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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε για την διευκόλυνση των δανειοληπτών, εγγυητών και 
προσωπικού των ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ ως προς την συμπλήρωση του Εντύπου Τυποποιημένης 
Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ) 
Για τις οδηγίες ελήφθησαν  υπόψη τα έντυπα  Τ.Ο.Κ. των 4 συστημικών τραπεζών .Οι 
διαφορές που μπορεί να υπάρχουν είναι λίγες. Αν παρόλα αυτά, υπάρξουν προβλήματα ως 
προς την συμπλήρωσή των εν λόγω εντύπων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα κατά 
τόπους ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

Α1α: Στοιχεία σύμβασης: Γράφεται ο αριθμός της σύμβασης ή/και  οι συμβάσεις της 

Τράπεζας του συγκεκριμένου Εντύπου Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης  προς 

ρύθμιση .Αν υπάρχουν  πολλές γραφούμε πχ. και άλλες. 

Α1β: Αριθμ. Λογ/μου Εξυπ/σης: Γράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης του δανείου προς 

ρύθμιση. 

Α1γ: Ονομ/μο: Γράφεται το Ονομ/μο του δανειολήπτη. 

Α1δ: Αριθμ. Δελτ.Ταυτ/τας: Γράφεται ο αριθμός Ταυτ/τας η Διαβατηρίου(για αλλοδαπούς 

Υπηκόους στην Ελληνική Επικράτεια). 

Α1ε:ΑΦΜ:Γράφεται ο ΑΦΜ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ  

Α2α:Ταχ/κή Δ/νση Κύριας Κατ/κιας:Γράφεται η Δ/νση της κύριας κατοικίας. 

Α2β:Γράφεται η δ/νση κατοικίας όπου μπορεί να επικοινωνήσει εναλλακτικά η Τράπεζα με 

τον δανειολήπτη ευκολότερα ,η πιο προσιτή δ/νση αλληλογραφίας. 

Α2γ:Γράφεται ο τηλ/κός αριθμός επικ/νίας(συνήθως ο σταθερός) 

Α2δ:Γράφεται ο  τηλ/κός αριθμός του κινητού που χρησιμοποιείται από τον δανειολήπτη 

Α2ε:Γράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( email) που χρησιμοποιείται από 

τον δανειολήπτη. 

Α2στ:Γράφεται η επιλογή επικ/νίας  μέσω αντικλήτου(πρόσωπο αντ αυτού δανειολήπτη η 

εγγυητή). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ 

ΚΩΔ: Α3α,Α3β,Α3γ,Α3δ,Α3ε συμπληρώνονται τα στοιχεία του Αντικλήτου 

Α3α:ονομ/μο Αντικλήτου 

Α3β:Αρ.Δελτίου Ταυτ/τας Αντικλήτου 

Α3γ:Ταχ/κή δ/νση Αντικλήτου 

Α3δ:Αρ.τηλ.επικοινωνίας 

Α3ε:Ηλεκτρ/κή δ/νση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Α4:Γράφεται η  οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη ή εγγυητή όπως είναι σήμερα 

ΕΓΓΑΜΟΣ-ΑΓΑΜΟΣ-ΔΙΑΖ/ΝΟΣ-ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ 

Α5:Γράφεται η ημ/νία γέννησης 

Α6:Αρ.Τέκνων:Γράφεται ο  αριθμός  τέκνων και ο αριθμός  των ατόμων που συντηρούνται 

οικονομικά(πχ. φοιτητές  μέχρι  25 ετών, ηλικιωμένοι γονείς, άποροι αδελφοί, ΑΜΕΑ, κτλ) 

Α7α:Γράφεται  η  παρούσα επαγγελματική σας κατάσταση. 

Α7β:Γράφεται το είδος της εργασίας ,η επωνυμία και η  θέση που κατέχετε. 

Α7γ:Γράφεται η  σχέση εργασίας και η  θέση που κατέχετε  ΤΩΡΑ. 

Α7δ:Γράφεται  πόσο χρόνο είστε σε αυτήν την εργασία. 

Α7ε:Εφόσον δεν εργάζεστε, γράφεται η  προηγούμενη  απασχόληση σας. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Ο πίνακας αυτός είναι πολύ σημαντικός, διότι αναφέρεται σε όλα τα εισοδήματα του 

δανειολήπτη  ή εγγυητή που υπάρχουν ΤΩΡΑ, αλλά και σε τυχόν εισοδήματα μελλοντικά 

από όλες τις πηγές. Γι αυτό και πρέπει να συμπληρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή να 

σημειωθεί ότι ζητείται ο μηνιαίος υπολογισμός όλων των εισοδημάτων και όταν πρόκειται 

για ζευγάρι και τα εισοδήματα του/της συζύγου, άσχετα αν είναι ο/η σύζυγος συνοφειλέτης 

ή εγγυητής. 

Β1:Γράφονται οι μεικτές αποδοχές από εργασία ή σύνταξη. Αν και στο έντυπο δεν 

αναφέρεται ή υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή ωστόσο η καθημερινή πρακτική είναι 

να μην αναγράφονται ποσά εδώ αλλά στον αμέσως επόμενο κωδικό που αναφέρεται σε 

καθαρά εισοδήματα. 

Β2:Γράφονται οι καθαρές αποδοχές από μισθό ή σύνταξη μετά από φόρους. Αν σας 

παρακρατείται  μηνιαίως δόση δανείου ή διατροφή, με η χωρίς πάγια εντολή, το ποσό της 

δόσης ΔΕΝ θα γραφτεί εδώ. 

Β3:Γράφεται  το καθαρό ποσό από επιδόματα (πχ. Πολυτέκνου, ΑΜΕΑ, κτλ) που λαμβάνεται 

μηνιαίως. 

Β4:Γράφεται το ποσό διατροφής που λαμβάνεται μηνιαίως όπως αυτό ορίζεται από 

ιδιωτικό συμφωνητικό ή Απόφαση δικαστηρίου. 

Β5:Γράφεται  το εισόδημα που αποκτάτε από ακίνητα που ΔΕΝ έχουν υποθήκη η 

προσημείωση. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε το καθαρό ποσό αφαιρώντας 

οποιοδήποτε άλλο έξοδο (πχ. από ενοίκιο αφαιρείτε τα κοινόχρηστα, κ.α). 
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Β5β:Γράφεται το εισόδημα που αποκτάτε από ακίνητα που έχουν υποθήκη η προσημείωση, 

όπως στον πιο πάνω κωδικό. 

Β6: Γράφονται τα καθαρά ποσά που λαμβάνετε από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός 

ακινήτων(πχ. Τόκοι καταθέσεων, μερίσματα μετοχών, κέρδη από συμμετοχή σε εταιρείες 

από ατομική επιχείρηση, φωτοβολταϊκά, ελευθέρια επαγγέλματα, κτλ).ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο 

υπολογισμός θα γίνει σε μηνιαία βάση(δηλ. το εισόδημα αυτό δια 12 μήνες). 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

Η συμπλήρωση αυτού του πεδίου όπως αναγράφεται άλλωστε , είναι υποχρεωτική. 

Γράφεται οποιοδήποτε άλλο ποσό που λάβατε και αφορά εισόδημα (καταβολές σε τακτική 

βάση).ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως και πιο πάνω ο υπολογισμός θα γίνει σε μηνιαία βάση(πχ. Πάγια 

αντιμισθία, αποζημίωση εργασίας κ. α) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Στον πίνακα αυτό η Τράπεζα ζητά την προσωπική εκτίμηση του δανειολήπτη ή εγγυητή για 

το πώς θα κινηθούν τα εισοδήματά του, σε μηνιαία βάση, στο εγγύς μέλλον. Είναι πολύ 

σημαντική λοιπόν η  ορθή συμπλήρωσή του, ανάλογα με το τι σχεδιασμό του δανειολήπτη, 

έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να ισχυροποιείται η θέση του. 

Αν έχουμε π.χ.  μια οικονομική αδυναμία ή  κατά την γνώμη μας θα έχουμε ολική αδυναμία 

στο μέλλον για  την   εξυπηρέτηση των χρεών  μας, συμπληρώνουμε ανάλογα τον πίνακα με 

μειωμένα ποσά σε σχέση  με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Βεβαίως και εδώ πρέπει να 

μπορούμε να αιτιολογήσουμε κατάλληλα και σε ανάλογο βαθμό, τη μείωση αυτή. 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Στο πίνακα αυτό απεικονίζεται η περιουσιακή κατάσταση μόνο του δανειολήπτη ή εγγυητή 

π.χ.  αν ο/η  σύζυγος  υποβάλλει έντυπο ΤΟΚ υποχρεούται να γράψει την ατομική 

περιουσία και όχι του/της συζύγου, εκτός  και  εάν στην ίδια τράπεζα είναι συνοφειλέτης 

/τρια ή εγγυητής/τρια,στο ίδιο δάνειο. 

Α) Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρεται το είδος  και η χρήση του ακινήτου  

Β) Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται η Αντικειμενική (συνολική) αξία ακινήτου, όπως 

περιγράφεται  στο  εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Π.χ.  Αν έχω το 50% του ακινήτου με 

αντικειμενική αξία 10.000 ευρώ , εγώ θα γράψω  στη στήλη του 2ου πίνακα 20.000 (+50% 

της συζύγου). 

Γ)Στη τρίτη στήλη γράφεται η εμπορική αξία του ακινήτου. Όπως αναφέρεται  και στο τέλος 

του εντύπου η συμπλήρωση  είναι προαιρετική . Ωστόσο είναι στη κρίση του δανειολήπτη 

να τη συμπληρώσει θεωρώντας ότι είναι ένα στοιχείο επωφελές γι αυτόν. Σε κάθε 

περίπτωση και οι δύο πλευρές (δανειολήπτης και τράπεζα) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 

Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου από Διαπιστευμένο Εκτιμητή Ακινήτων 

Δ) Στη τέταρτη στήλη γράφεται η τοποθεσία του ακινήτου 
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Ε) Στη πέμπτη στήλη γράφεται η  έκταση του ακινήτου όπως αναφέρεται στο Ε9 και στο 

εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 

ΣΤ) Στην έκτη στήλη γράφεται ο τρόπος  απόκτησης του ακινήτου . 

Ζ) Στην έβδομη στήλη γράφεται  το είδος κυριότητας του ακινήτου ή του εμπράγματου 

δικαιώματος  π.χ. επικαρπία του 50% ενός ακινήτου, 50% σε ψιλή κυριότητα, 30% σε 

δικαίωμα υψούν. 

Η) Στην όγδοη στήλη γράφουμε την ύπαρξη βάρους  στο ακίνητο ή εμπράγματου 

δικαιώματος. Αν υπάρχουν πάνω από μια προσημείωση γράφουμε π.χ. Α+Β προσημείωση, 

Α προσημείωση +Διαταγή πληρωμής κ.α. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε αυτό το πίνακα περιλαμβάνονται διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη 

ή εγγυητή εκτός από τα σταθερά μηνιαία εισοδήματα(εισοδήματα από όλες τις πηγές) 

Α) Στη στήλη Δ1: γράφονται οι  καταθέσεις σε ευρώ ή άλλο νόμισμα που έχει στη κατοχή 

του ο δανειολήπτης, η άξια σε ευρώ, ο  αρ. λογαριασμού, το είδος της κατάθεσης και η 

τράπεζα ή άλλο Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα  στο  οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός, το έτος 

απόκτησης και τέλος αν είναι ελεύθερος βαρών ή όχι ( πχ. αν έχει γίνει δέσμευση, ολική ή 

μερική κατάσχεση) Προσοχή! Γράφουμε και τους  κοινούς λογαριασμούς που κατέχουμε. 

Β) Στη στήλη Δ2  γράφεται  η  αξία  του ΙΧ  ή των ΙΧ που κατέχει ο δανειολήπτης (έστω και 

κατά ποσοστό) , το έτος απόκτησης και η  ύπαρξη βάρους ή όχι. Εξυπακούεται ότι  στον ίδιο 

πίνακα αναγράφονται και τυχόν σκάφη αναψυχής  ή άλλα πλωτά ή εναέρια μέσα που 

διαθέτει ο δανειολήπτης  με τον ίδιο ως άνω τρόπο. 

Γ) Στη στήλη Δ3 αναγράφονται τα δικαιώματα  από ασφάλειες  ζωής, επενδυτικά, 

αποταμιευτικά προγράμματα, προγράμματα εφάπαξ, συνταξιοδοτικά ιδιωτικής ασφάλισης, 

η αξία τους σε ευρώ, αρ. λογαριασμού, το πιστωτικό ίδρυμα και το έτος απόκτησης. 

Δ) Στη στήλη Δ4 αναγράφεται η αποτίμηση σε ευρώ μετοχών, ομολόγων και άλλων 

Χρηματοοικονομικών Τίτλων . Η αποτίμηση θα αφορά  τη τρέχουσα αξία, το είδος, το 

όνομα του ιδρύματος, το έτος απόκτησης  ή την ύπαρξη βαρών (δέσμευση, προσημείωση, 

κατασχετήριο, διαταγή πληρωμής) 

Ε)Στη στήλη  Δ5 αναγράφεται  οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί άμεσα 

ή έμμεσα να επιφέρει άντληση οποιουδήποτε ποσού. (πχ. καταπίστευμα, εγγυητική 

επιστολή, τραπεζική θυρίδα, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση εις χείρας τρίτων που έχει ο 

δανειολήπτης  εις βάρος άλλων και μπορεί να ρευστοποιηθεί, αποζημιώσεις κάθε είδους 

αστικής ή ποινικής ευθύνης, εφάπαξ που πρόκειται να λάβει σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

απαλλοτριώσεις κ.α) 
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

Σε αυτό τον πίνακα γράφονται όλες οι οφειλές του δανειολήπτη-εγγυητή καθώς επίσης και 

οι εύλογές δαπάνες διαβίωσης  του ίδιου και των προστατευόμενων μελών του. 

Αναλυτικότερα:  

Α) Γράφεται η οφειλή σας στο Ελληνικό Δημόσιο, ΑΑΔΕ, οφειλές σε δήμους, πολεοδομία), 

το είδος της οφειλής , το ύψος της οφειλής, που πρέπει να πληρωθεί καθώς και το άληκτο 

(υπόλοιπο οφειλής που απομένει), τη μηνιαία ημερομηνία λήξης οφειλής και το ύψος 

καταβλητέας δόσης. Στο είδος εξασφάλισης  γράφονται  τυχόν καταδιωκτικά μέτρα που σας 

έχουν επιβληθεί σε κινητή ή ακίνητη περιουσία. 

Β)Γράφεται η οφειλή σας στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που έχετε  ή είχατε 

ασφαλιστεί(Ε.Φ.Κ.Α.). Στο είδος οφειλής αναγράφονται συνήθως εισφορές, πρόστιμα και 

ομοίως με τον πιο πάνω κωδικό, το ύψος της οφειλής που πρέπει να πληρωθεί και το 

άληκτο μέρος αυτής, η  ημερομηνία και  το μηνιαίο ποσό δόσης. 

Γ)Γράφεται η  οφειλή σας σε ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία βάσει του συμβολαίου, η 

μηνιαία δόση και το άληκτο κεφάλαιο. 

Δ) Γράφεται ανά τράπεζα, το είδος δανείου , οι  οφειλές σε άλλες τράπεζες ή σε άλλα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα π.χ. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τράπεζες 

εξωτερικού κ.α. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα είδος εξασφάλισης να συμπληρώνεται η προσημείωση ή υποθήκη 

ακινήτου κλπ. 

Ε) Λοιποί ιδιώτες: Γράφεται οποιαδήποτε οφειλή υπάρχει σε ιδιώτες που αποδεικνύεται 

από παραστατικά (π.χ. οφειλή σε ΔΕΗ, ΟΤΕ , κινητή τηλεφωνία, ιδιωτικό χρέος με 

συναλλαγματικές επιταγές, κοινόχρηστα, οφειλή σε Ιδιωτική κλινική). 

ΣΤ)Γράφονται  οι  εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τους πίνακες της Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ 2014), που αφορούν τον δανειολήπτη και τα προστατευόμενα μέλη του. Να 

σημειωθεί ότι δαπάνες όπως : ενοίκιο κύριας κατοικίας, επιπλέον ιατρικά έξοδα, βάσει 

Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής, για ΑΜΕΑ, είναι έκτος των ποσών του συγκεκριμένου 

πίνακα και όπου υπάρχουν θα υπολογίζονται επιπρόσθετα. 

Προσοχή: Να συμπληρώνονται οπωσδήποτε οι  εύλογες δαπάνες διαβίωσης,  διότι η 

Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να τις λαμβάνει υπόψη κατά την κατάρτιση της πρότασης  της 

για την διευθέτηση της οφειλής του δανειολήπτη ή εγγυητή. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 

Σε ιδιαίτερο χώρο του εντύπου και αν χρειαστεί, χρησιμοποιείται και επιπλέον σελίδα,  

συντάσσεται η  πρόταση του δανειολήπτη, προς επίλυση της διαφοράς του  με τις 

Τράπεζες. 
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Να σημειωθούν τα παρακάτω:  

Α) Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών : η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει 

μια πρόταση λύσης και στη συνέχεια ο οφειλέτης να την αποδεχτεί ή αντιπροτείνει μια 

άλλη λύση. Μολονότι ο δανειολήπτης ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει πρόταση,  

παρόλα αυτά, ενδείκνυται προς όφελος του,  μαζί με το έντυπο Τ.Ο.Κ. να υποβάλλει και τη 

δική του πρόταση προσβλέποντας να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τη τράπεζα. 

Β)Υπάρχουν υποδείγματα λύσεων και κάποιες από αυτές περιγράφονται και μέσα στον 

Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (π.χ. βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, λύσεις οριστικής 

διευθέτησης). 

Σε κάθε περίπτωση η λύση που θα προτείνει ο δανειολήπτης  θα πρέπει και να μπορεί να 

υποστηριχθεί , να επιδέχεται μερική τροποποίηση και να είναι καλόπιστη και υπεύθυνη και 

κυρίως να ικανοποιούνται συμμέτρως όλοι οι πιστωτές. 

 

 

 

 

 

 
























