
ΑΙΤΗΣΗ 

(για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

Προσωπικά στοιχεία αιτούντος

Ονοματεπώνυμο:  

Όνομα πατρός: 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.:  

Επάγγελμα:  

Έτος γεννήσεως:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

Φαξ/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Α. Οικογενειακή κατάσταση

άγαμος  □  έγγαμος   □  διαζευγμένος  □ σε διάσταση  □  σε χηρεία  □    άλλο □ ……

προστατευόμενα μέλη:  κανένα  □  ναι  □    αριθμός  ……

 

  Β.  Προσωπική και εργασιακή κατάσταση (διευκρινίσεις, εφόσον κρίνονται χρήσιμες από τον οφειλέτη)   

   

  Γ. Οικονομική κατάσταση

α. Εισοδήματα (από κάθε πηγή) 

μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα :

μέσο μηνιαίο εισόδημα συζύγου: 

β. Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης 

οικογένειας:             

Α.Μ.: 
Hμ/νία: 



γ. Περιουσιακά στοιχεία

γ.1. ιδιόκτητη κύρια 

κατοικία ή άλλη 

μοναδική κατοικία

  όχι   □                        ναι                          

Τοποθεσία:  
Κατηγορία ακινήτου και έκταση: 

Έτος Κατασκ.:  Είδος δικαιώματος:  

Ποσοστό:  Αντικειμενική Αξία:  

γ.2. άλλα ακίνητα (τοποθεσία, κατηγορία ακινήτου, έκταση, έτος κατασκευής, ,είδος και ποσοστό 

δικαιώματος, αντικειμενική αξία)

1.

2.

3.

4.

γ.3. κινητά και άυλες αξίες
Όχι Ναι Περιγραφή Αξία

Καταθέσεις
□ □

Οχήματα □ □ 

Μετοχές, 
μερίσματα, 
ομόλογα,  
συμμετοχές σε 
εταιρείες κλπ

□ □

Απαιτήσεις έναντι 
τρίτων

□ □

Άλλα κινητά αξίας □ □



 Δ. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων

       

α/α

πιστωτής 
(όνομα/επωνυμία )

αιτία απαίτησης

(στεγαστικό/    
καταναλωτικό δάνειο, 

πιστωτική κάρτα άλλο είδος
συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

κεφάλαιο τόκοι
έως

(ημερομηνία)
……..

έξοδα είδος
εξασφάλισης

(υποθήκη,
προσημείωση ,

εγγυητής)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΣΥΝΟΛΟ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ον./νυμο:

Δι/νση: ΤΚ. Πόλη:

Τηλ.: Κιν.: E-mail:

Μέλη Οικογένεια: Παιδιά: Ενήλικες:

Ηλικία Παιδιών:   

Πίνακας Α

Έσοδα/Μήνα Ευρώ

Αμοιβές (μισθός,εισοδημα από ελευθ.επαγγ.,σύνταξη)  

Εισόδημα συζύγου  

Επιδόματα (τέκνων ή άλλο)  

Άλλα έσοδα (μετοχές, ενοίκιο)  

Συνολικά Έσοδα:  

Πίνακας Β

Έξοδα/Μήνα Ευρώ

Ενοίκιο -Κοινόχρηστα  

Έξοδα διαβίωσης (διατροφή, Σούπερ μάρκετ κ.λ.π)  

Λογ/σμοι (ΔΕΗ,Τηλ/νια,ΕΥΔΑΠ,κτλ.)  

Θέρμανση  

Έξοδα μετακινήσεων  

Εκπαιδευτικές Δαπάνες  

Ένδυση/Υπόδηση  

Ιατρικά Έξοδα  

Επισκευές/Συντήρηση  

Άλλα Έξοδα  

Συνολικά Έξοδα:  

Υπολογισμός καθαρού εισοδήματος Ευρώ

Έσοδα  

Έξοδα  

Διαθέσιμο είσοδημα από Εσοδα-Εξοδα Πίνακας Α-Β  
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