Δήλωση & Συμβουλή &
ώρες γραφείου για έκτακτες
ανάγκες
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Το συμβουλευτικό γραφείο για τα χρέη είναι απο
το 1999 αναγνωρισμένο απο την πόλη του
Αμβούργου σύμφωνα με το νόμο της διαδικασίας
της πτώχευσης



Οι συμβουλές είναι εμπιστευτικές. Αν το
εισόδημα σας δεν είναι αρκετό δίνονται οι
συμβουλές δωρεάν. Ο έλεγχος της οικονομικής
σας κατάστασης γίνεται με αίτηση στην
κοινωνική υπηρεσία του Αμβούργου

Bahnhof Altona
ca. 5 Min
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Πληροφορίες δίνονται τηλεφωνικά και
προσωπικά. Πρέπει να υπολογίσετε ότι
θα περιμένετε.
Ώρες γραφείου: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή . Για
εργαζόμενους δίνονται Ραντεβού
και το απόγευμα μέχρι τις 18:00

Συμβουλευτικό
γραφείο
για χρέη
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(Ausführungsgesetzt zur Insolvenzordnung)

Diakonie ist die soziale Arbeit
der evangelischen Kirche

Δήλωση και ώρες γραφείου για
έκτακτες ανάγκες
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Diakonie-Hilfswerk Hamburg
Schuldnerberatung
Beratungsstelle Altona
Königstraße 54
22767 Hamburg

τηλ. 040 / 30 62 0-385
Φάξ: 040 / 30 62 0-268
schuldnerberatung@diakonie-hamburg.de
www.schuldnerberatung-hamburg.de

Συμβουλευτικό
γραφείο
για χρέη στo Άλτονα

Πολλά χρέη

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς

Έχετε Χρέη και …

Вы можете …

 δεν ξέρετε τι να κάνετε;

 
Το συμβουλευτικό γραφείο σας
στηρίζει να αποκτήσετε μια
γενική γνώση στα οικονομικά σας

 
Τα γράμματα των πιστωτών γίνονται 		
περοσσότερα;

 
την ασφάλεια στις συνθήκες
διαβίωσης

 Το βουνό των χρεών έχει μεγαλώσει;
 
δεν μπορείτε να πληρώσετε τις 			
δόσεις;
 
σας λείπουν χρήματα για να
ανταπεξέλθετε στις καθημερινές
σας ανάγκες;

 
σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία 		
της πτώχευσης στη γερμανία
 σας βοηθούμε για τη διαπραγμάτευση
 σας βεβαιώνουμε τις
διαπραγματεύσεις για τη πτώχευση

 μαζεύετε και τακτοποιήτε ολα τα 		
γράμματα για τα χρέη σας,τις
	ασφάλειές σας, το εισόδημά σας και 		
τα σταθερά σας έξοδα.
Αν σας λείπουν γράμματα ή δεν ειναι
σωστά, μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να τα βρείτε.
Μπορείτε να επισκεφτείτε τις
ενημερωτικές διαλέξεις στο θέμα
διαδικασία της πτώχευσης.
Πληpοφορίες θα βρείτε στο
συμβουλευτικό γραφείο για χρέη

 απαντάμε στις ερωτήσεις σας για τη
διαδικασία της πτώχευσης.

 πληροφορηθήτε στην ιστοσελίδα
www.schuldnerberatung-hamburg.de

τότε …

Τι δεν προσφέρουμε:

ελάτε στο συμβουλευτικό γραφείο για
τα χρέη

 
δεν μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε 		
στον Τομέα της πτώχευσης για τους 		
ελεύθερους επαγγελματίες
( Regelinsolvenz)

 
Συνεργαστήτε μαζί μας. Αυτη ειναι 		
μια προυπόθεση για ενα επιτυχιμένο
ξεχρέωμα.

Το συμβουλευτικό γραφείο για τα χρέη
μπορεί να βρεί μαζί σας ένα δρόμο για να
αποφύγετε τα χρέη

 Διαδικασία πτώχευσης για τους
ελεύθερους επαγγελματίες

Στο τέλος τις διαδικασίας της πτώχευσης
στη γερμανία έχετε μια ζωή χωρίς χρέη

 δεν προσφέρουμε συμβουλές για τις
επιχειρήσεις σας
 δεν χορηγούμε δάνεια

Συμβουλευτικό
γραφείο

