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Με την κρινόμενη αίτηση,   αιτ   επικαλούμεν   έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και 

μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τ   προς τους 

πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, 

ζητά  τη    ρύθμιση  των  χρεών    τ    ,    με  τη  διάσωση  από  την  εκποίηση  της  κύριας 

κατοικίας  του,  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  που  υποβάλλει,  επειδή  συγκεντρώνει  τις 

προϋποθέσεις του νόμου  . 

Με  το  παραπάνω  περιεχόμενο  η  αίτηση,    η  οποία  πλήρως  ορισμένη 

απορριπτομένου  του  αντίθετου  ισχυρισμού …….,    αρμόδια  φέρεται  για  συζήτηση 

στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας  των αρθ. 741 

επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο 

προδικασία και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση τ  αιτού    για ρύθμιση των χρεών της στο 

Δικαστήριο  αυτό  ή  άλλο  Ειρηνοδικείο  της  χώρας,  ούτε  έχει  απορριφθεί 

προγενέστερη αίτησή τ  για ουσιαστικούς λόγους (ή παρήλθε έτος ή διετία από την 

τελεσιδικία  της    ….    απόφασης  που  απέρριψε  προγενέστερη  αίτηση  του  ίδιου 

οφειλέτη    ή    της…..  απόφαση  περί  έκπτωσης      κλπ    βλ.  στις  προϋποθέσεις  του 

παραδεκτού ).     Είναι νόμιμη,   στηριζόμενη   στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5,8,9 

και  11      του  ν.3869/2010,  καθόσον  με  βάση  τα  εκτιθέμενα  σ’  αυτή  περιστατικά 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής τ  αιτού   στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τ  δεν 

περιλαμβάνονται  στα  εξαιρούμενα  της    ρύθμισης  και  έχει  ήδη  περιέλθει  σε 

κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τ . . Επομένως, 

η αίτηση πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα  

(σαν να ήταν παρούσα η   μετέχουσα  ………………, στην οποία  επιδόθηκε νόμιμα και 

εμπρόθεσμα  η  ένδικη  αίτηση  και  η  οποία    αν  και  κλητεύθηκε  για  τη  σημερινή 

δικάσιμο,  κατά  την  οποία  η  υπόθεση  εκφωνήθηκε  νόμιμα  από  τη  σειρά  του 

πινακίου, δεν εκπροσωπήθηκε κατ’ αυτήν (βλ.  ……….. έκθεση  επίδοσης……………..),    

Ή  η  αίτηση      πρέπει  ν’  απορριφθεί  ως  μη  νόμιμη    ως  προς    τις  απαιτήσεις  του 

μετέχοντος Δημοσίου …………., ποσού …………  , οι οποίες  αφορούν  πχ. ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικ. 

έτους  2015,  καθόσον  περιλαμβάνονται  στα  εξαιρούμενα  από  τη  ρύθμιση  του  ν. 

3869/10  χρέη    κατά    το  αρθ.  1  παρ.  4  α’  ν.  3869/10,  σύμφωνα  με  το  οποίο  δεν 

εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  οι  οφειλές,  οι  οποίες  έχουν  αναληφθεί  ή 

βεβαιωθεί  το  τελευταίο  έτος  πριν  την  κατάθεση  της  αίτησης  του  αρθ.  4  παρ.  1.    

Επίσης    μη  νόμιμη  είναι  η  αίτηση  και  ως  προς    τις  απαιτήσεις  του  μετέχοντος 

Δημοσίου  ………………        συνολικού  ποσού      …………….      ευρώ,  οι  οποίες 

περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα από τη ρύθμιση του ν. 3869/10 χρέη σύμφωνα 



με το αρθ. 1 παρ. 4 γ’, σύμφωνα με το οποίο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του  νόμου  οι  οφειλές,  οι  οποίες    συνίστανται  σε    διοικητικά  πρόστιμα,  τέτοια  δε 

είναι  και  τα  πρόστιμα  για  φορολογικές  παραβάσεις  όπως  οι  συγκεκριμένες  που 

αφορούν πρόστιμα ΦΠΑ, ΚΒΣ, εισοδήματος και μητρώου………………...        

Από…………..  τα  έγγραφα,  που  παραδεκτά  και  νόμιμα  προσκομίζουν  και 

επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: 

(Α’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

αιτ   έχει γεννηθεί το έτος    , είναι έγγαμος (ή άγαμος), με τ       

έχει    παιδιά ηλικίας  .  Εργάζεται   σε   ………….. με μηνιαίες αποδοχές ………. ευρώ   

(βλ.  ………….).     σύζυγός  τ    εργάζεται     σε   ………….. με μηνιαίες αποδοχές ………. 

ευρώ   (βλ.  ………….) ….  … ‘ Η είναι άνεργ  από…. και δε διαθέτει κανένα εισόδημα  

(βλ.  δελτία  ανεργίας  ………).  Διαμένει  σε  ………..  .      ιδιοκτησίας  του  (ή  της 

συγκυριότητάς του κλπ), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς  του.  

Συνολικά τα εισοδήματα αυτ…  και τ συζύγ…..  από τις παραπάνω πηγές ανέρχονται 

σε …… ευρώ το μήνα. 

  

  

Β’ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΕΩΝ 

Σε  χρόνο  προγενέστερο  του  έτους  από  την  κατάθεση  της  ένδικης  αίτησης  είχε 

αναλάβει  τα  παρακάτω  χρέη,  τα  οποία  τόσο  αυτά  προς  τους  ανέγγυους  όσο  και 

αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου,   θεωρούνται με 

την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία 

τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης  (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 

1) Από την 1η  ‐μετέχουσα τράπεζα, τ έχουν χορηγηθεί: α) 

 

2) Από τη 2η μετέχουσα τράπεζα, τ  έχει χορηγηθεί 

3)      Στο  μετέχον  Δημόσιο  έχουν  βεβαιωθεί  οφειλές  του  αιτούντος  από  φόρο 

εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ΕΝ.Φ.Ι.Α.  συνολικού ποσού  ………  ευρώ 

κλπ  

   

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ    



  Λόγω  των  περιορισμένων  εισοδημάτων  του  ο    αιτού…….    δεν  μπορεί    να 

ανταποκριθεί  στην  εξυπηρέτηση  των  δανειακών  του  υποχρεώσεων  ,    η  δε     

αρνητική  αυτή  σχέση    μεταξύ  της    ρευστότητας    και  των  οφειλών  τ….    κατά  την 

τρέχουσα χρονική   περίοδο      δεν αναμένεται  να βελτιωθεί    τουλάχιστο στο εγγύς 

μέλλον,  λαμβανομένων  υπόψη  και  τη  ηλικίας  τ……,  καθώς  και    της  οικονομικής 

κρίσης που μαστίζει τη χώρα.  Έτσι συντρέχει στην περίπτωση τ….   αιτού…. μόνιμη 

και  διαρκής  πραγματική  αδυναμία  πληρωμής  των    ληξιπρόθεσμων  οφειλών  τ….   

προς τη μετέχουσα    πιστώτρια.   

Η  αδυναμία  αυτή  του  αιτούντος  δεν  οφείλεται  σε  δόλο  (εφόσον  προβάλλεται 

σχετική ένσταση),…………. 

  

  

   Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ.2 

 
Η  πρώτη  διάταξη  της  απόφασης  θα  περιέχει  ρύθμιση  για  καταβολές  για  3‐5 

χρόνια  για  τις  προ  τις  14‐8‐15  αιτήσεις  και  3  χρόνια  για  τις  μεταγενέστερες,  οι 

οποίες θα  κατανεμηθούν συμμέτρως στους μετέχοντες πιστωτές. 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Η  ρύθμιση  των  χρεών  τ    αιτούντ…  θα  γίνει  κατά  πρώτο  λόγο  με 

μηνιαίες καταβολές  επί 3‐4  ή 3     χρόνια, που  θα αρχίζουν  από την κοινοποίηση  

της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με 

το  ν.  4161/13  ή  4336/15).  Όσον  αφορά  το  ειδικότερο  περιεχόμενο  της  ρύθμισης 

αυτής, όπως προαναφέρθηκε, οι   μηνιαίες αποδοχές τ…. αιτού……. ανέρχονται     σε     

ευρώ,   στα δε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς   τ περιλαμβάνονται …………….   

και διαμένει με την οικογένειά του σε ιδιόκτητη κατοικία .     Στις συνήθεις   δαπάνες  

για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών  τ και των προστατευόμενων μελών 

της  οικογένειάς  τ….,  με  βάση  τις  συνθήκες  της  οικογενειακής  τους  ζωής  και  την 

ηλικία  τους,  περιλαμβάνεται      αυτές    για  διατροφή,    ένδυση,  υπόδηση,  

καταναλωτικά  αγαθά,  μετακινήσεις,  λειτουργικά  έξοδα  κατοικίας  (    ηλεκτρισμός, 

ύδρευση,  κοινόχρηστα,  θέρμανση,  επισκευών  και  συντήρησης),  για  κίνηση,   

συντήρηση  και  ασφάλιση  του  αυτοκινήτου,    για  υπηρεσίες  τηλεφωνίας  ,  για 

προμήθεια ειδών και για υπηρεσίες ατομικής φροντίδας, εκπαίδευσης των παιδιών 

τους  και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  κλπ…... Ειδικά ως προς τις τελευταίες 

είναι αυξημένες  λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει…….. ή 

επειδή  το  ένα  παιδί  του  σπουδάζει  σε  άλλη  πόλης  και  συγκεκριμένα ………….  (βλ. 

σχετικό πιστοποιητικό).         Το ποσό  των δαπανών αυτών εκτιμάται σε     ……  ευρώ 

μηνιαίως,  ποσό  το  οποίο  θα  καλυφθεί  από  τα  εισοδήματα  τ    αιτού……,  που 

προέρχονται από ….. ποσού ….. και τη   συνεισφορά τ συζύγου από τα εισοδήματά 

τ… που ανέρχονται σε…. . Σύμφωνα με τα παραπάνω,   και μετά την αφαίρεση  του 



ποσού αυτού  των   ……  ευρώ , που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών  

αναγκών    της    οικογένειας  τ      αιτού…..,      το ποσό  της μηνιαίας  δόσης   πρέπει  να 

οριστεί σε  ….. ευρώ .    

  

 

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ  

Θα γίνει με  τον  εξής  τύπο  : συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης  (πχ 300 ευρώ  )  επί  το 

κλάσμα  με  αριθμητή  την  απαίτηση  κάθε  πιστωτή  (πχ  25.000  ευρώ)  και 

παρανομαστή το συνολικό ύψος όλων των χρεών (πχ 100.000 ευρώ).  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ   

 

«Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος  ανέρχεται σε   …….   ευρώ, το οποίο 

αναλύεται σε …..  ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  

……    ευρώ  στην  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΕ»,        …..ευρώ  στο  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»,  ….. ευρώ από τις ανέγγυες πιστώσεις και  …… ευρώ από 

τις  πιστώσεις  με  εμπράγματη  ασφάλεια  στο  ακίνητο  της  κατοικίας  στη  «  GENIKI 

Bank  », και  ……. ευρώ από την ανέγγυο πίστωση και  ……ευρώ από την πίστωση με 

εμπράγματη  ασφάλεια  στο  ακίνητο  της  κατοικίας  στο  ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ . 

Έτσι από το ποσό των  …….. ευρώ το μήνα (το ποσό της μηνιαίας δόσης) αναλογεί 

για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχόντων, στην 1η μετέχουσα 

το ποσό των ευρώ  ….€,  στη 2η το ποσό των ……. €, στην 3η το ποσό των ….€, στην 

4η  το  ποσό  των  ……€  για  τις  ανέγγυες  πιστώσεις  και  το  ποσό  των  …..€  για  τις 

συμβάσεις στεγαστικού δανείου και συνολικά το ποσό των ….ευρώ , και στην 5η το 

ποσό  των  ….  €  για  την  ανέγγυο  πίστωση  και  το  ποσό  των  ….€  για  τη  σύμβαση 

στεγαστικού δανείου και συνολικά το  ποσό των  …..ευρώ.» 

Σημείωση: Οι απαιτήσεις των δύο τελευταίων πιστωτών διαχωρίστηκαν σε ανέγγυες 

και ενέγγυες, γιατί οι πιστώτριες αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά ως προς τις 

ενέγγυες πιστώσεις τους από τις δόσεις της επόμενης ρύθμισης για τη διάσωση της 

κατοικίας (αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 υπό το ν. 4161/13 και 4346/15), οι δε ανέγγυες 

πιστώσεις  τους  θα  ικανοποιηθούν  συμμέτρως  μαζί  μ’  αυτές  (ανέγγυες)των 

υπολοίπων πιστωτών, από το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας 

που θα απομείνει μετά την ικανοποίηση των ενέγγυων πιστώσεων.  

Εφόσον με την ίδια απόφαση γίνεται ρύθμιση περισσοτέρων οφειλετών (πχ σύζυγοι 

συνοφειλέτες  σ’  ολόκληρο,  ή  πρωτοφειλέτης  εγγυητής)  μετά  από  συνεκδίκαση 



αιτήσεων ή κοινή αίτηση, θα οριστεί   ποσό για κάθε οφειλέτη χωριστά, ακόμη και 

για  το  κοινό  χρέος,  το  οποίο  και  θα  κατανεμηθεί  συμμέτρως  στους πιστωτές  του. 

Δηλαδή  η  απόφαση  θα  περιέχει  δύο  διακριτές  ατομικές  ρυθμίσεις,  μια  για  κάθε 

οφειλέτη. 

‐Εφόσον έχει  προηγηθεί προσωρινή ρύθμιση με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών ή 

ο  οφειλέτη  εκούσια  προέβη  σε  προσωρινές  καταβολές  από  την  κατάθεση  της 

αίτησης θα πρέπει να γίνει συνυπολογισμός του χρόνου και του ποσού τους (βλ. την 

ΕιρΠατρ 591/15 για τον τρόπο υπολογισμού). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΠΑΡ. 2   

μετά το ν. 4346/15   

Επίσης  ο  αιτών    θα  πρέπει  να  ενταχθεί  στη  ρύθμιση  του  αρθ.  9  παρ.  2  για 

μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία    

του,    καθότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  που  τάσσει  το  άρθρο  9  παρ.  2  ν. 

3869/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα  και  συγκεκριμένα  το  με  τα 

στοιχεία    ….  διαμέρισμα  επί  της  οδού  ……,  ιδιοκτησίας  του,  το  οποίο 

χρησιμοποιείται  για  την  κάλυψη  των  στεγαστικών  αναγκών  της  οικογένειάς  του, 

καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του νόμου για την ένταξή του στη ρύθμιση 

αυτή.   

Ειδικότερα: 

  1.  Το  διαθέσιμο  οικογενειακό  του  εισόδημα  μηνιαίως  ανέρχεται  στο  ποσό  των  

…..  ευρώ, ποσό που είναι μικρότερο του 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσης ,  

ποσού ………όπως ορίστηκαν παραπάνω στα πλαίσια της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 

2. 

  2. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των  ………… ευρώ και δεν 

υπερβαίνει  το  όριο  περί  αντικειμενικής  αξίας  της  κατοικίας,  το  οποίο  ανέρχεται 

στην περίπτωση πχ για άγαμο  στο ποσό των  180.000 ευρώ. 

 3.  Είναι  συνεργάσιμος  δανειολήπτης,  καθότι  ανταποκρίθηκε  στους  πιστωτές  του 

όταν και όποτε τον κάλεσαν. 

Συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κατοικίας του 

στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση  .  

Στα  πλαίσια  της  ρύθμισης  αυτής  του  αρθ.  9  παρ.  2  ν.  3869/10,  θα  πρέπει  να 

οριστούν  μηνιαίες  καταβολές  συνολικού  ποσού……….,  ο  δε  χρόνος  αποπληρωμής 

του, θα πρέπει  να οριστεί σε   ……..  χρόνια,  λαμβανομένων   υπόψη,  της διάρκειας 

των συμβάσεων, του ύψους του ανταλλάγματος   που πρέπει να πληρώσει ο αιτών 

για τη διάσωση της κατοικίας του, της οικονομικής  του δυνατότητας και της ηλικίας 



του.    Έτσι  το  ποσό  κάθε  μηνιαίας  δόσης  ανέρχεται  σε  ………  ευρώ,  δηλαδή  

……..ευρώ: 180  ( …….. χρόνια Χ 12 μήνες). Το παραπάνω ποσό του ανταλλάγματος 

θα  επιτυγχανόταν  από  την  αναγκαστική  εκποίηση  του  ακινήτου  της  κατοικίας, 

δοθέντος  ότι  η  εμπορική  της  αξία  ανέρχεται  σε    …..  ευρώ      και  τα  2/3  αυτής  σε  

…………  ευρώ,  ποσό  στο  οποίο  εκτιμάται  λόγω  των  συνθηκών  της  αγοράς  ότι  Θα 

εκποιηθεί στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης (αρθ. 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 954 παρ. 

2  εδ.  γ΄),  τα  δε  έξοδα  εκτέλεσης  σε    ……  ευρώ  (αμοιβή  και  έξοδα  δικαστικού 

επιμελητή    ……  ευρώ  και  αμοιβή  υπάλληλου  του  πλειστηριασμού    ……  ευρώ).  Το 

ποσό αυτό  αποτελεί το υποχρεωτικό αντάλλαγμα για τη διάσωση της κατοικίας, το 

οποίο      υποχρεούται  να  καταβάλει,  εφόσον  δεν  αποδείχθηκε  τρέχουσα  και 

μελλοντική μέγιστη  ικανότητα αποπληρωμής τέτοια,   από την οποία να προκύπτει 

με βεβαιότητα ότι  θα εκπληρώσει με τον προτεινόμενο στην αίτησή του τρόπο την 

υποχρέωσή του αποπληρωμής του πιο πάνω ποσού των ……..του     ανταλλάγματος 

για  τη  διάσωση  της  κατοικίας,  κατά  τη  διάρκεια  των  20  ετών  του  χρόνου        της 

ρύθμισης .  

      Παράλληλα, θα πρέπει να  χορηγηθεί στ  αιτού…..  περίοδος χάριτος  τριών 

χρόνων,  ώστε  να  μη  συμπέσει  η  τελευταία  αυτή  ρύθμιση  με  την  πιο  πάνω  των 

καταβολών  επί    τριετία.  Η  καταβολή  λοιπόν  των  δόσεων  για  τη  διάσωση  της 

κατοικίας τους θα  ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα  τρία χρόνια μετά λήξη των 

καταβολών  επί  3ετία,  και  θα  γίνει    χωρίς  ανατοκισμό  με  το  μέσο  επιτόκιο 

στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της 

αποπληρωμής,  σύμφωνα  με  το  στατιστικό  δελτίο  της  Τράπεζα  της  Ελλάδος 

αναπροσαρμοζόμενο  με  επιτόκιο  αναφοράς  αυτό  των  Πράξεων  Κύριας 

Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Η κατανομή των μηνιαίων δόσεων      προς τους  πιστωτές  θα γίνει  σύμφωνα   

με τα   οριζόμενα στα άρθρα 974 επ ΚΠολΔ.  

Σημειωτέον ότι, όπως προαναφέρθηκε, εφόσον  τα χρέη, που απομένουν μετά την 

αφαίρεση του ποσού των καταβολών επί τριετία του αρθ. 8 παρ. 2,  είναι μικρότερα 

από  το  παραπάνω  ποσό    του  υποχρεωτικού  ανταλλάγματος,  ο  οφειλέτης  θα 

πληρώσει το μικρότερο αυτό ποσό.  

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ   

Α) Επί αιτήσεων που κατατέθηκαν μετά το ν. 4336/15 

 

 

1.   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 



Μετά  από  έλεγχο  των  απαντήσεων  των  πιστωτών  στο  σχέδιο  διευθέτησης  των 

οφειλών  τ  αιτού  …..    διαπιστώθηκε  ότι  απέτυχε  η  προσπάθεια  επίτευξης  προδικαστικού 

συμβιβασμού.   

 Επειδή  πιθανολογείται  ότι  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  τ    αιτού      οι  προϋποθέσεις 

ένταξής  τ      στις  ρυθμίσεις  του  νόμου  3869/10  και  συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και 

κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντά  τ  . 

Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης  κάθε 

πράξη  αναγκαστικής  εκτέλεσης  κατά  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  τ    αιτού        ,   

καθώς  και  κάθε  μεταβολή  της  πραγματικής  και  νομικής  κατάστασης  των  χρεών  και  της 

περιουσίας  τ      συμπεριλαμβανομένης  της  εγγραφής  προσημείωσης    και  της  επιβολής 

συντηρητικής κατάσχεσης. 

Υποχρεώνει τ  αιτού  να  καταβάλλει προς τις μετέχουσες πιστώτριες από την 1η του 

επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, το εύλογο ποσό των  ……………..ευρώ το 

μήνα, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων τ   και των οικογενειακών βιοτικών αναγκών 

τ    .  Το  ποσό  αυτό  κατανέμεται  συμμέτρως  στους  πιστωτές  και  συνυπολογίζεται  στις 

καταβολές του 8 παρ. 2. 

 

                ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  

 

  

 

 2.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΤΑΓΗ  ΕΠΙ    ΚΟΙΝΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ  ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ  (ΠΧ 

ΣΥΖΥΓΟΙ) 

Μετά  από  έλεγχο  των  απαντήσεων  των  πιστωτών  στο  σχέδιο  διευθέτησης  των 

οφειλών  τ  αιτού  …..    διαπιστώθηκε  ότι  απέτυχε  η  προσπάθεια  επίτευξης  προδικαστικού 

συμβιβασμού.   

 Επειδή  πιθανολογείται  ότι  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  των  αιτούντων  οι 

προϋποθέσεις  ένταξής  τους στις  ρυθμίσεις  του  νόμου 3869/10,  τα δε αναφερόμενα στην 

αίτηση  χρέη  τους  δεν  περιλαμβάνεται  στα  εξαιρούμενα  της    ρύθμισης  του  νόμου,  

παράλληλα δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση  και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα 

συμφέροντά τους. 

Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης  κάθε 

πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά  της  κινητής και ακίνητης περιουσίας  των αιτούντων, 

που περιγράφεται στην αίτηση ρύθμισης,  καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και 



νομικής  κατάστασης  των  χρεών  και  της  περιουσίας  τους  συμπεριλαμβανομένης  της 

εγγραφής προσημείωσης  και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης. 

 Υποχρεώνει τους αιτούντες να  καταβάλλουν προς τις μετέχουσες πιστώτριες από 

την  1η  του  επόμενου  μήνα  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας,  ο  πρώτος  το  ποσό  των         

……..ευρώ    και  η  δεύτερη  το  ποσό  των    ………  ευρώ  το  μήνα,  το  οποίο  κρίνεται  εύλογο, 

λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων τους    και   των οικογενειακών βιοτικών αναγκών 

τους.  Τα  ποσά  αυτά  κατανέμονται  συμμέτρως  στους  πιστωτές  και  συνυπολογίζεται  στις 

καταβολές του 8 παρ. 2. 

 

       

                ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 

 

  

 

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  

  ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ   

Μετά  από  έλεγχο  των  απαντήσεων  των  πιστωτών  στο  σχέδιο  διευθέτησης  των 

οφειλών  τ  αιτού  …..    διαπιστώθηκε  ότι  απέτυχε  η  προσπάθεια  επίτευξης  προδικαστικού 

συμβιβασμού.   

Επειδή  πιθανολογείται  ότι  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  τ  αιτού      οι  προϋποθέσεις 

ένταξής  τ      στις  ρυθμίσεις  του  νόμου  3869/10,  παράλληλα  δε  συντρέχει  επείγουσα 

περίπτωση  και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντά τ  . 

Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης  κάθε 

πράξη αναγκαστικής  εκτέλεσης  κατά  της  κινητής  και ακίνητης  περιουσίας  τ    αιτού    ,  που 

περιγράφεται  στην  αίτηση  ρύθμισης,  καθώς  και  κάθε  μεταβολή  της  πραγματικής  και 

νομικής κατάστασης των χρεών και της περιουσίας τ   συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής 

προσημείωσης  και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης. 

Ορίζει    το  ποσό  των  προκαταβολών  μέχρι  τη  συζήτηση  της  αίτησης  ρύθμισης  σε 

μηδενικό, συνυπολογιζόμενο στη ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 

του  αρθ.  8  παρ.  5  ν.  3869/10,  επειδή  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  τ      αιτού      εξαιρετικές 

περιστάσεις και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη 

των βασικών βιοτικών αναγκών   τ  .  

     



                ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  

     ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

   

  

Μετά  από  έλεγχο  των  απαντήσεων  των  πιστωτών  στο  σχέδιο  διευθέτησης  των 

οφειλών  τ  αιτού  …..    διαπιστώθηκε  ότι  απέτυχε  η  προσπάθεια  επίτευξης  προδικαστικού 

συμβιβασμού.   

 Επειδή  πιθανολογείται  ότι  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  τ    αιτού      οι  προϋποθέσεις 

ένταξής  τ      στις  ρυθμίσεις  του  νόμου  3869/10  και  συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και 

κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντά  τ . 

Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης  κάθε 

πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας τ  αιτού  ,   καθώς 

και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών και της περιουσίας 

τ        συμπεριλαμβανομένης  της  εγγραφής  προσημείωσης    και  της  επιβολής  συντηρητικής 

κατάσχεσης. 

Υποχρεώνει τ  αιτού  να  καταβάλλει προς τις μετέχουσες πιστώτριες από την 1η του 

επόμενου  μήνα  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας,  το  εύλογο  ποσό  των        …….  ευρώ  το 

μήνα, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων  και των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς 

τ.  Το  ποσό  αυτό  κατανέμεται  συμμέτρως  στους  πιστωτές  και  συνυπολογίζεται  στις 

καταβολές του 8 παρ. 2. Η καταβολή του ποσού που αναλογεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων θα γίνει με την παρακράτησή του από τις μηνιαίες αποδοχές   τ  αιτού   λόγω 

της  συμφωνηθείσας εκχώρησης, η οποία (παρακράτηση) και θα μειωθεί   στο ποσό αυτό. 

  

  

     

                ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   

 


