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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ  

ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
Το παρόν συμφωνητικό συνάφθηκε στ   ____________________________________ στις _____/_____ 202_  
μεταξύ: 
 
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. τ____________________________________________________________του ___________________  και 
της ___________________________________________ επαγγέλματος _______________________   που 
κατοικεί_____________________________________________________________________________                                                    
διεύθυνση __________________________________________________ΑΦΜ ______________________  
της Δ.Ο.Υ. _________________________  Α.Δ.Τ. ___________________εκδόσεως ___________________  
εθνικότητας_____________________________________________________ με στοιχεία επικοινωνίας,                                         
οδός _____________________________________, Αρ. _________, ΤΚ ________________ email 
_______________________________ τηλέφωνο σταθερό ____________________________ και 
κινητό_________________________________ που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Πωλητής» 
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «____________________________________» 
με ΑΦΜ ________________ της Δ.Ο.Υ. _____________________ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _________________ 
που εδρεύει ___________________________________________ (οδός _______________________  
αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία ο «Πωλητής» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
___________________________________________________________, επιχειρηματία κάτοχο του με 
αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ ________________________ της Δ.Ο.Υ. 
_______________________ 
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
2. τ_____________________________________ του ____________________________ και της 
________________________________________επαγγέλματος _________________________________ που 
κατοικεί ____________________________________ διεύθυνση ___________________________ ΑΦΜ 
____________________ της Δ.Ο.Υ. _________________________ Α.Δ.Τ. _________________ εκδόσεως 
___________________ εθνικότητας _______________________________στοιχεία επικοινωνίας,  οδός 
___________________________ Αρ. _________, ΤΚ __________ και email _____________________, 
τηλέφωνο σταθερό __________________________και κινητό _____________________________ που θα 
καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 
2. της ____________________________εταιρείας με την επωνυμία «____________________________» με 
ΑΦΜ _________________ της Δ.Ο.Υ. _________________ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________________ που 
εδρεύει _______________________  (οδός _________________________ αριθμός _________________ ), 
που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
____________________________,  επιχειρηματία κάτοχο του με αριθμό ____________________________  
δελτίου ταυτότητας  με ΑΦΜ ____________________________ της Δ.Ο.Υ. ________________________ 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Ο Πωλητής είναι μέτοχος _______________________________ (________) κοινών, ονομαστικών, μετά 
ψήφου, μετοχών, οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί, ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σε 
χρηματιστηριακή ή άλλη οργανωμένη αγορά, εκάστη ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε (€ 5,00) της ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», (εφεξής η «Τράπεζα») που προέρχεται από τον μετασχηματισμό δια 
μετατροπής του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Συν.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο 
Κρήτης (Λεωφ. Ικάρου και Εφέσου αρ. 5),  με αρ. ΓΕΜΗ: 077156527000 και ΑΦΜ: 096121548 Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου. 
 
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 39.483.340 ευρώ και 
διαιρείται σε 7.896.668 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ.  
 
Οι εν λόγω μετοχές, δεν είναι ενσωματωμένες σε αξιόγραφο, δεδομένου ότι η Τράπεζα  δεν υποχρεούται σε 
έκδοση μετοχών (άρθρο 40 § 4 εδ. 1 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 7 § 1 εδαφ. 3 του Καταστατικού της 
Τράπεζας), η δε μετοχική σχέση του Πωλητή αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της 
Τράπεζας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 § 2 εδαφ. 2 του Καταστατικού της. 
 
Για την εν λόγω μετοχική σχέση του Πωλητή με την Τράπεζα, έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου ________ 
βεβαίωσή της από το βιβλίο μετόχων που διατηρεί, σύμφωνα με την οποία  ο Πωλητής είναι δικαιούχος των 
ως άνω μετοχών. 
 
Ο Πωλητής επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή και ο Αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει 
και αποκτήσει από τον Πωλητή, το σύνολο των δικαιωμάτων του Πωλητή από τη μη ενσωματωμένη σε τίτλους 
μετοχική έννομη σχέση του με την Τράπεζα, υπό τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.  
 

ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αγοραπωλησία – Εκχώρηση  της μη ενσωματωμένης σε αξιόγραφο μετοχικής σχέσης του Πωλητή με την 

Τράπεζα ως συνόλου δικαιωμάτων  
 
1.1 Δια του παρόντος, ο Πωλητής μεταβιβάζει λόγω πωλήσεως και  εκχωρεί στον   Αγοραστή, και ο Αγοραστής 
αποδέχεται, αγοράζει και αποκτά το σύνολο των μετοχικών δικαιωμάτων του Πωλητή επί  _________ κοινών, 
ονομαστικών, μετά ψήφου,  απεγχαρτωμένων αξιογραφικώς, ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών της 
Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ πέντε (€ 5,00) οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί, ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης  σε χρηματιστηριακή ή άλλη οργανωμένη αγορά (εφεξής οι «Μετοχές»), μετά 
των συναφών προς αυτές δικαιωμάτων, ως ενδεικτικά του δικαιώματος ψήφου και της απολήψεως μερίσματος 
εκ τυχόν κερδών συμπεριλαμβανομένης της παρούσας διαχειριστικής χρήσης, έναντι συνολικού τιμήματος 
________________________________________ευρώ (€ ___________ ) (εφεξής το «Τίμημα»), ήτοι έναντι 
ποσού ___________________________________ ευρώ (€______________ ) ανά μεταβιβαζόμενη ως 
δικαίωμα μη ενσωματωμένη σε αξιόγραφο μετοχή, καταβλητέου κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 1.4. 
 
1.2 Ο Πωλητής δηλώνει, εγγυάται και διαβεβαιώνει τον Αγοραστή ότι το σύνολο των δικαιωμάτων του επί των  
_______________ Μετοχών, είναι  ελεύθερα από κάθε άλλη εκχώρηση, ενεχυρίαση, απαίτηση τρίτου και 
κατάσχεση και εν γένει ελεύθερα  παντός δικαιώματος  και απαίτησης τρίτου και  κάθε είδους επιβάρυνσης ή 
διεκδίκησης, περαιτέρω δε δηλώνει, εγγυάται και διαβεβαιώνει τον Αγοραστή ότι έχει τηρήσει κάθε 
διατύπωση που επιβάλλεται βάσει νόμου για την απόκτηση των Μετοχών.  
  
1.3  Ο Πωλητής γνωστοποιεί στον Αγοραστή, ότι ουδέποτε, τώρα ή άλλοτε, προέβη έναντι του Αγοραστή ή 
τρίτου αδιακρίτως προσώπου σε οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, ρητή ή κεκρυμμένη, δήλωση, βεβαίωση, 
παράσταση, υπόσχεση ή ανακοίνωση, εγγυοδοτικής ή άλλης φύσης, ούτε ανέλαβε οιαδήποτε δέσμευση ή 
υποχρέωση, περί των  δικαιωμάτων του επί των Μετοχών, (εξαιρέσει των ρητώς αναγραφομένων στα Άρθρα 
1.1 και 1.2 του παρόντος), περί της νομικής, οικονομικής, διοικητικής ή περιουσιακής κατάστασης της Τράπεζας, 
περί των παρεχομένων από τις Μετοχές δικαιωμάτων, εξουσιών και προνομίων, και γενικά περί παντός ετέρου 
ζητήματος πλην των ρητώς αναγραφομένων στο παρόν. 
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1.4  Σε εξόφληση του κατά τα ανωτέρω υπό 1.1. τιμήματος,  ο Αγοραστής  κατέβαλε σήμερα στον Πωλητή, 
ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος, το Τίμημα ήτοι το συνολικό ποσό των  
_____________________________ ευρώ (€ __________) με την αποστολή, κατ’ εντολή του Πωλητή, 
ισόποσου εμβάσματος από τραπεζικό λογαριασμό του Αγοραστή στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 
ΙΒΑΝ ______________________________________ στην Τράπεζα _________________________________ 
(εφεξής ο «Λογαριασμός»).  Ο Πωλητής δηλώνει ρητά ότι η καταβολή του Τιμήματος στον υποδειχθέντα 
Λογαριασμό συνιστά προσήκουσα καταβολή σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Τιμήματος από τον 
Αγοραστή και ουδεμία άλλη αξίωση ή/και απαίτηση υφίσταται έναντι του Αγοραστή αναφορικά με την 
καταβολή του Τιμήματος.  
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
Λοιπές Διατάξεις 

 
2.1.  Με την αναγγελία της μεταβίβασης της μετοχικής σχέσης του Πωλητή με την Τράπεζα ως συνόλου 
δικαιωμάτων του επί των ________________________  Μετοχών, αποκόπτεται κάθε δεσμός του Πωλητή με 
την Τράπεζα και η μετοχική σχέση περιέρχεται στον αποκτώντα Αγοραστή ο οποίος πλέον ως νέος φορέας 
της μετοχικής σχέσης μπορεί να ασκεί τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα έναντι της Τράπεζας.  
 
2.2.  Οι Συμβαλλόμενοι θα συμπράξουν μεταξύ τους και θα προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη 
διενέργεια, είτε από τους ίδιους, είτε από τρίτους, κάθε πράξης, δήλωσης, δικαιοπραξίας ή ανακοίνωσης που 
απαιτείται για την πραγμάτωση των αναγραφομένων στο παρόν.  
 
2.3 Το παρόν συμφωνητικό περιλαμβάνει τη μόνη και πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων ως προς το 
αντικείμενό της, υπερισχύει δε κάθε προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας των συμβαλλομένων. 
Οι διατάξεις του συμφωνητικού, οι οποίες στο σύνολο τους συμφωνούνται ότι είναι ουσιώδεις, 
τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνο ρητά και εγγράφως, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός, και όχι 
αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των προβλέψεων του προηγουμένου εδαφίου, ανταπόδειξη κατά του 
περιεχομένου του συμφωνητικού ή περί υπάρξεως προσθέτου συμφώνου επιτρέπεται μόνο εγγράφως, 
αποκλειομένου παντός ετέρου αποδεικτικού μέσου. 
 
2.4 Τυχόν ακυρότητα όρου του συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ακυρότητα και των λοιπών όρων, αλλά οι 
Συμβαλλόμενοι αντικαθιστούν τον τυχόν άκυρο όρο με έγκυρο, που διατυπώνουν στα πλαίσια της καλής 
πίστεως, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο στο σκοπό που οι συμβαλλόμενοι επεδίωκαν 
διά του άκυρου όρου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμβαλλόμενοι θα προβούν σε όλες τις ενέργειες που 
τυχόν απαιτούνται για την εκπλήρωση του συναλλακτικού σκοπού που επιδιώκεται με το παρόν, ώστε η 
μεταβίβαση της μετοχικής σχέσης του Πωλητή με την Τράπεζα ως συνόλου δικαιωμάτων του επί των 
__________________________ Μετοχών  να αποκτήσει πλήρη ισχύ.  
 
2.5 Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή 
ή διάρρηξη του παρόντος συμφωνητικού για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που 
αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 ΑΚ, οι προϋποθέσεις των οποίων, όπως ρητά και ανέκκλητα 
δηλώνουν, δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. 
 
2.6 Οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν ως αυστηρώς εμπιστευτική και απόρρητη κάθε 
πληροφορία που αφορά στους όρους και στο τίμημα του παρόντος συμφωνητικού καθώς και κάθε 
πληροφορία την οποία τους έχει παράσχει ή εμπιστευτεί το άλλο μέρος, κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης 
ή/και υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού, θα χρησιμοποιούν δε αυτή αποκλειστικώς για τους σκοπούς 
του παρόντος, δεν θα την αποκαλύπτουν ή κοινοποιούν σε τρίτους και θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, προκειμένου οι υπάλληλοι, σύμβουλοι ή άλλως και οι τυχόν τρίτοι, στους οποίους αναθέτουν εργασίες 
ή υπηρεσίες σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό, να μην την αποκαλύψουν ή κοινοποιήσουν σε μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν καταλαμβάνει την εγγραφή στο βιβλίο 
μετόχων της Εταιρείας ή/και τυχόν εγγραφές/ενημερώσεις ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. 
 
2.8  Ο Αγοραστής αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να προσκομίσει στην Τράπεζα το σύνολο των εγγράφων 
ταυτοποίησής του, χάριν της ολοκλήρωσης της καταχώρησης της ως άνω μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων 
της Τράπεζας. 
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2.9. Το παρόν συμφωνητικό και οι προβλεπόμενες σε αυτό συναλλαγές και δικαιοπραξίες διέπονται, 
ερμηνεύονται και εκτελούνται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 
 
2.10 Κάθε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει από ή σχετικά με το παρόν συμφωνητικό και 
τις προβλεπόμενες σε αυτό συναλλαγές και δικαιοπραξίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως του ____________________________. 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο (2) για τον Αγοραστή και δύο (2)  για τον Πωλητή. 
 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
 
 

Ο Πωλητής / Εκχωρητής                                Ο Αγοραστής/Εκδοχέας 
 
 
 
         *Υπογραφή____________________                      *Υπογραφή ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*θεώρηση γνησίου υπογραφής)  
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ  
ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Με την παρούσα αναγγέλλεται η εκχώρηση λόγω πωλήσεως από :  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. τ____________________________________________________________του ___________________  και 
της ___________________________________________ επαγγέλματος _______________________   που 
κατοικεί_____________________________________________________________________________                                                    
διεύθυνση __________________________________________________ΑΦΜ ______________________  
της Δ.Ο.Υ. _________________________  Α.Δ.Τ. ___________________εκδόσεως ___________________  
εθνικότητας____________________________ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός ________________________, 
Αρ. _________, ΤΚ ________________ email _______________________________ τηλέφωνο σταθερό 
____________________________ και κινητό_________________________________ που θα καλείται στο 
εξής για συντομία  ο «Πωλητής» και  
 

 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
1. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «____________________________________» 
με ΑΦΜ ________________ της Δ.Ο.Υ. _____________________ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _________________ 
που εδρεύει ___________________________________________ (οδός _______________________  
αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία ο «Πωλητής» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
___________________________________________________________, επιχειρηματία κάτοχο του με 
αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ ________________________ της Δ.Ο.Υ. 
_______________________   
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
 
2. τ_____________________________________ του ____________________________ και της 
________________________________________επαγγέλματος _________________________________ που 
κατοικεί ____________________________________ διεύθυνση ___________________________ ΑΦΜ 
____________________ της Δ.Ο.Υ. _________________________ Α.Δ.Τ. _________________ εκδόσεως 
___________________ εθνικότητας _______________________________στοιχεία επικοινωνίας,  οδός 
___________________________ Αρ. _________, ΤΚ __________ και email _____________________, 
τηλέφωνο σταθερό __________________________και κινητό _____________________________ που θα 
καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 
2. της ______________________ εταιρείας με την επωνυμία «___________________________________»  
με ΑΦΜ ________________της Δ.Ο.Υ. _____________________και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
_________________ που εδρεύει ___________________________________________ (οδός 
_______________________  αριθμός_________), που θα καλείται στο εξής για συντομία  ο «Αγοραστής» 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ___________________________________________________________, 
επιχειρηματία κάτοχο του με αριθμό _______________________  δελτίου ταυτότητας  με ΑΦΜ 
________________________ της Δ.Ο.Υ. _______________________ 
 
του συνόλου  των μετοχικών δικαιωμάτων του επί  ______________ κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου,  
απεγχαρτωμένων αξιογραφικώς, ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί, ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης  σε 
χρηματιστηριακή ή άλλη οργανωμένη αγορά μετά των συναφών προς αυτές δικαιωμάτων, ως ενδεικτικά του 
δικαιώματος ψήφου και της απολήψεως μερίσματος εκ τυχόν κερδών συμπεριλαμβανομένης  της παρούσας 
διαχειριστικής χρήσης, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00  ευρώ, έναντι συνολικού τιμήματος 
___________________________________ευρώ (€ _______ ) ήτοι έναντι ποσού 
___________________________________ ευρώ (€__________) ανά μεταβιβαζόμενη ως δικαίωμα μη 



6 
E370-28.2/16.02.21 

 

ενσωματωμένη σε αξιόγραφο μετοχή, και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα  στην ανωτέρω σύμβαση 
μεταβίβασης. 
 
Τα Μέρη παραγγέλλουν αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει το παρόν συμφωνητικό στην Ανώνυμη 
Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της 
Λεωφ. Ικάρου αρ. 5, νομίμως εκπροσωπούμενης, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες και ειδικότερα 
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επέλευση των αποτελεσμάτων της 
αναγγελίας της δια του παρόντος συντελούμενης εκχώρησης.  
 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
 

 
Ο Πωλητής / Εκχωρητής                                Ο Αγοραστής/Εκδοχέας 

 
 
 
 
               *Υπογραφή____________________                      *Υπογραφή ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(*θεώρηση γνησίου υπογραφής) 
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