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Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες (Φυσικά 
Πρόσωπα ιδιώτες/ελεύθεροι επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις) (Νομικά Πρόσωπα των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του 
1.000.000 €) 

Ορισμοί Δάνειο Κάθε οφειλή που απορρέει από πιστοδότηση 
οποιασδήποτε μορφής έναντι ιδρύματος που εφαρμόζει 
τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Εύλογες Δαπάνες 
Διαβίωσης 

Αποτελεί έναν αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού των 
δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών 
αναγκών των νοικοκυριών (στις οποίες περιλαμβάνονται 
δαπάνες διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, ένδυσης 
και υπόδησης, λειτουργίας κατοικίας, συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων, χρήσης αστικών και 
υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, επισκευή και τη 
συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, 
συνήθους οικιακής κατανάλωσης, υπηρεσιών ατομικής 
υγιεινής και φροντίδας, υπηρεσιών ενημέρωσης και 
μόρφωσης, ταχυδρομικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών 
κοινωνικής προστασίας, λοιπών οικονομικών υπηρεσιών) 
ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κοινά 
αποδεκτό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της 
δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών 
υποχρεώσεων του Δανειολήπτη, σύμφωνα με την 
τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.  
Η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα 
είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
http://www.hba.gr και http://www.efpolis.gr/el/) 

Συνεργάσιμος 
Δανειολήπτης 

Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των 
δανειστών του όταν: 
(α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία 
επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως 
για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού 
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και 
προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, 
ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο 
ίδιος δεν είναι διαθέσιμος, 
(β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με 
όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και 
ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις 
και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για 
λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου 
του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, 
(γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου 
του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για 
λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική 
του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την 
ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
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την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από 
το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό 
του 
(δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου 
του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, 
προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, 
οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε 
γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης 
επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων 
που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά 
κλπ), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, 
ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, 
εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε 
μορφής κλπ), και 
(ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης 
αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί 
νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας 

 Μη συνεργάσιμος 
Δανειολήπτης 

Κάθε Δανειολήπτης που δεν εμπίπτει στον ανωτέρω 
ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη 

Πεδίο 
Εφαρμογής & 
Εξαιρέσεις 
 

Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας εφαρμόζεται στα φυσικά 
πρόσωπα/επαγγελματίες και στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα 
τελευταία τρία φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο 
όρο το ποσό του € 1.000.000). 
 

Εξαιρέσεις 
 

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας 
εξαιρούνται:  

 Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν 
καταγγελθεί πριν από την 01/01/2015 ή οι 
απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν 
καταγγελθεί μετά την 01/01/2015 και για τις 
οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία φορά η Δ.Ε.Κ..  

 Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει 
υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για 
την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.  

 Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου 
τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές 
ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών 
ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς ειδικής 
εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Πλεονεκτήματα 
συνεργασίας & 
επιπτώσεις μη 
συνεργασίας  

Πλεονεκτήματα 
συνεργασίας 

Η συνεργασία Εταιρείας-δανειολήπτη επιτρέπει την 
έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, αφού 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο κλίματος εμπιστοσύνης 
και ειλικρινούς ανταλλαγής πληροφοριών. Διασφαλίζεται 
η τήρηση των κανόνων διαφάνειας και η λεπτομερής 
ενημέρωση του δανειολήπτη. Για την πρόταση ρύθμισης 
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που υποβάλλεται σε δανειολήπτη φυσικό πρόσωπο 
λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ελάχιστο 
επίπεδο των «Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης». Σε 
περίπτωση συμφωνίας ρύθμισης στο παραπάνω πλαίσιο, 
επιτυγχάνεται η ομαλή αποπληρωμή των οφειλών, με 
ενδεχόμενο κατά περίπτωση τον περιορισμό του κόστους 
του δανείου για το δανειολήπτη και αποφεύγονται οι 
δικαστικές διενέξεις. 

Επιπτώσεις μη 
συνεργασίας 

Σε περίπτωση χαρακτηρισμού σας ως Μη Συνεργάσιμου 
δανειολήπτη, σύμφωνα τόσο με τους ανωτέρω ορισμούς 
όσο και με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων 
κατωτέρω, κινδυνεύετε να αποκλειστείτε από ειδικές 
ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. Ν. 3869/2010) 
ή/και άλλων πλεονεκτημάτων των οποίων ο 
δανειολήπτης μπορεί να τύχει αν συνεργαστεί για την 
εξεύρεση κατάλληλης λύσης (π.χ. αποχή του, ιδρύματος 
από περαιτέρω δικαστικές ενέργειες διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης). 
Επιπλέον, η Hoist Hellas διατηρεί το δικαίωμα 
ενεργοποίησης νομικής/δικαστικής διαδικασίας, ενώ ο 
δανειολήπτης εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος για 
οποιοδήποτε τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο το οποίο 
συνεχίζει να εκτοκίζεται βάσει των αρχικώς 
συμφωνηθέντων όρων της σύμβασης και της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ 1  
Επικοινωνία με 
τον δανειολήπτη 

Με την ολοκλήρωση των 60 ημερολογιακων ημερών 
καθυστέρησης, η Hoist Hellas αποστέλει πρώτη γραπτή 
ειδοποίηση με συστημένη επιστολή εντός των επόμενων 
30 ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως τις 90 μέρες 
καθυστέρησης. Η επιστολή περιλαμβάνει αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την οφειλή σας καθώς και το 
‘Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με 
οικονομικές δυσχέρειες’ και την ‘Τυποποιημένη 
Οικονομική Κατάσταση’ ή το ‘Τυποποιημένο Έντυπο 
Παροχής Πληροφόρησης - Νομικά Πρόσωπα’ 
Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν 
είναι υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της 1ης 
γραπτής ειδοποίησης σε έγχαρτη μορφή, εκτός αν έχει 
παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή της. 
Εάν, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, δεν ανταποκριθείτε 
εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
πρώτης ειδοποίησης, ακολουθεί εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών δεύτερη συστημένη προειδοποιητική επιστολή 
με την οποία ενημερώνεστε για τις συνέπειες του 
χαρακτηρισμού σας ως ‘Μη συνεργάσιμος 
δανειολήπτης’.  
Εάν δεν ανταποκριθείτε εντός 15 εργάσιμων ημερών ή 
άλλης τυχόν ταχθείσας προθεσμίας από την παραλαβή 
της δεύτερης προειδοποιητικής επιστολής ή της πρώτης 
ειδοποίησης (για τις περιπτώσεις των νομικών 
προσώπων), αποστέλλεται εντός 15 ημερών συστημένη 
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επιστολή με την οποία ενημερώνεστε ότι έχετε 
χαρακτηριστεί ‘Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης’ 

ΣΤΑΔΙΟ 2 
Συγκέντρωση 
πληροφοριών 

Φυσικά πρόσωπα: Προσκομίζετε συμπληρωμένη την 
‘Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση’ συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε 
αυτή.  
Νομικά Πρόσωπα: Προσκομίζετε συμπληρωμένο το 
‘Τυποποιημένο Έντυπο Παροχής Πληροφόρησης - Νομικά 
Πρόσωπα’ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό. 
Η Hoist Hellas δύναται στο στάδιο αυτό να σας ζητεί 
επιπλέον δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία θα πρέπει 
να προσκομίζετε σε προθεσμία όχι μικρότερη των 15 
ημερών 

ΣΤΑΔΙΟ 3  
Αξιολόγηση 
πληροφοριών και 
οικονομικών 
στοιχείων 

Κατά το στάδιο αυτό η Hoist Hellas επαληθεύει τα 
στοιχεία και αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του 
οφειλέτη, το σύνολο των οφειλών, την ικανότητα 
αποπληρωμής, τρέχουσα και προβλεπόμενη, σε 
συνδυασμό και με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και 
το ιστορικό της οικονομικής συμπεριφοράς του οφειλέτη 
αλλά και άλλους παράγοντες όπως επαγγελματικού ή 
κοινωνικού χαρακτήρα.  
Επιπλέον για τα νομικά πρόσωπα αξιολογούνται στοιχεία 
όπως Οικονομικά Στοιχεία (Κύκλος Εργασιών, Συνολικά 
έσοδα/ έξοδα, υποχρεώσεις-Καθαρά Κέρδη), ικανότητα 
διοίκησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προνομιούχους 
πιστωτές (ενδεικτικά Φορολογικοί & Ασφαλιστικοί 
Φορείς). 

ΣΤΑΔΙΟ 4 
Πρόταση 
Ρύθμισης  
ή Οριστικής 
Διευθέτησης 

Εντός 4 μηνών από την τελευταία λήψη πληροφοριών η 
Hoist Hellas σας αποστέλει πρόταση/προτάσεις ρύθμισης 
ή οριστικής διευθέτησης με τη μορφή της 
‘Τυποποιημένης Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής 
Διευθέτησης’. 
Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της/των 
ανωτέρω πρότασης/προτάσεων ρύθμισης ή οριστικής 
διευθέτησης μπορείτε να αποδεχτείτε την πρόταση ή μία 
εκ των προτάσεων ή να υποβάλλετε αντιπρόταση με τη 
συνδρομή, αν επιθυμείτε, τρίτου φορέα, την οποία η 
Hoist Hellas μπορεί να αποδεχτεί ή να σας κάνει 
διαφορετική πρόταση εντός 2 μηνών την οποία μπορείτε 
να αποδεχτείτε εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της. 
Σε περίπτωση που κάποια από τις ως άνω προθεσμίες 
παρέλθει άπρακτη ή αν δεν έγινε αποδεκτή καμία από τις 
προτάσεις λύσεων της Hoist Hellas τότε σας αποστέλλετε 
επιστολή με την οποία ενημερώνεστε για το 
χαρακτηρισμό σας ως μη συνεργάσιμος.  

ΣΤΑΔΙΟ 5 
Διαδικασία 
Εξέτασης 

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της 
επιστολής με την οποία ενημερωθήκατε για τον 
χαρακτηρισμό σας ως ‘Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης’, 
μπορείτε να υποβάλλετε στο ‘Ειδικό Σημείο 
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Ενστάσεων Επικοινωνίας’ ένσταση χρησιμοποιώντας το ‘Έντυπο 
Υποβολής Ενστάσεως’. 
Η ένστασή σας εξετάζετε από την τριμελή Επιτροπή 
Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία αποφασίζει βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών. 
Εντός 3 μηνών από την υποβολή της ένστασής σας σας 
αποστέλλετε με συστημένη επιστολή η αιτιολογημένη 
απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΤΥΠΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Βραχυπρόθεσμες 
λύσεις 

 Περίοδος τοκοπληρωμής, δηλαδή πληρωμή μόνο 
τόκων για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα  

 Πληρωμή μέρους των τόκων για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα 

 Περίοδος χάριτος δηλαδή αναστολή πληρωμής 
κεφαλαίου και τόκων για ορισμένο χρονικό διάστημα 

Μακροπρόθεσμες 
λύσεις 

 Παράταση της διάρκειας του δανείου με μείωση της 
μηνιαίας δόσης 

 Διαχωρισμός οφειλής, λύση κατά την οποία 
διαχωρίζεται το δάνειο ως εξής: Τμήμα του δανείου 
το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να 
πληρώνει και στο υπόλοιπο τμήμα του δανείου που  
τακτοποιείται μεταγενέστερα με νέα συμφωνία 

 Μερική διαγραφή χρέους κατά την οποία 
διαγράφεται μέρος της οφειλής ενώ διατηρείται το 
μέρος που εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί από 
τον δανειολήπτη 

Η Hoist Hellas δύναται κατά την πρόταση 
Μακροπρόθεσμων Λύσεων να ζητεί εξασφάλιση ή 
πρόσθετη εξασφάλιση των οφειλών  

Λύσεις οριστικής 
διευθέτησης 

Διακανονισμός απαιτήσεων κατά τον οποίο συμφωνείται 
η εξόφληση της οφειλής με εφάπαξ καταβολή ή σειρά 
τμηματικών προκαθορισμένων καταβολών. Στην 
περίπτωση αυτή η Hoist Hellas δύναται να προβαίνει σε 
μερική διαγραφή οφειλής 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Πολλαπλές 
οφειλές 
στο ίδιο ίδρυμα 

Στη περίπτωση που η δανειολήπτης βαρύνεται με 
περισσότερα του ενός δάνεια δύναται να αιτηθεί 
ενιαίας λύσης ρύθμισης για όλες τις οφειλές 

Πολλαπλοί 
πιστωτές 

Στην περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα έγγραφα 
προκύψει ότι παρουσία και άλλων ιδρυμάτων- πιστωτών 
με απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες ή μη προς το δανειολήπτη, 
η Hoist Hellas δύναται, εφόσον συναινεί ο δανειολήπτης, 
να επιδιώκει την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. 

Εγγυητές Για τους σκοπούς του κώδικα, κάθε διάταξη που 
εφαρμόζεται επί δανειολήπτη με οφειλές σε 
καθυστέρηση νοείται ότι εφαρμόζεται, αντιστοίχως, και 
επί του/των εγγυητή/ών. Εξαιρέσεις που ισχύουν για τον 
πρωτοφειλέτη εφαρμόζονται και για τον εγγυητή, 
εφόσον ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης (παραίτηση του 
δικαιώματος διζήσεως).  
Η έναρξη εφαρμογής της Δ.Ε.Κ. γνωστοποιείται 
ταυτοχρόνως στον πρωτοφειλέτη και στον εγγυητή. 
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Προσωπικά 
δεδομένα 

Η Hoist Hellas σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις, δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί 
τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν 
πρόκειται για: 
Εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά 
την εκτέλεση, για λογαριασμό της, της επεξεργασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο, 
Εταιρείες συνδεδεμένες προς αυτήν κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/20, Εταιρείες ενημέρωσης 
οφειλετών του Ν. 3758/2009, δικηγορικές εταρείες, 
δικαστικούς επιμελητές προκειμένου να επιτευχθεί η 
εκτέλεση σύμβασης ή η είσπραξη των απαιτήσεων της 
Hoist Hellas, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τους 
δανειολήπτες των συμβατικών τους υποχρεώσεων,  
διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το 
νόμο ή δικαστική απόφαση. 
Η Hoist Hellas δικαιούται να αναζητήσει πρόσθετα 
στοιχεία και πληροφορίες από άλλες πηγές συλλογής 
επαρκούς, πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης πλην 
του δανειολήπτη, σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα 
αυτού, προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα 
εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης, 
υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας 

Παράλληλες 
ενέργειες 

Παράλληλα με τις ενέργειες ενημέρωσής σας και 
ανταλλαγής πληροφοριών για τις ανάγκες του Κώδικα η 
Hoist Hellas δύναται να σας ενημερώνει η ίδια ή τρίτοι 
για λογαριασμό της (Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών) 
στο πλαίσιο του Ν. 3758/2009 

Τήρηση Αρχείων 
και Στοιχείων  

Η Hoist Hellas τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και 
λοιπών στοιχείων που τίθενται υπόψη της για την 
αξιολόγησή σας και την υποβολή κατάλληλης πρότασης 
ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, για 
τουλάχιστον έξι (6) έτη 

Ειδικά Σημεία 
Επικοινωνίας 

Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης σχετικά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας: 2106842776 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση σχετικά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας: CodeofConduct@hoistfinance.com 
Στα γραφεία της Hoist Hellas: Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι 
Αττικής, 15233, 1ος Όροφος 

Ενδεικτικοί 
φορείς 
συμβουλευτικής 
συνδρομής 

 Συνήγορος του Καταναλωτή: Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 
Αθήνα, Τηλέφωνα: 210-6460862 / 210-6460814 / 210- 
6460612 / 210-6460734 / 210-6460458, fax: 210 
6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, 
ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr  

 Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών: 
Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, Τηλ.: 10 4 40, 210-
3376700, Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr 

 Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 
3898/2010. Δυνατότητα αναζήτησης μεσολαβητών 
δίδεται στην ιστοσελίδα: www.diamesolavisi.gov.gr 



HOIST HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. 

 
 Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του 

αρ. 18 της Υ.Α. 70330 Οικ./09.07.15 

Αποποίηση 
Ευθύνης 

Η ένταξή σας στη ΔΕΚ, δεν διασφαλίζει την εκ των 
προτέρων συμφωνία επί των επί των προτεινόμενων 
Λύσεων Ρύθμισης/Οριστικής Διευθέτησης. 

 

 

 

 


