/3 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 7,56 € 52,61

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/4 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 7,24 € 52,29
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/5 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 6,91 € 51,96

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/6 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 6,58 € 51,63

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/7 10/07/2020 € 45,05 € 0 € 0 € 6,25 € 51,3

1153/1/1/25/2020/1153 /87/448/8 10/07/2020 € 45,15 € 0 € 0 € 5,93 € 51,08

1153/1/2/50/2020/1153 /380/23/1 28/07/2020 € 0 € 234,29 € 0 € 42,76 € 277,05

1153/1/2/50/2020/1153 /380/23/2 28/07/2020 € 0 € 234,29 € 0 € 41,05 € 275,34

1153/1/2/50/2020/1153
/557/204/1

29/10/2020 € 0 € 480,54 € 0 € 77,17 € 557,71

1153/1/2/50/2020/1153
/557/204/2

29/10/2020 € 0 € 480,53 € 0 € 52,62 € 533,15

1153/1/2/50/2021/1153 /52/48/1 27/01/2021 € 0 € 253,15 € 0 € 35,11 € 288,26

1153/1/2/50/2021/1153 /52/48/2 27/01/2021 € 0 € 253,15 € 0 € 33,26 € 286,41

1153/1/2/50/2021/1153
/205/115/1

26/04/2021 € 0 € 106,35 € 0 € 12,42 € 118,77

1153/1/2/50/2021/1153
/205/115/2

26/04/2021 € 0 € 106,35 € 0 € 11,65 € 118

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/1 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 9,66 € 129,92

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/2 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 9,66 € 129,92

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/3 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 9,66 € 129,92

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/4 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 8,78 € 129,04

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/5 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 7,9 € 128,16

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/6 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 7,02 € 127,28

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/7 10/07/2021 € 120,26 € 0 € 0 € 6,15 € 126,41

1153/1/1/25/2021/1153 /44/124/8 10/07/2021 € 120,28 € 0 € 0 € 5,27 € 125,55
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1153/1/2/50/2021/1153
/372/120/1

28/07/2021 € 0 € 461,62 € 0 € 43,81 € 505,43

1153/1/2/50/2021/1153
/372/120/2

28/07/2021 € 0 € 461,62 € 0 € 40,44 € 502,06

1153/1/2/50/2021/1153
/541/302/1

29/10/2021 € 0 € 776,27 € 0 € 56,67 € 832,94

1153/1/2/50/2021/1153
/541/302/2

29/10/2021 € 0 € 776,27 € 0 € 51 € 827,27

1153/1/2/50/2022/1153 /59/596/1 31/01/2022 € 0 € 588,48 € 0 € 30,07 € 618,55

1153/1/2/50/2022/1153 /59/596/2 31/01/2022 € 0 € 588,48 € 0 € 25,78 € 614,26

1153/1/2/50/2022/1153
/211/262/1

29/04/2022 € 0 € 521,43 € 0 € 15,23 € 536,66

1153/1/2/50/2022/1153
/211/262/2

29/04/2022 € 0 € 521,42 € 0 € 11,42 € 532,84

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/1 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/2 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/3 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/4 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/5 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/6 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/7 07/07/2022 € 195,43 € 0 € 0 € 0 € 195,43

1153/1/1/25/2022/1153 /99/16/8 07/07/2022 € 195,44 € 0 € 0 € 0 € 195,44

1153/1/2/50/2022/1153 /380/13/1 28/07/2022 € 0 € 798,19 € 0 € 5,83 € 804,02

1153/1/2/50/2022/1153 /380/13/2 28/07/2022 € 0 € 798,18 € 0 € 0 € 798,18

Σύνολο € 6.615,93 € 35.676,84 € 48,75 € 13.250,57 € 55.592,09
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1. Η παρούσα σύμβαση από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη γίνεται αποδεκτή από το Κ.Ε.Α.Ο., καθώς ικανοποιούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 21 και 22 του ν.4738/20, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Για τις οφειλές που υπάγονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης τυχόν προηγούμενες ρυθμίσεις καταργούνται αυτοδίκαια.
3. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης και σε καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
που έπεται αυτής. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης και οι επόμενες δόσεις έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.
4. Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλλει το σύνολο των δόσεων σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία Χρηματοδοτικών Φορέων και αποδέχτηκε το Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπεται
διαγραφή ποσού, συμφωνείται ότι ο περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει χώρα υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς αποπληρωμής του
ρυθμιζόμενου ποσού στο σύνολό του και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης.
6. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης καταγγέλλεται από το Κ.Ε.Α.Ο. κατά το μέρος που το αφορά και επέρχεται απώλεια της ρύθμισης και αναβίωση των απαιτήσεών του,
με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
α) ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές προς το Κ.Ε.Α.Ο. που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε
καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ή την αξία τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού
προς το Κ.Ε.Α.Ο.
β) η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο οφειλέτης, καθώς και μέλη της οικογένειάς του

12. Η αποπληρωμή θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις όπως αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω

γ) ο οφειλέτης παραλείπει να εξοφλεί ή να τακτοποιεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίες
δεν ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την
έναρξη ισχύος της, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους
δ) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της
ε) αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωσή του ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του ή επίκειται
η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας
στ) η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
7. Από την ημερομηνία ισχύος της εγκεκριμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης: α) αναστέλλονται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις δόσεις της σύμβασης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής
που επιβλήθηκε σύμφωνα με αυτά. Στην περίπτωση που άρχισε η εκτέλεση της ποινής τότε αυτή διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της ποινικής δίωξης
αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
γ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους
από τη λήξη της αναστολής.
8. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεσμεύονται
από την απόφαση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης.
9. Εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις συνεχίζουν να διατηρούνται εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Κ.Ε.Α.Ο., όπως αυτές διαμορφώθηκαν
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
10.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή του συνυπεύθυνου αυτού με επίσπευση τρίτου ή
οποιουδήποτε συμβαλλομένου ή καταλαμβανόμενου πιστωτή, το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμά του να αναγγελθεί για το σύνολο των απαιτήσεών του, όπως αυτές ρυθμίστηκαν
με την παρούσα Σύμβαση, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, μη αποκλειομένου του δικαιώματος του Κ.Ε.Α.Ο. να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα
σχετικώς προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
11.  Σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί και
παραμένουν ανεξόφλητοι.

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

1 12 € 159.1 € 1,909.15
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Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

2 12 € 206.82 € 2,481.9

3 12 € 206.82 € 2,481.9

4 12 € 206.82 € 2,481.9

5 12 € 368.08 € 4,417.01

6 12 € 368.08 € 4,417.01

7 12 € 368.08 € 4,417.01

8 12 € 368.08 € 4,417.01

9 12 € 368.08 € 4,417.01

10 12 € 368.08 € 4,417.01

11 12 € 368.08 € 4,417.01

12 12 € 368.08 € 4,417.01

13 12 € 368.08 € 4,417.01

14 12 € 368.08 € 4,417.01

15 12 € 368.08 € 4,417.01

16 12 € 368.08 € 4,417.01

17 12 € 368.08 € 4,417.01

18 12 € 368.08 € 4,417.01

19 12 € 368.08 € 4,417.01

20 12 € 368.08 € 4,417.01

13.  Συνοπτικά ο πίνακας οφειλών του Αιτούντος προς το KEAO, που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχει ως εξής:

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/4294 06/08/2022 € 253.23 € 102.24 € 355.47
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/6346007

€ 469.26 € 39.89 € 509.15

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/2636 06/08/2022 € 240.64 € 103.98 € 344.62

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021840

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/2495298

€ 403.08 € 97.07 € 500.15

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/4701 06/08/2022 € 551.62 € 318.28 € 869.9

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/552 06/08/2022 € 383.26 € 181.89 € 565.15

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/247 06/08/2022 € 14.74 € 9.6 € 24.34

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/7442844

€ 469.26 € 33.24 € 502.5

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/521 06/08/2022 € 418.46 € 163.03 € 581.49

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/4442 06/08/2022 € 158.1 € 38.08 € 196.18

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/135 06/08/2022 € 304.2 € 94.81 € 399.01

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021841

€ 0 € 88.78 € 88.78

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/495 06/08/2022 € 362.68 € 110.46 € 473.14

468/2022/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/18754049

€ 220 € 12.47 € 232.47

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021838

€ 0 € 139.51 € 139.51

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021840

€ 0 € 111.84 € 111.84

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/3366 06/08/2022 € 159.6 € 96.09 € 255.69

527/2012/110/ΠΕΕ Α/317 06/08/2022 € 5,995.56 € 5,697.78 € 11,693.34

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314209

€ 220 € 35.84 € 255.84

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021836

€ 0 € 79.56 € 79.56

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/979 06/08/2022 € 614.38 € 235 € 849.38
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021846

€ 0 € 102.62 € 102.62

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314222

€ 220 € 15.58 € 235.58

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021848

€ 0 € 107.23 € 107.23

020/2020/110/ΠΕΕ ΑΚ/461 06/08/2022 € 247.17 € 54.27 € 301.44

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/18020361

€ 220 € 14.02 € 234.02

468/2022/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/23521170

€ 220 € 6.23 € 226.23

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/6896542

€ 469.26 € 36.56 € 505.82

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021835

€ 0 € 2,998.99 € 2,998.99

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/3233 06/08/2022 € 141.62 € 48.15 € 189.77

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021844

€ 0 € 74.95 € 74.95

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314207

€ 220 € 38.96 € 258.96

468/2022/237/ΕΦΚΑΜΜ
Τ/24124426

€ 2.93 € 0 € 2.93

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/412021

€ 140.88 € 47.9 € 188.78

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/3907 06/08/2022 € 260.64 € 107.22 € 367.86

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/2832 06/08/2022 € 94.41 € 32.77 € 127.18

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/2495300

€ 403.08 € 91.36 € 494.44

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021836

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/2117 06/08/2022 € 634.96 € 280.83 € 915.79

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314205

€ 220 € 46.75 € 266.75

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/1426 06/08/2022 € 335.05 € 125.78 € 460.83

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314217

€ 220 € 23.37 € 243.37
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314216

€ 220 € 24.93 € 244.93

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314214

€ 220 € 28.05 € 248.05

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021848

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/2401 06/08/2022 € 354.52 € 188.34 € 542.86

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/4648 06/08/2022 € 304.2 € 96.96 € 401.16

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021849

€ 691.8 € 171.5 € 863.3

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/181 06/08/2022 € 280 € 134.87 € 414.87

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021847

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/2125 06/08/2022 € 335.05 € 121.04 € 456.09

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021841

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021837

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/2536 06/08/2022 € 84.17 € 52.03 € 136.2

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021844

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021843

€ 0 € 98.01 € 98.01

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/2453 06/08/2022 € 538.71 € 190.79 € 729.5

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/4205 06/08/2022 € 275.04 € 161.7 € 436.74

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/5791005

€ 222.77 € 20.51 € 243.28

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314211

€ 220 € 32.72 € 252.72

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314215

€ 220 € 26.49 € 246.49

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021847

€ 0 € 93.39 € 93.39

445/2019/235/ΟΑΕΕ
Π1/4021835

€ 0 € 290.55 € 290.55
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

020/2022/164/ΠΕΕ ΑΚ/4370 06/08/2022 € 70.28 € 1.64 € 71.92

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/4018 06/08/2022 € 521.28 € 258.75 € 780.03

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314221

€ 220 € 17.14 € 237.14

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/1785 06/08/2022 € 335.05 € 123.41 € 458.46

468/2022/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/24124427

€ 220 € 4.67 € 224.67

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/3434 06/08/2022 € 317.02 € 132.49 € 449.51

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/3721 06/08/2022 € 20 € 6.66 € 26.66

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/3118 06/08/2022 € 196.56 € 103.03 € 299.59

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/412022

€ 403.08 € 134.19 € 537.27

527/2011/110/ΠΕΕ Α/110 06/08/2022 € 2,351.17 € 2,494.39 € 4,845.56

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021837

€ 0 € 84.17 € 84.17

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/1302 06/08/2022 € 251.21 € 115.66 € 366.87

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021845

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314208

€ 220 € 37.4 € 257.4

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021839

€ 0 € 130.29 € 130.29

020/2020/110/ΠΕΕ ΑΚ/922 06/08/2022 € 325.23 € 69.11 € 394.34

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314213

€ 220 € 29.61 € 249.61

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/227 06/08/2022 € 411.96 € 233.44 € 645.4

527/2011/231/ΠΕΕ Χ/11150 06/08/2022 € 403.81 € 416.6 € 820.41

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314206

€ 177.59 € 32.71 € 210.3

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/4445 06/08/2022 € 481.28 € 235.22 € 716.5
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/1439 06/08/2022 € 386.99 € 112.39 € 499.38

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/1195 06/08/2022 € 752.69 € 415.86 € 1,168.55

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314210

€ 220 € 34.28 € 254.28

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/3507 06/08/2022 € 1,656.07 € 843.08 € 2,499.15

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314220

€ 220 € 18.7 € 238.7

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021843

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/1633 06/08/2022 € 316.6 € 143.53 € 460.13

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021842

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

468/2022/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/18750102

€ 108.62 € 6.16 € 114.78

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021834

€ 0 € 134.9 € 134.9

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/2495296

€ 403.08 € 102.78 € 505.86

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021842

€ 0 € 144.13 € 144.13

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021835

€ 5,619.98 € 1,393.22 € 7,013.2

020/2020/110/ΠΕΕ ΑΚ/119 06/08/2022 € 164.77 € 37.35 € 202.12

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021834

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2022/164/ΠΕΕ ΑΚ/2763 06/08/2022 € 1,141.23 € 64.68 € 1,205.91

020/2017/110/ΠΕΕ ΑΚ/931 06/08/2022 € 839.29 € 392.37 € 1,231.66

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/1651 06/08/2022 € 337.56 € 184.11 € 521.67

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/3731 06/08/2022 € 138.88 € 82.63 € 221.51

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/668 06/08/2022 € 516.09 € 288.8 € 804.89

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314212

€ 220 € 31.17 € 251.17
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Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021839

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

468/2022/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/22192326

€ 220 € 9.35 € 229.35

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021838

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/2781 06/08/2022 € 469.56 € 246.13 € 715.69

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314219

€ 220 € 20.26 € 240.26

468/2021/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/9314218

€ 220 € 21.82 € 241.82

020/2016/110/ΠΕΕ ΑΚ/2038 06/08/2022 € 225.47 € 121.38 € 346.85

020/2015/110/ΠΕΕ ΑΚ/2959 06/08/2022 € 189.19 € 115.25 € 304.44

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/2495297

€ 403.08 € 99.93 € 503.01

445/2019/234/ΟΑΕΕ
Κ/4021846

€ 345.9 € 85.75 € 431.65

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021849

€ 0 € 237.52 € 237.52

020/2018/110/ΠΕΕ ΑΚ/163 06/08/2022 € 335.05 € 132.9 € 467.95

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/1822 06/08/2022 € 267.22 € 75.71 € 342.93

468/2019/234/ΕΦΚΑΜΜ
Κ/2495299

€ 403.08 € 94.22 € 497.3

445/2019/236/ΟΑΕΕ
Π2/4021845

€ 0 € 125.68 € 125.68

020/2019/110/ΠΕΕ ΑΚ/939 06/08/2022 € 417.64 € 124.24 € 541.88

020/2013/110/ΠΕΕ Α/693 06/08/2022 € 545.99 € 470.89 € 1,016.88

Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί εξόφληση της υφιστάμενης οφειλής της Εταιρείας προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., αλλά ρύθμιση ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της, υπό τον
όρο τήρησης των ως άνω συμφωνηθέντων.
Η ισχύς της παρούσας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, το Κ.Ε.Α.Ο. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου του Ν. 4738/20, όπως ισχύει.
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Τ.Κ. 11523, Αθήνα Αττικής  
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Η «VERALTIS ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 

(πρ. «B2Kapital ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ») με τον διακριτικό 

τίτλο «VERALTIS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» (πρ. «B2Kapital Α.Ε.») (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») είναι νομίμως 

αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΠΑΘ 

241/10/31.07.2017, ΦΕΚ 2861/Β/21.08.2017).  Δυνάμει σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης, η «HELLAS 2P INVESTMENT DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY» («H2P»), εταιρεία νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, με αριθμό καταχώρησης 

635695, έχει αναθέσει στην Εταιρεία τη διαχείριση απαιτήσεων, που της εκχωρήθηκαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με διακριτικό τίτλο EUROBANK (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της Οφειλής, εκ μέρους της Εταιρείας αλλά και της επεξεργασίας των αναγκαίων 

προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.b2kapital.gr. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ   

που καταρτίσθηκε σε συνέχεια αίτησης υπαγωγής  

στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών,  

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 – 30 του Ν. 4738/2020, όπως αυτός ισχύει,  

στην οποία αυτό επισυνάπτεται. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1. Οι όροι του παρόντος παραρτήματος (εφεξής το «Παράρτημα») συμπληρώνουν τη 

σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που αναφέρεται στην επικεφαλίδα του παρόντος (εφεξής 

«Σύμβαση Αναδιάρθρωσης») και διέπουν τη ρύθμιση των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η 

εταιρεία με την επωνυμία VERALTIS ASSET MANAGEMENT (πρ. B2Kapital AE) που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 και εκπροσωπείται από τους υπογράφοντες το 

παρόν (εφεξής «η Διαχειρίστρια»), και οι οποίες αναφέρονται στην ως άνω Σύμβαση 

Αναδιάρθρωσης (εφεξής «Οφειλές»). 

Η Διαχειρίστρια έχει αναλάβει τη διαχείριση των ως άνω Οφειλών από τη δικαιούχο αυτών, που 

επίσης αναφέρεται στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης (εφεξής “Δικαιούχος”), συνεπώς, όπου γίνεται 

αναφορά στον παρόν Παράρτημα στην Διαχειρίστρια, νοείται ότι αυτή ενεργεί επ’ ονόματι και 

για λογαριασμό του Χρηματοδοτικού Φορέα, που είναι δικαιούχος της απαίτησης.  

1.2. Οι όροι του Παραρτήματος γίνονται δεκτοί ανεπιφύλακτα:  

i. από τον/την αναφερόμενο/η ως Αιτούντα/ούσα στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της  Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης (εφεξής ο «Αιτών»), 

ii. από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται ως Συνοφειλέτης στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης (εφεξής ο «Συνοφειλέτης»), είτε πρόκειται για έναν, είτε για 

περισσότερους). 

1.3. Το Παράρτημα αποτελεί ένα ενιαίο όλο με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και αναπόσπαστο 

μέρος αυτής και υπογράφεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού 

Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 29 του Ν.4738/2020 (εφεξής η «Πλατφόρμα 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού» ή η «Πλατφόρμα»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.  

1.4. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης ρητά συνομολογούν ότι με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και το 

Παράρτημά της δεν επέρχεται ανανέωση, αντικατάσταση ή εξόφληση της Οφειλής/των 

Οφειλών που ρυθμίζονται/αναδιαρθρώνονται με την ανωτέρω Σύμβαση, ούτε καταρτίζεται νέα 

σύμβαση. 

1.5. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αναγνωρίζουν ως νόμιμη και ισχυρή την τυχόν καταγγελία των 

ρυθμιζόμενων Οφειλών, όπως επίσης και κάθε τυχόν διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί, 

επιταγής προς πληρωμή ή/και δικαστικής απόφασης που τυχόν έχει εκδοθεί για την επιδίκαση 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με διακριτικό τίτλο EUROBANK (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της Οφειλής, εκ μέρους της Εταιρείας αλλά και της επεξεργασίας των αναγκαίων 

προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.b2kapital.gr. 

αυτών, καθώς και την(-ις) τυχόν επιταγή(-ές) προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ’ 

απογράφου και παραιτούνται από καY θε δικαιYωμα προσβοληY ς αυτωY ν ηY  αντιYρρησης κατ άυτωY ν 

ή αμφισβήτησης αυτών. 

 

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ 

 

2.1. Για κάθε Οφειλή θα αποστέλλεται, κατά τα αναφερόμενα στον όρο 2.4. κατωτέρω,  στον 

Αιτούντα και στον Συνοφειλέτη πίνακας αποπληρωμής  (εφεξής το «Δοσολόγιο»), στο οποίο θα 

αναγράφονται το ύψος και οι ημερομηνίες καταβολής των μηνιαίων δόσεων, καθώς και το 

συνολικό ποσό αποπληρωμής ανά Οφειλή. Το Δοσολόγιο απεικονίζει το τρέχον ύψος των 

Οφειλών και υπερισχύει σε σχέση με τα ενδεικτικά ποσά αποπληρωμής που περιλαμβάνονται 

στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ της ανωτέρω Σύμβασης (εφεξής “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης”).  

2.2. Σε περίπτωση ύπαρξης εγγυητών (συμβαλλομένων στην Σύμβαση Αναδιάρθρωσης), 

οποιοσδήποτε από αυτούς δύναται να λαμβάνει το κατά την προηγούμενη παρ. 2.1. Δοσολόγιο 

κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Διαχειρίστρια. 

2.3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων του Παραρτήματος, του Δοσολογίου ή/και του 

Ειδοποιητηρίου Πληρωμής Δόσεων, και των όρων της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, υπερισχύουν, 

ως ειδικότεροι οι όροι του Παραρτήματος, του Δοσολογίου ή/και του Ειδοποιητηρίου Πληρωμής 

Δόσεων. 

2.4. Το Δοσολόγιο θα αποστέλλεται το αργότερο εντός του μήνα που προηγείται της 

ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη που έχει δηλωθεί στην 

Πλατφόρμα. Στον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη θα αποσταλεί επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα 

(sms), με το οποίο θα ενημερώνονται για την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της 

ρύθμισης.  

2.5. Ρητά συμφωνείται ότι το Δοσολόγιο που εκδίδεται και αποστέλλεται από την Διαχειρίστρια 

για κάθε Οφειλή, σε εκτέλεση των όρων της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και του παρόντος, 

αναπόσπαστου αυτής, Παραρτήματος, θα αποδεικνύει εφεξής πλήρως τις οφειλόμενες δόσεις 

και την ημερομηνία πληρωμής τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρ.5.4 κατωτέρω. 

 

3. ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

 

Η κατά την παρ. 2.1 Οφειλή συμφωνείται άτοκη για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ώστε το 

σύνολο των καταβαλλόμενων δόσεων αποπληρώνουν την Οφειλή, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί 

στο πλαίσιο της ρύθμισης και αναφέρεται στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. 
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4.  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

4.1. Εφόσον στον ΠΙΝΑΚΑ 8 της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης συμφωνείται η διαγραφή τμήματος 

ορισμένης Οφειλής, το υπό διαγραφή τμήμα της Οφειλής θα διαγραφεί εντός σαράντα (40) 

ημερολογιακών ημερών από την πλήρη τήρηση των όρων αποπληρωμής της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης και του παρόντος Παραρτήματος (αναβλητική αίρεση). Σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης ή/και του παρόντος Παραρτήματος η 

Οφειλή/οι Οφειλές, όπως θα έχει/έχουν διαμορφωθεί, θα είναι στο σύνολό της/τους 

απαιτητή/απαιτητές και θα επιδιωχθεί η νόμιμη είσπραξή της/τους.  

4.2.  Υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων αποπληρωμής της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και 

του παρόντος Παραρτήματος, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρου 3 του παρόντος η διαγραφή 

Οφειλών  θα λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.1, της Διαχειρίστριας 

επιφυλασσόμενης του δικαιώματός της:  

α) να προβαίνει ανά Οφειλή σε διαγραφή ποσού μικρότερου σε σχέση τα «Ποσά Διαγραφής» 

που προβλέπονται ανά «Ταυτότητα Οφειλής» στον ΠΙΝΑΚΑ 8 της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης,  

β) να προβαίνει στη διαγραφή απαιτήσεων από οποιονδήποτε λογαριασμό τηρείται προς 

εξυπηρέτηση της Οφειλής, ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμού από τον οποίο αναφέρεται 

ότι θα γίνει η διαγραφή στον ΠΙΝΑΚΑ 8 της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, διασφαλίζοντας σε κάθε 

περίπτωση ότι το συνολικό ποσό διαγραφής ανά Οφειλή είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το αντίστοιχο 

ποσό που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη Οφειλή στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. 

4.3. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αποδέχονται εκ των προτέρων, ανεπιφύλακτα, τις ανωτέρω 

υπό 4.2.(α) και (β) ενέργειες της Διαχειρίστριας.  

 

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

   

5.1. Η Οφειλή θα παρακολουθείται εφεξής μέσω του λογαριασμού ή των λογαριασμών (εφεξής 

«Λογαριασμός»), που θα αναγράφεται στο Δοσολόγιο ή σε οποιασδήποτε άλλη ειδοποίηση 

αποστέλλεται περιοδικά στον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη. Ο Λογαριασμός αποτελεί συνέχεια 

των ήδη τηρούμενων λογαριασμών, για την εξόφληση της Οφειλής μέχρι την κατάρτιση της 

Σύμβασης Αναδιάρθρωσης. 

5.2.  Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, η Διαχειρίστρια δικαιούται να κοινοποιεί μια ενιαία 

επιταγή προς πληρωμή με απόσπασμα, που θα υπογράφεται από νομίμους εκπροσώπους της, 

θα εμφανίζει την κίνηση του Λογαριασμού από την τελευταία αναγνώρισή του από τον Αιτούντα 

(ή και τον Συνοφειλέτη) και εφ’ εξής, το χρεωστικό υπόλοιπό του και το συνολικό τελικό 

χρεωστικό υπόλοιπο από το άθροισμα των τυχόν επί μέρους υπολοίπων, το οποίο θα αποτελεί 

ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο οφειλής που απορρέει από τη Σύμβαση και το Παράρτημα αυτό.   

5.3.  Η Διαχειρίστρια δύναται να ενημερώνει σχετικώς τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη, στην 

εκάστοτε τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση, για κάθε επόμενο καταβλητέο ποσό μέσω του 

Ειδοποιητηρίου Πληρωμής Δόσεων ή του αντιγράφου του Λογαριασμού ή άλλου πρόσφορου 



-4- 

Η «VERALTIS ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 

(πρ. «B2Kapital ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ») με τον διακριτικό 

τίτλο «VERALTIS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» (πρ. «B2Kapital Α.Ε.») (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») είναι νομίμως 
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πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της Οφειλής, εκ μέρους της Εταιρείας αλλά και της επεξεργασίας των αναγκαίων 
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μέσου σε χρονικά διαστήματα αντίστοιχα της, κατά τη Σύμβαση και το Παράρτημα, κινήσεως 

του Λογαριασμού.  

5.4. Ρητά συμφωνείται ότι τα Δοσολόγια ή και τα Ειδοποιητήρια Πληρωμής Δόσεων αποτελούν 

αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία της Διαχειρίστριας, που τηρούνται με 

μηχανογραφικό σύστημα, για λογαριασμό του Δικαιούχου, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την 

αντίστοιχη απαίτηση, επιτρεπομένης ανταπόδειξης, και έγγραφα κατάλληλα και για την έκδοση 

διαταγής πληρωμής.  

5.5. Αν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του Δοσολογίου ο 

παραλήπτης αυτού δεν αμφισβητήσει εγγράφως το περιεχόμενό του, θεωρείται ότι το 

αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και θα επέρχεται αναγνώριση αυτού, επιτρεπομένης ανταπόδειξης.  

 

6. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΑΥΣΗ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής, για οποιοδήποτε λόγο, οποιουδήποτε οφειλομένου, 

από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης ποσού, για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, 

ή εάν το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση υπερβεί αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) 

μηνιαίων δόσεων ανά Οφειλή ή την αξία τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά 

οφειλομένου ποσού, σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση, παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές 

συμφωνίες της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και του Παραρτήματος και η Διαχειρίστρια, 

δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, για λογαριασμό του Χρηματοδοτικού 

Φορέα, δικαιούχου της απαίτησης.  

 

7. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ   

 

7.1. Ρητά συμφωνείται ότι εξακολουθούν να υφίστανται ως νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες 

οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις που τυχόν έχουν δοθεί σε ασφάλεια της Οφειλής/των Οφειλών 

από τον Αιτούντα ή/και τον Συνοφειλέτη ή/και οποιονδήποτε άλλο μη συμβαλλόμενο στη 

χρηματοδοτική σύμβαση (ή χρηματοδοτικές συμβάσεις) που αναφέρονται στη Σύμβαση 

Αναδιάρθρωσης.  

7.2. Εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τον Αιτούντα (ή και τον τυχόν Συνοφειλέτη) η 

υποχρέωση ασφάλισης των εκάστοτε εμπράγματων εξασφαλίσεων και εκχώρησης υπέρ του 

Χρηματοδοτικού Φορέα της ασφαλιστικής αποζημιώσεως, η παροχή νέας ή πρόσθετης 

εξασφάλισης ή η αντικατάσταση των υφιστάμενων, ιδίως σε περίπτωση απομειώσεως της αξίας 

των, όπως και η ανάληψη από τον Αιτούντα (ή και τον τυχόν Συνοφειλέτη) όλων των εξόδων 

και δαπανών για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Χρηματοδοτικού Φορέα (όπως π.χ. 

έξοδα ελέγχων, εκτιμήσεων, εξώδικων και δικαστικών πράξεων, αναγκαστικής εκτελέσεως 

κ.λπ.). Μη εκπλήρωση από τον Αιτούντα (ή και τον τυχόν Συνοφειλέτη) των ως άνω 

υποχρεώσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί, παρέχει το δικαίωμα στην Διαχειρίστρια να εφαρμόσει 
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αναλογικά, με σχετική ενημέρωση του Αιτούντα και του Συνοφειλέτη, τις διατάξεις του άρθρου 

6 ανωτέρω.  

  

8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ  

 

8.1. Όλες οι κοινοποιήσεις προς τον Αιτούντα ή/και τον Συνοφειλέτη, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι σχετικές με τυχόν επιδόσεις εξωδίκων ή δικογράφων, που αφορούν  

στην Οφειλή, καθώς και τις τυχόν εξασφαλίσεις, γίνονται έγκυρα  στην εκάστοτε τελευταία 

δηλωθείσα διεύθυνση της κατοικίας τους (ή της έδρας τους σε περίπτωση νομικού προσώπου), 

σύμφωνα και με την παρ. 28 του Κεφ. ΙΙΙ της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, αποκλειόμενης της 

προβολής οποιασδήποτε ένστασης σε περίπτωση παραλείψεως γνωστοποιήσεως τυχόν 

αλλαγής αυτής. 

8.2. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης, διορίζουν έκαστο εξ αυτών αντίκλητο του άλλου, όπως και 

κοινό τους αντίκλητο τον αναφερόμενο στον όρο 27 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης (142 παρ.4 ΚΠολΔ). Η επίδοση που γίνεται σε οποιοδήποτε από τους ως άνω 

αντικλήτους είναι έγκυρη και νόμιμη.    

8.3. Η τυχόν ανάκληση ή παραίτηση των οριζόμενων ως άνω αντικλήτων για να έχει αποτέλεσμα 

πρέπει να επιδίδεται και στο σχετικό έγγραφο  πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο διορισμός 

άλλου ή άλλων αντικλήτων, στην ίδια πόλη, με ακριβή αναγραφή της διεύθυνσής τους. Τα ίδια 

ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης του αντικλήτου/των αντικλήτων, σε 

σχέση με τη διεύθυνση που έχει οριστεί στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης ή σε μεταγενέστερο 

διορισμό αυτών. 

 

9. ΕΞΟΔΑ 

 

Τα πάσης φύσεως έξοδα από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και του Παραρτήματός της ή εξ’ 

αφορμής αυτής ή σε υλοποίηση αυτής (ενδεικτικώς, έξοδα ασφάλισης ακινήτου, έξοδα 

επιδόσεων, τεχνικός έλεγχος, εκτιμήσεις ακινήτων, δικαστικά έξοδα, έξοδα 

υποθηκοφυλακείου/κτηματολογίου, ασφαλίσεως, αναγκαστικής εκτελέσεως κλπ.),  βαρύνουν 

τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη και είναι αμέσως απαιτητά. Σε περίπτωση που η Διαχειρίστρια 

καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τα κατά τα ανωτέρω έξοδα, έχει δικαίωμα, χωρίς άλλη 

διατύπωση ή γνωστοποίηση στον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη, να το φέρει άμεσα σε χρέωση 

οποιουδήποτε Λογαριασμού της  Οφειλής.   

 

 Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης ανέγνωσαν όλους τους όρους του παρόντος Παραρτήματος,  

κατανόησαν πλήρως το περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες, τόσο της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης, όσο και του αναπόσπαστου αυτής παρόντος Παραρτήματος και αποδέχθηκαν 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτών. 
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Το παρόν Παράρτημα υπογράφεται ηλεκτρονικά, από κοινού με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 14 

παρ. 2 του Ν. 4738/2020, η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης μέσω της ανωτέρω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι επαρκής και ισοδυναμεί με ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε τα 

ανωτέρω συμβατικά κείμενα έχουν ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, κατά την έννοια των άρθρων 160 

ΑΚ και 443 ΚΠολΔ, με πλήρη αποδεικτική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 445 ΚΠολΔ. 


