ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ …………..1
(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
(άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)
Του ……….............................. του ...................……, κατοίκου ............……….., οδός …......................, αρ. ...
ΠΡΟΣ-KATA
1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα.
2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε .», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα.
3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 21-23, και εκπροσωπείται νόμιμα.
4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα.
5) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5, και εκπροσωπείται νόμιμα.
6) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 9, και εκπροσωπείται νόμιμα.
7) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « CITIBANK INTERNATIONAL plc», που εδρεύει στο
Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται
νόμιμα.
Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

–

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Κατάσταση περιουσίας αιτούντος και εισοδημάτων αιτούντος και συζύγου
Ο αιτών είμαι … ετών και μόνιμος υπάλληλος σ… …………του …………….. Το μέσο μηνιαίο εισόδημά μου,
συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.820 ευρώ μηνιαίως. Η
σύζυγός μου εργάζεται ως ………………… στ..…………….., το δε αντίστοιχο μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται σε
1.100 ευρώ. Έχουμε δύο κόρες 19 και 15 ετών, εκ των οποίων η πρώτη είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο
Πάτρας. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς μου, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσής μου
προς διατροφή των τέκνων μου, ανέρχεται στο ποσό των 1.600 ευρώ (επιθυμητή η περαιτέρω ανάλυση του
κόστους διαβίωσης, βλ. ενδεικτικά στοιχεία στο παρακάτω υπόδειγμα εισοδημάτων). Το ανωτέρω ποσό
κρίνεται μάλιστα εύλογο και μετριοπαθές, δεδομένου ότι η κόρη μου σπουδάζει στην ε παρχία τα μηνιαία
έξοδά της ανέρχονται περίπου στο ποσό τον …….… ευρώ, συνυπολογίζοντας και το ενοίκιο που καταβάλλω
για τη διαμονή της.
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Το ειρηνοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, άλλως της συνήθους διαμονής (βλ. άρθρο 3 ν. 3869/10).
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Έχω την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος ισογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 85,00 τετραγωνικών
μέτρων, το οποίο βρίσκεται στ ……………… επί της οδού …………… αρ. .... Το ακίνητο αυτό, το οποίο χρησιμεύει
ως κύρια κατοικία της οικογένειάς μου, κατασκευάστηκε το 1975 και η εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό
των 150.000,00 ευρώ. Πέραν τούτου έχω στην ιδιοκτησία μου και ένα αυτοκίνητο μάρκας ….…….1400 cc
παλαιότητας 10 ετών αξίας 1.700 ευρώ.
Πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις ………... (π.χ. εκπαίδευση παιδιών κλπ..), απρόβλεπτα γεγονότα στη
ζωή μου …………….(αναφορά συγκεκριμένων γεγονότων σε κάθε περίπτωση), εσφαλμένες εκτιμήσεις ως
προς τις δυνατότητες αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων ………,

με ανάγκασαν να καταφύγω

περισσότερο από όσο επέτρεπε η οικονομική μου κατάσταση στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να
αντεπεξέλθω στις αυξημένες ανάγκες τις δικές μου και της οικογενείας μου. Οι συνεχείς
αναχρηματοδοτήσεις με δυσμενείς όρους στις οποίες υποχρεώθηκα προκειμένου να είμαι σε θέση να
ανταποκριθώ στις οφειλές μου,

τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών, η συρρίκνωση των

εισοδημάτων μου, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική μου κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη
την εξυπηρέτηση των οφειλών μου με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο εισόδημά μου για την
εξόφληση των δανειακών μου υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να περιέλθω χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μου. Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα παρακάτω
αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης
στερούμαι επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρω να ανταποκριθώ στις συμβατικές
υποχρεώσεις μου προς τους πιστωτές μου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξι πρόθεσμες οφειλές που
μάλιστα συνεχώς διογκώνοντα, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχω γι’ αυτό περιέλθει σε
κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ,
γεγονός που επηρεάζει εμένα και την οικογένειά μου, καθώς εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή
αδυνατούμε πλέον να λειτουργήσουμε ως κοινωνικά όντα και να συμμετάσχουμε στην κοινωνική και
οικονομική ζωή.
Ειδικότερα, η προσωπική μου περιουσία περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία 2:
Α. Περιουσιακά στοιχεία
όχι □

1.

ναι

Χ

ιδιόκτητη κύρια
Περιγραφή (τοποθεσία, έκταση, είδος και ποσοστό δικαιώματος,
εκτιμώμενη εμπορική αξία):

κατοικία ή άλλη
μοναδική κατοικία

2. άλλα ακίνητα (τοποθεσία, έκταση ,είδος και ποσοστό δικαιώματος, εκτιμώμενη εμπορική
αξία)
1.
2.
3. κινητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία
Όχι

Ναι

Προσδιορισμός

2

Αξία

Το παρακάτω υπόδειγμα περιουσιακών στοιχείων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί
στην αίτηση στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία.
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Καταθέσεις
Οχήματα
Μετοχές,
μερίσματα,
ομόλογα,
συμμετοχές σε
εταιρείες κλπ
Απαιτήσεις
έναντι τρίτων
Άλλα
περιουσιακά
στοιχεία
Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Μηνιαίο ατομικό εισόδημα:
α. από εργασία:
β. από σύνταξη: ………
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων :……….
δ. από εταιρικές συμμετοχές :
ε. από τόκους καταθέσεων: …………..
στ. από κάθε άλλη πηγή : ……………

Μηνιαίο εισόδημα συζύγου:
α. από εργασία:
β. από σύνταξη: ………
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων :……….
δ. από εταιρικές συμμετοχές :
ε. από τόκους καταθέσεων: …………..
στ. από κάθε άλλη πηγή : ……………

Η συνεισφορά της συζύγου μου στις οικογενειακές δαπάνες ανέρχεται σε …………%.

Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του οφειλέτη και των
προστατευομένων μελών της οικογενείας του
Οι μηνιαίες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης μου ανέρχονται συνολικά σε ……….. και
περιλαμβάνουν αναλυτικά τα ακόλουθα:
- Ενοίκιο:
-

Έξοδα κοινοχρήστων:

-

Διατροφή:

-

Λογαριασμοί (ΔΕΗ, Τηλ/νία, ΕΥΔΑΠ κλπ.):

-

Θέρμανση:

-

Ένδυση - υπόδηση:

-

Εκπαιδευτικές δαπάνες:

-

Έξοδα μετακινήσεων:

-

Ιατρικά έξοδα:
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-

Επισκευές – συντήρηση:

-

Ασφάλειες:

-

Άλλα έξοδα:
ΣΥΝΟΛΟ

2. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους
Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μου με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μου έχει ως ακολούθως :

α/α

πιστωτής

αιτία απαίτησης

συνολική

(όνομα/επωνυμία

(στεγαστικό/

απαίτηση/

εξασφάλισης

καταναλωτικό

αναλογούν

(υποθήκη,

δάνειο,

ποσοστό επί

προσημείωση

πιστωτική κάρτα

της

κ.α.)

άλλο είδος

συνολικής

συναλλαγής)
Η με αριθμό

οφειλής
3.000

…………

(1 % επί της

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

6.000

…..……

(2 % επί της

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

102.000

α’ προσημείωση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

………..

(34% επί της

επί του

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

ανωτέρω

επισκευαστικού

οφειλής)

ακινήτου

διεύθυνση, τηλέφωνο)

1.

EFG EUROBANK
ERGASIAS A.E.

2.

EFG EUROBANK
ERGASIAS A.E.

3.

κεφάλαιο

3

τόκοι3

έξοδα

είδος

2.000

800

200

-

4.800

900

300

-

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10 οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της
αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Ενδεδειγμένο θα ήταν να αναφέρονται οι τόκοι μέχρι το
χρόνο κατάθεσης της αίτησης, ώστε να μην ανακύπτει ζήτημα επικαιροποίησης της οφειλής. Στην περίπτωση που
η βεβαίωση που έχει ο οφειλέτης από το πιστωτικό ίδρυμα είναι παλαιότερη μπορεί να υπολογίσει με βάση το
επιτόκιο και την περίοδο που διανύθηκε τους πρόσθετους τόκους, και να προσαυξήσει το αντίστοιχο κονδύλι. Οι
απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο όμως ενήμερης οφειλής. Κατά τη συζήτηση
της αιτήσεως, και αφού έχει αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός, αν ο αιτών δεν έχει εν τω μεταξύ καταβάλει
τους τόκους που έχουν παραχθεί από την υποβολή της αίτησης για τις συγκεκριμένες οφειλές ή έχει καταβάλει
διάφορα ποσά σε εξόφληση των οφειλών του, θα πρέπει να γίνει μία επικαιροποίηση της κατάστασης οφειλών.
Άλλωστε, ο αιτών οφείλει, εφόσον μάλιστα δεν υπάρχει απόφαση περί αναστολής κατά το άρθρο 6 ν. 3869/10 ή
προσωρινής ρύθμισης κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ να συνεχίζει με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες την
αποπληρωμή των οφειλών του.
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δανείου

4.

5.

Η με αριθμό

30.000 (10%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

…………

επί της

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

καταναλωτικού

οφειλής)

δανείου
Η με αριθμό

6.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

………..

(2 % επί της

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

26.000

4.000

-

-

4.900

1.000

100

-

8.000

1.800

200

-

9.933,81

1.571,50

…….

-

κάρτας

6.

Η με αριθμό

9.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

……..

(3% επί της

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

12.000

…..…..

(4 % επί της

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

12.000

α’ προσημείωση

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

……....

(4% επί της

επί του

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

ανωτέρω

καταναλωτικού

οφειλής)

ακινήτου

δανείου
Η με αριθμό

45.000

……….

(15% επί της

προσημείωση

σύμβαση

συνολικής

επί του

καταναλωτικού

οφειλής)

ανωτέρου

7.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

8.

9.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

δανείου
Η με αριθμό
10.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

…………..
σύμβαση
πιστωτικής
κάρτας
Η με αριθμό

11.

38.700

6.000

6.300

-

β

4.900

1.100

-

ακινήτου
-

19.000

2.000

-

γ’ προσημείωση

(2 % επί της
συνολικής
οφειλής)
21.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

………

(7 % επί της

υποθήκης επί

Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

του παραπάνω

5

12.

καταναλωτικού

οφειλής)

ακινήτου

δανείου
H με αριθμό

15.000

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

…………

(5 % επί της

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

13.488

1.512

-

-

5.555,81

444,19

-

-

18.900

1.900

200

-

5.000

850

50

-

κάρτας

13.

14.

15.

Η με αριθμό

6.000

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

……………

(2 % επί της

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

21.000

CITIBANK

…………

(7 % επί της

INTERNATIONAL plc

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Η με αριθμό

6.000

CITIBANK

…………….

(2 % επί της

INTERNATIONAL plc

σύμβαση

συνολικής

πιστωτικής

οφειλής)

κάρτας
Στον παραπάνω πίνακα εμφαίνονται στην δεύτερη στήλη το όνομα του πιστωτή μου, στην τρίτη στήλη η
αιτία της οφειλής, στην τέταρτη στήλη το συνολικό ποσό της οφειλής μου, καθώς και το ποσοστό που
αντιπροσωπεύει επί του συνόλου των οφειλών μου. Στις επόμενες στήλες αναλύεται η κάθε οφειλή μου
κατά κεφάλαιο (πέμπτη στήλη), τόκους (έκτη στήλη) και έξοδα (έβδομη στήλη). Τέλος, στην όγδοη στήλη
εμφανίζονται ενδεχόμενες εμπράγματες ασφάλειες των οφειλών μου 4.
Από τις ανωτέρω οφειλές μου, εξασφαλισμένες είναι η με αριθμό 3 απαίτηση της Εθνικής Τράπεζας
(δεύτερης καθής) ύψους 102.000 ευρώ με την από ..…. εγγραφή υπέρ αυτής πρώτης προσημείωσης
υποθήκης που έχει εγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο …….. στον τόμο … αρ. .. για το ποσόν 120.000 ευρώ επί
του παραπάνω ακινήτου, η με αριθμό 9 απαίτηση της Αlpha Τράπεζας (τέταρτης καθής) ύψους 45.000 ευρώ
με την από ……εγγραφή δεύτερης προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο …..…
στον τόμο … αρ. .. για το ποσόν των 56.000 ευρώ επί του παραπάνω ακινήτου και η με αριθμό 11 απαίτηση
της Τράπεζας Πειραιώς (πέμπτης καθής) ύψους 21.000 με την εγγραφή της από …. τρίτης προσημείωσης που
έχει εγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο ………… στον τόμο … αρ. .. για το ποσόν των 25.000 επί του παραπάνω
ακινήτου.
Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν
αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως .
4

Για τις απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
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3. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων
χρηματικών οφειλών
Όπως ανέφερα και παραπάνω,

λόγω των αυξημένων οικονομικών αναγκών της οικογένειάς μου,

αδυνατούσα να ανταποκριθώ στις

τρέχουσες δανειακές μου υποχρεώσεις με το εισόδημά μου , με

αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος
ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών
βιοτικών οικογενειακών μου αναγκών απαιτεί το ποσόν των 1.500 ευρώ μηνιαίως. Με δεδομένο ότι ο μισθός
μου ανέρχεται, όπως ήδη ανέφερα στο ποσό των 1.820 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύζυγός μου
συνεισφέρει στην κάλυψη των οικογενειακών δαπανών με το σύνολο σχεδόν των μηνιαίων απολαβών
της, το ποσόν το οποίο μπορώ να διαθέσω από το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των οφειλών μου
ανέρχεται σε 1.300 ευρώ. Με το ποσόν αυτό δεν μπορώ να καλύψω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου.
Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, μεγάλο μέρος των ανωτέρω
οφειλών μου είναι ληξιπρόθεσμες, πολλές δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη καταγγελθεί .
Ειδικότερα:
α) Οι με αριθμό .., .., οφειλές μου προς την ….ύψους ….ευρώ, …. ευρώ και …ευρώ αντίστοιχα είναι στο
σύνολό τους ληξιπρόθεσμες, καθώς οι σχετικές με αριθμούς…., …., ….. συμβάσεις έχουν καταγγελθεί από
την τράπεζα.
β) Η με αριθμό 3 οφειλή μου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 102.000 ευρώ εμφανίζει
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ….. ευρώ, όπως προκύπτει από την από …. βεβαίωση οφειλής, όπου αναφέρεται η
οφειλή αυτή ως «υπερήμερη».
γ) Οι με αριθμό 9 και 10 οφειλές μου προς την τράπεζα Alpha Τράπεζα ύψους 45.000 και 6.000 ευρώ
αντίστοιχα φανίζουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα, όπως προκύπτει από την από …..2010 βεβαίωση οφειλής, όπου
εμφανίζεται η ένδειξη «καθυστερημένη» στις οφειλές από τις με αριθμό …. και …. συμβάσεις.
δ) Η με αριθμό 11 οφειλή μου προς την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 21.000 ευρώ είναι στο σύνολό της
ληξιπρόθεσμη, καθώς, όπως προκύπτει από την από …… αναλυτική βεβαίωση οφειλών, η με αριθμό ….. έχει
καταγγελθεί.
Από τα παραπάνω προκύπτει η μόνιμη αδυναμία μου να αντεπεξέλθω στο σύνολο των οφειλών μου, ιδίως
των ληξιπρόθεσμων. Η οικονομική μου δε κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υ πάρχει
δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη ανέφερα, είμαι δημόσιος
υπάλληλος, ο μηνιαίος δε μισθός μου δεν πρόκειται να αυξηθεί στα επόμενα έτη σημαντικά , αντιθέτως
υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι θα περικοπεί περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, δεν
επίκειται αύξηση των εισοδημάτων μου ή της εν γένει περιουσιακής μου κατάστασης, ώστε να εξέλθω
άμεσα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχω περιέλθει. Βρίσκομαι, συνε πώς, σε
μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μου, για το λόγο αυτό εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι είμαι φυσικό πρόσωπο, δεν έχω εμπορική ιδιότητα και συνεπώς
στερούμαι πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/20105.
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Πρώην έμποροι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση εφόσον η αδυναμία πληρωμών επήλθε μετά την
παύση της εμπορίας. Έτσι στην περίπτωση αυτή «ήμουν έμπορος αλλά από .. έχω παύσει την εμπορική
δραστηριότητα πριν εισέλθω σε παύση πληρωμών».
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Για τους λόγους αυτούς προέβην την 27.10.2010 στην υποβολή προς τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που
διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μου πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού , προκειμένου να προβώ ,
δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές
μου αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε ,
όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου μου (ή της αναγνωρισμένης
ένωσης καταναλωτών ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού τ………), η οποία με συνέδραμε στην προσπάθεια για την
εξώδικη ρύθμιση των χρεών μου, την οποία βεβαίωση και προσκομίζω 6.
Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών
Με την παρούσα αίτησή μου αιτούμαι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3869/2010 να γίνει δεκτό το
κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μου7:

α/α

πιστωτής

αιτία

συνολική

προτεινόμενες καταβολές

(όνομα/επων

απαίτησης

απαίτηση8

σε σταθερές δόσεις

υμία

(στεγαστικό/

διεύθυνση,

καταναλωτικό

Αρ.

τηλέφωνο)

δάνειο,

μηνιαί

πιστωτική

ων

καταβολώ

κάρτα, άλλο

Δόσε

ν

είδος

ων

Ποσό

χρόνος

συνολικό

καταβολής

ποσό

συναλλαγής)

6

Τη βεβαίωση αποτυχίας του εξώδικου συμβιβασμού δύναται να προσκομίσει στο ειρηνοδικείο ο αιτών
και μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών προσκομίζει μέσα στην ίδια ημερομηνία
και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων για την κατάσταση της
περιουσίας του οφειλέτη και των πάσης φύσεως εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, την
κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους. Ο οφειλέτης καταθέτει επίσης μέσα σε ένα μήνα τα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσεως εισοδήματά του, τους
πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την
τελευταία τριετία (βλ. άρθρο 4 ν. 3869/10).
7
Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε είδος συμβιβασμού (σταθερές ή κατά διαστήματα
δόσεις, εφ’ άπαξ καταβολές. Αν προσανατολιστεί στο πρότυπο της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών θα
μπορούσε, για να κάνει την πρότασή του πιο ελκυστική, να προτείνει μία μεγαλύτερη περίοδο
καταβολών (π.χ. 5 ή 6 έτη αντί για 4, ικανοποίηση του 90% αντί του 85% της εμπορικής αξίας του
ακινήτου, ενδεχομένως σε 22-25 έτη, αντί για 20, προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν διαφορετικές
εκτιμήσεις ως προς την αξία του ακινήτου).
8
Για διευκόλυνση στην εφαρμογή του υποδείγματος χρησιμοποιούνται ποσά σε πολλαπλάσια των 3.000
ευρώ.
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Η με αριθμό

EFG
1

EUROBANK
ERGASIAS A.E.

3.000

72

……..…

10,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

σύμβαση

720

μήνα

πιστωτικής
κάρτας
2

Η με αριθμό

EFG
EUROBANK

…………….

ERGASIAS A.E.

σύμβαση

6.000

72

20,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

1.440

μήνα

πιστωτικής
κάρτας
3

ΕΘΝΙΚΗ

Η με αριθμό

…….

Την 5η

Θα

ΤΡΑΠΕΖΑ

……… σύμβαση

(με κυμαινόμενο ή

ημέρα κάθε

εξοφληθεί

ΤΗΣ

επισκευαστικο

σταθερό επιτόκιο)

μήνα

εντόκως και

ΕΛΛΑΔΟΣ

ύ δανείου

102.000,

240

ολοσχερώς

Α.Ε.

4

5

6

7

8

ΕΘΝΙΚΗ

Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

……………

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

καταναλωτικού

Α.Ε.

δανείου

ΕΘΝΙΚΗ

Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

…………………

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

πιστωτικής

Α.Ε.

κάρτας

ΕΘΝΙΚΗ

Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

………….

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

πιστωτικής

Α.Ε.

κάρτας

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

………….

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

πιστωτικής

Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ

κάρτας
Η με αριθμό

30.000

72

100 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

7.200

μήνα

6.000

72

20,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

1.440

μήνα

9.000

72

30,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

2.160

μήνα

12.000

72

40,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

2.880

μήνα

12.000

40,00 ευρώ με κάθε

72
9

Την 5η

2.880

9

10

ΤΡΑΠΕΖΑ

………..…

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

πιστωτικής

Α.Ε.
ALPHA

κάρτας
Η με αριθμό

45.000 :

ΤΡΑΠΕΖΑ

……..…

Διακρίνεται

Α.Ε.

σύμβαση

σε α) 20.500

Β)

καταναλωτικού

ευρώ, και

72

δανείου

Β) 24.500

Β) 82,50 ευρώ με

και πλήρως

ευρώ

κάθε μηνιαία

Β) 5.796

ALPHA

Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

………..

Α.Ε.

σύμβαση

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε
μήνα

6.000

Α) 240

Α) …….

Την 5η

Α) Ποσόν

(με κυμαινόμενο ή

ημέρα κάθε

20.500 θα

σταθερό επιτόκιο)

μήνα

εξοφληθεί
εντόκως

72

δόσεις
20,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

1.440

μήνα

πιστωτικής
11

ΤΡΑΠΕΖΑ

κάρτας
Η με αριθμό

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

……………

Α.Ε.

σύμβαση

21.000

72

70 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

5.040

μήνα

καταναλωτικού
12

13

14

ΓΕΝΙΚΗ

δανείου
Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

………..

ΤΗΣ

σύμβαση

ΕΛΛΑΔΟΣ

καταναλωτικού

Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ

δανείου
Η με αριθμό

ΤΡΑΠΕΖΑ

…… … σύμβαση

ΤΗΣ

πιστωτικής

ΕΛΛΑΔΟΣ

κάρτας

Α.Ε.
CITIBANK

Η με αριθμό

INTERNATION

…….….

AL plc

σύμβαση

15.000

72

50,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

3.600

μήνα

6.000

72

20,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

1.440

μήνα

21.000

72

70 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε

5.040

μήνα

πιστωτικής
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CITIBANK

κάρτας
Η με αριθμό

INTERNATION

………..

AL plc

σύμβαση

6.000

72

20,00 ευρώ με κάθε

Την 5η

μηνιαία δόση

ημέρα κάθε
μήνα

πιστωτικής
κάρτας
ΣΥΝΟΛΟ
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1.440

Στον παραπάνω πίνακα – σχέδιο ρύθμισης οφειλών εμφαίνονται αναλυτικά τα εξής:
•

Στην δεύτερη στήλη του πίνακα η επωνυμία του κάθε πιστωτή μου.

•

Στη τρίτη στήλη η αιτία από την οποία προέρχεται η οφειλή μου, το είδος της

χρηματοδότησης που έλαβα, καθώς και ο αριθμός της αντίστοιχης σύμβασης.
•

Στην τέταρτη η συνολική οφειλή μου έναντι κάθε πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του

κεφαλαίου, των τόκων και τυχόν εξόδων.
•

Στην πέμπτη στήλη ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που πρόκειται να καταβληθούν, από

τον οποίο προκύπτει και η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.
•

Στην έκτη στήλη το ποσό που θα καταβάλω κάθε μήνα για την κάθε οφειλή μου.

•

Στην έβδομη στήλη αναγράφεται η προτεινόμενη δήλη μέρα πληρωμής της κάθε δόσης.

•

Τέλος, στην ένατη στήλη αναφέρεται το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί για κάθε

οφειλή μέχρι το τέλος της προτεινόμενης περιόδου ρύθμισης, ήτοι μετά την πάροδο των 20 ετών.
2. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση
Με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατεύσω την κύρια και
μοναδική μου κατοικία από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα
καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης
κατοικίας, το οποίο ανέρχεται στην περίπτωσή μου

για έγγαμο με δύο παιδιά σε 300.000 ευρώ,

προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, δηλαδή το ποσόν των 450.000 ευρώ 9. Υπάγεται συνεπώς στην
προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση
συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από
εμένα της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου 10. Για το
σκοπό αυτό με το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου προτείνω την προνομιακή
ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αυτού ακινήτου μέχρι το
ποσόν των 122.500 ευρώ που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας της 11.
Με δεδομένο ότι οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες επί του παραπάνω ακινήτου απαιτήσεις των
πιστωτών υπερβαίνουν το 85% της εμπορικής του αξίας, οι απαιτήσεις των οποίων η ικανοποίηση
ρυθμίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζονται μέχρι το ποσόν των 122.500 ευρώ. Αυτές οι απαιτήσεις
καθορίζονται με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των ενέγγυων πιστωτών, η οποία κανονίζεται κατά τη
χρονολογική τάξη της εγγραφής της κάθε προσημείωσης υποθήκης σύμφωνα με τα άρθρα 1272, 1300
ΑΚ. Ειδικότερα, στο συνολικό αυτό ποσόν εντάσσονται η με αριθμό 3 οφειλή της δεύτερης καθής για το
ποσόν των 102.000 ευρώ και από την οφειλή 9 της τέταρτης καθής ύψους 45.000 ευρώ μέρος αυτής που
ανέρχεται σε 20.500 ευρώ. Με την πρότασή μου η συνολική αυτή οφειλή αποπληρώνεται πλήρως και
9

Το αφορολόγητο όριο ορίζεται από το άρθρο 1 του ν. 1078/1980, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
21 παρ. 1 του ν. 3842/2010.
10
Σε περίπτωση που ο αιτών διατηρεί εξ αδιαιρέτου μερίδιο επί του ακινήτου, τότε υποχρεούται να
εξοφλήσει ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό έως 85% επί της αξίας του ιδανικού μεριδίου του.
11
Σε περίπτωση που οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις είναι μικρότερες του 85% της
εμπορικής αξίας του ακινήτου η ρυθμιζόμενη οφειλή συμπληρώνεται συμμέτρως μέχρι το 85% από τις
μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία ή αυτή πρόκειται να
ρευστοποιηθεί ή δεν επιθυμεί ο οφειλέτης να “σώσει” την ιδιόκτητη κατοικία του, το περιεχόμενο της
αίτησης απλουστεύεται σημαντικά σύμφωνα με τα εκτιθέμενα παρακάτω στην υποσημείωση 14 .
11

εντόκως. Με το παραπάνω ειδικότερα σχέδιο διευθέτησης των οφειλών προτείνω την αποπληρωμή της
οφειλής των 122.500 ευρώ σε χρονικό διάστημα των 20 ετών, με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο
επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 3,80% (επομένως το επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά πεζας που σήμερα ανέρχεται σε
1% πλέον περιθωρίου 2,80 ποσοστιαίων μονάδων). Για την εξόφληση της παραπάνω οφειλής
προβλέπεται ότι θα καταβάλλω, με βάση το προτεινόμενο επιτόκιο, κάθε μήνα το ποσό των 729,48 ευρώ
(729,48 Χ 240 = ….. ευρώ) 12. Το ποσόν αυτό κατανέμεται κατά 607,48 ευρώ στην δεύτερη καθής και κατά
122,08 ευρώ στην τέταρτη καθής. Οι απαιτήσεις ενέγγυων πιστωτών, για την ικανοποίηση των οποίων
δεν επαρκεί το υπέγγυο πράγμα, αντιμετωπίζονται και ικανοποιούνται πλέον ως απαιτήσεις ανέγγυων
πιστωτών.
3. Σύμμετρη ικανοποίηση των υπολοίπων πιστωτών
Για όλες τις υπόλοιπες μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις προτείνεται η σύμμετρη μερική
ικανοποίησή τους για χρονικό διάστημα έξι ετών με την καταβολή των αναφερόμενων παραπάνω
οφειλών. Σε αυτές ανήκουν και το υπόλοιπο της δεύτερης υπό αριθμό 9 απαίτησης, για την οποία έχει
εγγραφεί δεύτερη προσημείωση υποθήκης, κατά το μέρος που δεν εντάσσεται στο παραπάνω
ρυθμιζόμενο ποσόν, ήτοι το ποσόν των 24.500 ευρώ (45.000-20.500=24.500), καθώς και η υπό αριθμό 11
οφειλή ύψους 21.000 ευρώ, για την οποία έχει εγγραφεί τρίτη προσημείωση υποθήκης επί του
παραπάνω ακινήτου. Με βάση, λοιπόν, το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης για τις οφειλές αυτές θα
καταβάλλω κάθε μήνα και επί έξι έτη το ποσόν των 592,50 ευρώ συμμέτρως κατανεμόμενο 13.
4. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης

12

Για τον υπολογισμό της δόσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Microsoft Office Excel,
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
α) Πατάμε εισαγωγή  συνάρτηση
β) Στο παράθυρο που αναδύεται επιλέγουμε στο πεδίο «Επιλογή Κατηγορίας» τις οικονομικές
συναρτήσεις και στο πεδίο «Επιλογή Συνάρτησης» τη συνάρτηση PMT.
γ) Στο νέο παράθυρο εισάγουμε
• Στο πεδίο Rate το μηνιαίο επιτόκιο (π.χ. για επιτόκιο 4% εισάγουμε 4%/12)
• Στο πεδίο Nper τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων (π.χ. για εικοσαετή ρύθμιση εισάγουμε τον
αριθμό 240)
• Στο πεδίο Pv εισάγουμε το αρνητικό πρόσημο (-) και στη συνέχεια το ποσό του κεφαλαίου που
πρέπει να αποπληρωθεί (για κεφάλαιο 100.000,00 ευρώ εισάγουμε -100000)
δ) Στη συνέχεια πατάμε ENTER και εμφανίζεται στο κελί το ποσό της μηνιαίας δόσης.
13

Ο αιτών θα μπορούσε να προτείνει την αποπληρωμή του μέρους των χρεών που αναλαμβάνει να
αποπληρώσει για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του με μία περίοδο χάριτος
(π.χ. δύο ή τριών ετών), στην οποία θα καταβάλει μόνο τόκους για την οφειλή αυτή. Τούτο προκειμένου
να μπορεί να διαθέσει κατά την περίοδο αυτή ένα μεγαλύτερο ποσόν για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών. Προϋπόθεση βέβαια είναι να μην ξεπερνιούνται εξαιτίας αυτής οι
πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος ή τη λήξη της τετραετίας.
Αυτά θα μπορούσε άλλωστε να διατάξει και το δικαστήριο με την απόφασή του για τη ρύθμιση των
οφειλών με βάση το άρθρο 9 παρ. 2. Η δόση που θα καταβάλει ο οφειλέτης για τη «σωτηρία» της
κατοικίας του θα πρέπει πάντως να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μηνιαίων καταβολών
στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης ώστε να καθορίζεται σε ύψος που να μπορεί πράγματι να
ανταποκριθεί ο οφειλέτης.
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Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του
δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη
οφειλή, απαλλάσσομαι από το υπόλοιπο αυτής.

Σε περίπτωση

καθυστέρησης της καταβολής

τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε

καταγγελία των παραπάνω

ρυθμίσεων των οφειλών μου…. (λοιποί όροι).
5. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνω τα εξής:
1. Για τις υπό 1 και 2 οφειλές μου ύψους 3.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα προς την ανώνυμη τραπεζική
εταιρία Efg Eurobank Ergasias A.E. θα καταβάλλω συνολικά 30 ευρώ μηνιαίως και για 72 μήνες,
ήτοι συνολικά 2.160 ευρώ. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο
των οφειλών προς την πρώτη καθής.
2. Την υπό 3 οφειλή μου ύψους 102.000 προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε. θα εξοφλήσω πλήρως και ολοσχερώς σε 240 μηνιαίες δόσεις εντόκως με σταθερό
επιτόκιο ύψους …. ευρώ (ή με κυμαινόμενο επιτόκιο που διαμορφώνεται με βάση το επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας πλέον 2,80
ποσοστιαίων μονάδων). Για τις υπό 4, 5 και 6 οφειλές μου ύψους 30.000, 6.000 και 9.000 ευρώ
αντίστοιχα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα
καταβάλλω συνολικά 130 ευρώ μηνιαίως για 72 μήνες, ήτοι συνολικά 9.360 ευρώ. Με την καταβολή
των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο των υπό 4, 5 και 6 οφειλών προς τη δεύτερη
καθής.
3. Για τις υπό 1 και 2 οφειλές μου ύψους 12.000 και 12.000 ευρώ αντίστοιχα προς την ανώνυμη
τραπεζική εταιρία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 80 ευρώ
μηνιαίως και για 72 μήνες, ήτοι συνολικά 5.760 ευρώ. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα
απαλλαγώ από το υπόλοιπο των οφειλών μου προς την τρίτη καθής.
4. Από τις οφειλές μου προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,
ποσό ύψους 20.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρος της υπό 9 οφειλής μου θα εξοφλήσω πλήρως και
ολοσχερώς σε 240 μηνιαίες δόσεις εντόκως με σταθερό επιτόκιο ύψους …. ευρώ (ή με κυμαινόμενο
επιτόκιο που διαμορφώνεται με βάση το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας πλέον 2,80 ποσοστιαίων μονάδων). Για το υπόλοιπο της υπό 9
οφειλής μου ύψους 24.500 και την υπό 10 οφειλή μου ύψους 6.000 ευρώ θα καταβάλλω συνολικά
102,50 ευρώ μηνιαίως και για 72 μήνες, ήτοι συνολικά 7.380 ευρώ. Με την καταβολή των 72 δόσεων
θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο των υπό 9 και 10 οφειλών προς την τέταρτη καθής, με εξαίρεση της
παραπάνω οφειλής των 20.500 ευρώ, της οποίας η εξόφληση θα γίνει υπό τους παραπάνω όρους σε
240 δόσεις.
5. Για την υπό 11 οφειλή μου ύψους 21.000 ευρώ αντίστοιχα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με
την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 70 ευρώ μηνιαίως και για 72
μήνες, ήτοι συνολικά 5.040 ευρώ. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το
υπόλοιπο των οφειλών μου προς την τέταρτη καθής.
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6. Για τις υπό 12 και 13 οφειλές μου ύψους 15.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα προς την ανώνυμη
τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 70
ευρώ μηνιαίως και για 72 μήνες, ήτοι συνολικά 5.040 ευρώ. Με την καταβολή των δόσεων αυτών
θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο των οφειλών μου προς την έκτη καθής.
7. Για τις υπό 12 και 13 οφειλές μου ύψους 21.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα προς την ανώνυμη
τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 90
ευρώ μηνιαίως και για 72 μήνες, ήτοι συνολικά 6.480 ευρώ. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα
απαλλαγώ από το υπόλοιπο των οφειλών μου προς την έβδομη καθής.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν
εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το
ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο διευθετήσεως των
οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω
Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο
διευθέτησης των οφειλών.
Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν
το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το
σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που
υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή
οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά
την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό .
Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή
από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).
Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν
γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή
αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υ ποκαθίστανται αυτές ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των
αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των
οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη… Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του
εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου
και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για
χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του
συμμέτρως διανεμόμενο».
Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η
εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί
να υποβάλει πρόταση

εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με
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εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υ περβαίνει σε
εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας ,
προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανο ποίηση
απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι

συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της

εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο . Η
ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν
υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο
που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον
οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό . Οι απαιτήσεις των
πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του
οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής
εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των
οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υ περβαίνει τα είκοσι
έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου
αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της
μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση
τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των
υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5
του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την
απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι
εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους».
Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση των οφειλών και την εξαίρεση από
την εκποίηση του παραπάνω ακίνητου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία μου, καθώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μου από το Δικαστήριό Σας
σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μου από τη ρευστοποίηση της περιουσίας
μου για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου 14.
Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μου
κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα 15:
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Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει ακίνητο που προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, η
υποβολή της αίτησης απλουστεύεται αρκετά, καθώς πλέον αρκεί να καθοριστούν τα συνολικά ποσά των
οφειλών του προς τον κάθε πιστωτή και να κατανεμηθούν συμμέτρως οι μηνιαίες καταβολές που
προσδιορίζει το δικαστήριο. Το ίδιο όμως ισχύει και σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ιδιόκτητη
κατοικία πλην όμως δεν επιθυμεί την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του. Οι καταβολές
θα κατανέμονται συμμέτρως και κατά το μέρος που ενέγγυοι πιστωτές θα ικανοποιηθούν από τη
ρευστοποίηση του ακινήτου, οι ανέγγυοι πιστωτές θα υποκατασταθούν στη θέση τους κατά τα ποσά που
οι ενέγγυοι έχουν εισπράξει από τις μηνιαίες καταβολές. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που
υπάρχουν και άλλα ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία που θα ρευστοποιηθούν.
15
Οι παρακάτω επισημάνσεις δεν είναι αναγκαίες, σκοπό έχουν να διευκολύνουν την απόφαση. Το
Ειρηνοδικείο θα καθορίσει το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και τις απαιτήσεις που θα
ενταχθούν στην εξασφαλισμένη πλέον οφειλή του 85% της αξίας του ακινήτου. Θα καθορίσει το χρονικό
διάστημα αποπληρωμής της οφειλής και το επιτόκιο με το οποίο αυτή θα αποπληρωθεί (με βάση
πιθανότατα το τελευταίο στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος που θα είναι διαθέσιμο). Η δόση
που θα προκύπτει θα καταβάλλεται συμμέτρως στους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις έχουν
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α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών μου ανέρχεται στο ποσό των 289.000 ευρώ, εκ
των οποίων εμπραγμάτως εξασφαλισμένες είναι οι με αριθμό 3, 9 και 11 οφειλές μου, οι οποίες ανέρχονται
στο ποσό των 168.000 ευρώ.
β) Η αξία του ιδιόκτητου ακινήτου που χρησιμοποιώ ως κύρια κατοικία μου ανέρχεται στο ποσό των
150.000,00 ευρώ, οπότε το 85% αυτής ανέρχεται σε 122.500,00 ευρώ. Οι πιστωτές με εμπράγματη ασφάλεια
στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά. Με δεδομένο όμως ότι οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ε πί του
παραπάνω ακινήτου απαιτήσεις των πιστωτών υπερβαίνουν το 85% της εμπορικής του αξίας, οι απαιτήσεις
των οποίων η ικανοποίηση ρυθμίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζονται μέχρι το ποσόν των 122.500 ευρώ.
Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται με προτεραιότητα που διαμορφώνεται με βάση τη χρονολογική τάξη της
εγγραφής της κάθε προσημείωσης υποθήκης. Ειδικότερα, στο συνολικό αυτό ποσόν εντάσσονται η με
αριθμό 3 οφειλή της δεύτερης καθής για το ποσόν των 102.000 ευρώ και από την οφειλή 9 της τέταρτης
καθής ύψους 45.000 ευρώ μέρος αυτής που ανέρχεται σε 20.500 ευρώ. Οι ενυπόθηκοι πιστωτές των οποίων
η ικανοποίηση μέσα από την παραπάνω ρύθμιση απωθήθηκε από τους άλλους έχοντες προτεραιότητα
ενυπόθηκους δανειστές, θα ικανοποιηθούν ως ανέγγυοι πιστωτές από τις μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο
της τετραετούς ρύθμισης.
γ) Η αποπληρωμή του ανωτέρω αναφερόμενου ποσού των 122.500,00 ευρώ θα πραγματοποιηθεί εντόκως
σε είκοσι έτη, ήτοι σε 240 μηνιαίες δόσεις, με το μέσο συμβατικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων, το οποίο
σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο του μηνός ….. 2011 της Τράπεζας της Ελλάδος 16, ανερχόταν σε
3,80%. Επομένως το επιτόκιο της εν λόγω ρύθμισης είναι αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα ανέρχεται σε 1% πλέον περιθωρίου 2,80 ποσοστιαίων
μονάδων). Για την εξόφληση της παραπάνω συνολικής οφειλής προβλέπεται ότι θα καταβάλλω, με βάση το
παραπάνω επιτόκιο, κάθε μήνα το ποσό των 729,48 ευρώ (729,48 Χ 240 = ….. ευρώ), και ειδικότερα
συμμέτρως διανεμόμενο στην δεύτερη καθής το ποσόν των 607,40 της δόσης αυτής και στην τέταρτη
καθής το ποσόν των 122,08 κάθε μήνα.
δ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραπάνω ποσόν που θα πρέπει να καταβάλω για τη διάσωση της κύριας
κατοικίας μου, το εισόδημά μου, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου μου και την κάλυψη των
βιοτικών αναγκών της οικογένειάς μου το ποσόν το οποίο θα μπορούσα να καταβάλλω για την ρύθμιση των
υπολοίπων οφειλών μου στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/10
ανέρχεται σε 590 ευρώ17. To ποσόν αυτό διανέμεται συμμέτρως στους ανέγγυους πιστωτές με βάση τις
ακόλουθες απαιτήσεις τους:

ενταχθεί στην παραπάνω συνολική οφειλή.
Αντίστοιχα, το Ειρηνοδικείο θα καθορίσει το ύψος των απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών που
αναγνωρίζει και θα υπαχθούν στην τετραετή ρύθμιση και θα καθορίσει τις μηνιαίες απολαβές που θα
κατανεμηθούν σύμμετρα.
Οι καταβολές γίνονται απευθείας από τον οφειλέτη στους πιστωτές, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει
διαφορετικά (βλ. 8 παρ. 2). Για τη διευκόλυνση εξάλλου όλων θα μπορούσε με απόφαση του
δικαστηρίου σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί πιστωτές, να ορίζεται εκκαθαριστής πρόσωπο (βλ. 9
παρ. 1) που υποδεικνύεται από τους πιστωτές και στον οποίο θα καταβάλει τις μηνιαίες καταβολές ο
οφειλέτης, ώστε εν συνεχεία να καταβάλλονται από αυτόν στους πιστωτές.
16
Βλ στην ιστοσελίδα της bankofgreece.gr τις εκδόσεις των τελευταίων μηνιαίων στατιστικών δελτίων. Αν
το επιτόκιο του δανείου του οφειλέτη που ρυθμίζεται είναι μικρότερο από το μέσο επιτόκιο στεγαστικού
δανείου, εφαρμόζεται το πρώτο.
17
Βλ. και την υποσημ. 9
16

α

πιστωτής

αρ. μηνιαίων

/

(όνομα/επωνυμία

δόσεων

α

διεύθυνση,
τηλέφωνο)
EFG EUROBANK

ποσόν18

Αναλογία στη μηνιαία

συνολικό ποσό

καταβολή

καταβολών

των 590 ευρώ
48

32,08

5,44%

1.536

48

160

27,20%

7.680

48

42,78

7,25%

2.053,44

48,

108,74

18,43%

5.219,52

5

Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ

48

74,87

12,69%

3.593,76

6

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

48

74,87

12,69%

3.593,76

7

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
CITIBANK

48

96,23

16,31%

4.619,04

1

ERGASIAS A.E

2

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

3

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

INTERNATIONAL plc

ΣΥΝΟΛΟ

590

28.295,52

ε) Εφόσον τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας από τα χρέη μου προς τους
παραπάνω πιστωτές, με την επιφύλαξη της οφειλής μου από τη ρύθμιση του χρέους των 122.500 ευρώ σε
είκοσι έτη που γίνεται με βάση το άρθρο 9 παρ. 2 για την εξαίρεση της κατοικίας μου από τη ρευστο ποιήσιμη
περιουσία μου19.

18

Η μηνιαία καταβολή σε κάθε οφειλέτη προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της συνολικής
καταβλητέας μηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος της απαίτησης κάθε οφειλέτη και
παρονομαστή το ποσόν του συνόλου των απαιτήσεων π.χ. επί καθοριζόμενης μηνιαίας δόσης ποσού
590 ευρώ, το καταβλητέο στην πρώτη δανείστρια είναι 590 x 9.000 = 5.310.000 : 165.500 = 32,08
19
Πρόκειται για δύο ουσιαστικά ρυθμίσεις. Η απαλλαγή επέρχεται εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει τη βασική
ρύθμιση για τις μηνιαίες καταβολές της τετραετίας. Δεν επέρχεται απαλλαγή για τις απαιτήσεις που έχουν
ρυθμιστεί στο πλαίσιο της ρύθμισης για την εξαίρεση της κατοικίας από την εκποίηση καθώς αυτές δύνανται
πλέον να ικανοποιηθούν από την εκποίηση της κατοικίας, βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων, 2010, σ. 148 επ., 168επ. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Η απόφαση διευθέτησης των οφειλών
κατά το νόμο 3869/2010, Αρμενόπουλος 2010, 1494 επ., 1497 επ.
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Με την παρούσα δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα παρατιθέμενα από εμένα στοιχεία σχετικά με την
κατάσταση της περιουσίας μου και των κάθε φύσης εισοδημάτων εμού και της συζύγου μου , την
κατάσταση των πιστωτών μου και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και τα
ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες
προέβην κατά την τελευταία τριετία είναι πλήρη και αληθή και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι πιστωτές μου
έχουν γνωστοποιήσει.
Η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τα ανωτέρω δια μαρτύρων
και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μου για την εκδίκαση
αυτής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.
Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τρο πο ποιηθεί ,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να
αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού.
Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μου
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι
μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαι να καταβάλλω στους καθών πιστωτές μου.
Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών το παραπάνω
ακίνητο, ήτοι το διαμέρισμα ….. τ.μ. επί της οδού … στο …. , του οποίου είμαι αποκλειστικός (ή κατά
ποσοστό ..) κύριος και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία εμού και της οικογένειάς μου με τη ρύθμιση της
ικανοποίησης απαιτήσεων των πιστωτών μου μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις
εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή θα αποτιμηθεί από το Δικαστήριό Σας.
Να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μου θα α παλλαγώ
από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για την εξαίρεση
από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας μου.
Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων 20.
(πόλη) , ημερομηνία
Ο αιτών

20

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Βλ. άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/10.
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