
    

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

                              Α∆Α:  

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

         της 3595/22.11.2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

                               του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

 

               ΘΕΜΑ 3ο: «Νέα πολιτική ρύθµισης δανείων στεγαστικού τοµέα» 

       

      Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη την µε αριθµό 15059/18.11.2016 γραπτή εισήγηση 

της Προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 

παρόντος πρακτικού και ενιαίο µε αυτό σύνολο, καθώς και τις προφορικές συµπληρώσεις και 

διευκρινίσεις της ιδίας και των κληθέντων Προϊσταµένων της αρµόδιας ως προς το θέµα 

∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης ∆ανείων Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών, Γεώργιου 

Κουλτούκη (∆/ντή) και Ελένης Γκιάστα(Τµηµ/χη).  

Ειδικότερα, για τη διαµόρφωση της απόφασής του το Συλλογικό Όργανο έλαβε 

υπόψη του τα ακόλουθα: 

1α. Το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.3867/2010 «Ρυθµίσεις θεµάτων του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων», σε συνδυασµό µε την µε αριθµό 2/19843/0094/2012 υπουργική απόφαση 

και το άρθρο 12 παρ. 5 του ν.4051/2012. 

 β. Τις ληφθείσες αποφάσεις του ∆.Σ. (2010 - 2014) για τις ακόλουθες ρυθµίσεις 

εξυπηρέτησης των δανείων:  

� επιµήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης,  

� αναστολή της εξυπηρέτησης, 

� µερική καταβολή της τοκοχρεολυτικής δόσης, 

� παρακράτηση µέχρι τα 3/10 των καθαρών µηνιαίων αποδοχών. 

 γ. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις - πλην της επιµήκυνσης -  έχουν οδηγήσει σε 

σηµαντική αύξηση των καθυστερήσεων και ως εκ τούτου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 

της υιοθέτησης προγραµµάτων ρύθµισης, που οδηγούν κατά το δυνατόν σε βιώσιµες 

λύσεις, ώστε αφενός το πρόγραµµα αποπληρωµής να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 

δυνατότητες των οφειλετών και αφετέρου να µην υπονοµεύεται η πραγµατική θέση του 

Ταµείου. 

2. Την απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής που ελήφθη στην 

από 7.7.2016 συνεδρίασή του µε θέµα «Αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων», µε την οποία εγκρίθηκε οµόφωνα η εισήγηση 

του Προέδρου του ∆.Σ. περί υιοθέτησης και υλοποίησης νέας πολιτικής για:  

α) τη ρύθµιση των υφιστάµενων στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων του Τ. Π. & 

∆ανείων προς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου Τοµέα, που να ανταποκρίνεται στις 
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πραγµατικές σηµερινές οξυµµένες ανάγκες τους µε βάση το εισόδηµά τους και κριτήριο 

την εξασφάλιση βιώσιµης λύσης και 

β) την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.   

    3. Το εκτιµώµενο κόστος των προτεινόµενων νέων ρυθµίσεων και της πολιτικής 

επιβράβευσης για το 2017, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40,3 εκατοµµυρίων 

ευρώ, εξαιρουµένου του κόστους που θα προκύψει για την ειδική κατηγορία των 

τιτλοποιηµένων δανείων. 

       4. Το γεγονός ότι η πολιτική ρυθµίσεων των δανείων του στεγαστικού τοµέα που 

προτάθηκε και παρουσιάστηκε αναλυτικά από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης 

∆ανείων, καλύπτει πλήρως τα ακόλουθα πεδία: 

i. Τύποι ρύθµισης (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες λύσεις)  

ii. Κανόνες πολιτικής 

iii. Σειρά ενεργειών σε περίπτωση πολλών δανείων 

iv. Πρόσθετες εξασφαλίσεις 

v. Ποσό ρύθµισης 

vi. Προσδιορισµός ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος 

vii. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για υπαγωγή στις ρυθµίσεις 

viii. Εγκριτική διαδικασία 

ix. Ειδικά θέµατα 

x. Τιτλοποιηµένα δάνεια 

xi. Οργανωτικά  - Λειτουργικά θέµατα 

5. Την πάγια θέση της Α∆Ε∆Υ, η οποία εκφράστηκε από τον εκπρόσωπό της – µέλος στο 

∆.Σ. του Ταµείου κ. Οδυσσέα Ντριβαλά και έχει ως εξής: 

« Συµφωνούµε µε κάθε πρόταση που µειώνει την άδικη επιβάρυνση των δανειοληπτών 

του Τ. Π. & ∆ανείων (δηµοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων), πλην ,όµως, καλούµε 

την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών, ως µοναδικό µέτοχο του  Ταµείου, να 

µειώσει το αρχικό κεφάλαιο των δανείων των δανειοληπτών δηµοσίων υπαλλήλων, όσο 

ήταν το ποσό της µείωσης των µισθών τους ή να µειώσει το επιτόκιο, όσο χρειάζεται 

για να ανταποκριθεί στην προηγούµενη πρόταση.» 

     Τούτων δοθέντων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ. Π. & ∆ανείων, στο πλαίσιο της 

αρµοδιότητάς του, αποδέχεται µερικώς την εισήγηση και οµόφωνα αποφασίζει και 

εγκρίνει: 

I. Τις προτεινόµενες από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης ∆ανείων ρυθµίσεις και τις 

διαδικασίες υλοποίησής τους ως αναλύεται κατωτέρω  

II. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ανείων (∆5) και σε έναν 

(1) Προϊστάµενο Τµήµατος Χορήγησης της ίδιας ∆ιεύθυνσης να εγκρίνουν από κοινού τις 

αιτήσεις των δανειοληπτών σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια.  
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III. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. να συστήσει Επιτροπή 

Ενστάσεων αρµόδια για την εξέταση ενστάσεων των δανειοληπτών, τα αιτήµατα των οποίων 

δεν ικανοποιούνται µε βάση την ισχύουσα πολιτική των νέων ρυθµίσεων. 

IV. Την καθιέρωση της πολιτικής επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών και την 

παράλληλη σύνταξη σχετικού Κανονισµού, ο οποίος θα περιλαµβάνει λεπτοµερή ανάλυση 

της διαδικασίας και θα εισαχθεί προς έγκριση στο ∆.Σ. από την αρµόδια ∆ιεύθυνση (∆6). 

V. Την ενεργοποίηση της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης ∆ανείων Στεγαστικών και Ειδικών 

Κατηγοριών (∆5) της Κ.Υ., µε την επαναλειτουργία των Τµηµάτων Χορήγησης ∆ανείων - εκτός 

του Τµήµατος Απόδοσης Προϊόντος, όπως ήδη λειτουργεί µε τα νέα αντικείµενά του - µε την 

υπαγωγή στην αρµοδιότητά τους των αντικειµένων: α) της ρύθµισης εξυπηρέτησης δανείων 

(παραλαβή αιτηµάτων, επεξεργασία, εγκρίσεις, συµβάσεις, υλοποίηση, 

ανακοινώσεις/ενηµερώσεις, εισηγήσεις τροποποίησης της πολιτικής, κλπ σχετικά θέµατα) και 

β) εκείνων που αφορούν στον πλήρη χειρισµό των θεµάτων του ν. 3869/2010, όπως ισχύει,  

περί υπερχρεωµένων νοικοκυριών, τα οποία σήµερα διεκπεραιώνονται από τη ∆ιεύθυνση 

Εξυπηρέτησης ∆ανείων. 

        

Ειδικότερα, αποφασίζονται και εγκρίνονται οµόφωνα τα ακόλουθα: 

I - IV 

Α) ΤΥΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Ι. Βραχυπρόθεσµες λύσεις 

Αυτές που έχουν διάρκεια µικρότερη των δύο (2) ετών, αφού εκτιµάται βάσιµα 

ότι οι δυσκολίες είναι προσωρινές και ότι στη συνέχεια θα υπάρξουν οι 

συνθήκες για την αποπληρωµή του δανείου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προτεινόµενες λύσεις είναι η αναστολή πληρωµής και 

η µερική καταβολή δόσεων µε ανάλογη επιµήκυνση της διάρκειας 

εξυπηρέτησης του δανείου, µε τις εξής µορφές: 

 α)  περίοδος χάριτος µε 

α1)  καταβολή µόνο τόκων µηνιαίως 

α2)  καταβολή µόνο τόκων στην λήξη της (µε εφάπαξ καταβολή ή 

       δέσµευσή τους από εφάπαξ ή διακανονισµό οφειλής σύµφωνα 

       µε τις ισχύουσες αποφάσεις)   

α3) µε καταβολή µέρους των τόκων και κεφαλαιοποίηση των  

υπολοίπων στην λήξη της 

α4) χωρίς  καταβολή και µε κεφαλαιοποίηση των τόκων  

 β) καταβολή µέρους της τοκοχρεολυτικής δόσης και κεφαλαιοποίηση του 

υπολοίπου της δόσης. 
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ΙΙ. Μακροπρόθεσµες λύσεις 

Λύσεις που έχουν διάρκεια άνω των δυο (2) ετών και αποσκοπούν στην µείωση της 

δόσης του δανείου, ώστε λαµβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές να µπορεί 

ο δανειολήπτης να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 

α) Επιµήκυνση του δανείου 

Παράταση της λήξης του δανείου µε αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των δόσεων, 

ώστε να επέλθει µείωση του ποσού κάθε δόσης. 

β) Μείωση επιτοκίου  

Μείωση του επιτοκίου εκτοκισµού του δανείου. 

γ) ∆ιαχωρισµός του δανείου (split balance) 

Στις περιπτώσεις αυτές θα συµφωνείται ο διαχωρισµός του δανείου σε δύο 

τµήµατα: 

i) στο µέρος του ενυπόθηκου δανείου που εκτιµάται ότι ο δανειολήπτης µπορεί 

να αποπληρώνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποπληρωµής που συµφωνείται και 

ii) στο υπόλοιπο τµήµα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται µεταγενέστερα µε 

την απόδοση του εφάπαξ ή άλλης αποζηµίωσης, τη ρευστοποίηση κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου ή µε άλλη διευθέτηση που θα συµφωνηθεί από την 

αρχή. 

 

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

    Επιδίωξη του Ταµείου αποτελεί το σύνολο των οφειλόµενων δόσεων κάθε οφειλέτη προς το 

Ταµείο να τείνουν στα 3/10 των µηνιαίων αποδοχών του, ποσό άλλωστε που έχει ορισθεί ως 

ποσό παρακράτησης.  

∆εδοµένου όµως ότι: α) µε τις προτεινόµενες νέες ρυθµίσεις δηµιουργούνται σε κάποιες 

περιπτώσεις καλύτεροι όροι αποπληρωµής και β) ο κανόνας αυτός δεν λαµβάνει υπόψη τις 

πραγµατικές δυνατότητες και ανάγκες των νοικοκυριών, καθορίζεται συγκεκριµένος πίνακας 

αντιστοίχισης καθαρών ετήσιων/µηνιαίων εισοδηµάτων µε το ποσό δόσης που αντιστοιχεί σε 

αυτά, ώστε η λύση ανά δανειολήπτη να θεωρείται βιώσιµη και κοινωνικά δίκαιη. 

 

Γ)  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

i. ∆ιαθεσιµότητα, όταν για αυτή δεν υπέχει ευθύνη ο οφειλέτης, αλλά είναι αποτέλεσµα 

οργανωτικών αναδιαρθρώσεων, µείωσης οργανικών θέσεων κλπ και: 

 Παρέχεται περίοδος χάριτος ενός έτους µε κεφαλαιοποίηση τόκων (βραχυπρόθεσµη 

λύση α4) .    

Επίσης παρέχεται  δυνατότητα παράτασης έξι (6) µηνών, εφόσον διατηρείται το 

καθεστώς διαθεσιµότητας. 
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ii. Άδεια άνευ αποδοχών:  

Καταβάλλεται το 50% της δόσης του δανείου για διάστηµα µέχρι 1 έτους, µε 

κεφαλαιοποίηση του µη εξυπηρετούµενου ποσού στην λήξη της περιόδου για 

οφειλέτες µε καθαρό µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα - µετά τον υπολογισµό της 

δόσης 50% - κάτω των 1000,00€. 

iii. Kαθεστώς προς συνταξιοδότηση του ιδίου του οφειλέτη  ή των κληρονόµων 

του: 

Παρέχεται περίοδος χάριτος 1 έτους µε δυνατότητα παράτασης κατά 1 έτος, 

α) είτε µε καταβολή των τόκων στην λήξη ( ως άνω βραχυπρόθεσµη λύση α2) µε 

 εφάπαξ καταβολή ή δέσµευσή τους από εφάπαξ ή µε διακανονισµό οφειλής σύµφωνα  

µε τις ισχύουσες αποφάσεις)   

β) είτε µε κεφαλαιοποίηση των τόκων (ως άνω βραχυπρόθεσµη λύση α4), µε την 

προϋπόθεση ότι εντάσσεται σε λύση µακροπρόθεσµης διάρκειας 

iv. Προβλήµατα υγείας του ιδίου του οφειλέτη, του / της συζύγου  ή 

προστατευοµένων µελών  (επείγουσες χειρουργικές επεµβάσεις - δαπανηρές 

θεραπείες για σοβαρές ασθένειες κλπ): 

 Παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος µέχρι  έξι (6) µήνες µε κεφαλαιοποίηση 

των τόκων στην λήξη της για οφειλέτες µε καθαρό µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα 

µικρότερο των 1.500 € µετά την παρακράτηση της δόσης (ως άνω βραχυπρόθεσµη 

λύση α4) στις περιπτώσεις που νοσηλεύθηκε σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο 

v. Σπουδές τέκνων µε διαµονή σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό: 

Παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος µε µηνιαία καταβολή των τόκων έως 2 έτη 

(χωρίς δυνατότητα παράτασης) για καθαρό  µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα µετά 

την παρακράτηση της δόσης έως 1000,00€  (ως άνω βραχυπρόθεσµη λύση α1). 

 

∆)  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ( ΣΤΑ∆ΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) 

 

Βήµα 1ο. Προσδιορίζεται το ποσό µηνιαίας δόσης που µπορεί να καταβάλλει ο δανειολήπτης 

σύµφωνα µε τον καταρτισθέντα Πίνακα. 

Βήµα 2ο. Επιλέγεται η µορφή ρύθµισης του δανείου που καταλήγει σε προσδιορισµένη δόση, 

µε την ακόλουθη σειρά: 

 

i) Επιµήκυνση του δανείου  

Τα ανώτερα επιτρεπτά όρια της ρύθµισης επιµήκυνσης των δανείων καθορίζονται για χρονικό 

διάστηµα ανά κατηγορία δανείου ως εξής: 
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• Τα στεγαστικά και επισκευαστικά ενυπόθηκα δάνεια επιµηκύνονται µέχρι 20 έτη από την 

αρχική συµβατική τους λήξη και  

• τα µικρο-επισκευαστικά / µη ενυπόθηκα δάνεια επιµηκύνονται µέχρι 15 έτη από την 

αρχική συµβατική τους λήξη.  

- Αν η προκύπτουσα µηνιαία δόση του δανείου / των δανείων είναι < του ποσού δόσης που 

προκύπτει από τον Πίνακα, θα υλοποιείται η ρύθµιση της επιµήκυνσης χωρίς άλλη 

προϋπόθεση, πλην του ελέγχου ηλικίας των οφειλετών/εγγυητών (βλ. πρόσθετες 

εξασφαλίσεις) 

-  Αν η προκύπτουσα µηνιαία δόση του δανείου / των δανείων είναι > του ποσού δόσης 

που προκύπτει από τον Πίνακα, τότε στο επιµηκυµένο δάνειο θα εφαρµόζεται η πολιτική 

µείωσης επιτοκίου. 

 

ii) Μείωση επιτοκίου 

Η µείωση επιτοκίου παρέχεται ως δυνατότητα µόνο στις περιπτώσεις οφειλετών που µετά την 

εφαρµογή της ρύθµισης µε την ανώτερη προβλεπόµενη διάρκεια επιµήκυνσης, η µηνιαία δόση 

του/των δανείων τους εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται 

στον σχετικό Πίνακα.  

Στις περιπτώσεις αυτές και µόνο θα γίνεται µείωση του επιτοκίου έως 50% και όχι κάτω 

από 2%, ώστε η προκύπτουσα µηνιαία δόση του/των δανείου/ων  να αντιστοιχεί  

στο ποσό του πίνακα.  

Η µείωση του επιτοκίου είναι πρόσκαιρη, έχει διάρκεια τριών (3) ετών και στο τέλος της 

περιόδου αξιολογείται η παράτασή της ή η µερική αύξησή του ή η επαναφορά του στην προ 

της µείωσης  επιτοκίου τιµή .    

Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης των δανειοληπτών στην έγκαιρη προσκόµιση 

επικαιροποιηµένων στοιχείων, θα γίνεται επαναφορά του στην προ της µείωσης  

επιτοκίου  τιµή µετά την λήξη της τριετίας.  

 Αν η προκύπτουσα µηνιαία δόση του/των δανείου/ων είναι > του ποσού δόσης που 

προκύπτει από τον Πίνακα Α, στο επιµηκυµένο δάνειο θα εφαρµόζεται η πολιτική 

διαχωρισµού δανείων (split balance) 

 

iii) ∆ιαχωρισµός δανείων (split balance) 

Σε περίπτωση που ούτε η δεύτερη λύση (επιµήκυνση και µείωση επιτοκίου) οδηγεί στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων 

κι επενδύσεων (οµόλογα, αµοιβαία, µετοχές) δεν υπερβαίνει τις 30.000€, πλέον 5.000€ για 

κάθε προστατευόµενο µέλος, το δάνειο θα επιµερίζεται σε δύο (2) τµήµατα: 

• Στο τµήµα του δανείου που θα εξυπηρετείται κανονικά, σύµφωνα µε τον πίνακα µε τις 

παραπάνω λύσεις (Α-Β), µε τη µηνιαία δόση, που έχει προκύψει ότι µπορεί να καταβάλλει ο 
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δανειολήπτης. Η δόση αυτή θα εξυπηρετείται κανονικά έως τη λήξη του δανείου, 

συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου επιµήκυνσης.  

• Στο άλλο µέρος του δανείου για το οποίο ο δανειολήπτης θα συναινεί ότι θα εξοφληθεί 

ολόκληρο εντός συµφωνηµένης χρονικής περιόδου, που δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) 

έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της τροποποιητικής πρόσθετης πράξης 

ρύθµισης ως κατωτέρω, µε κάποια προϋπόθεση (µε την καταβολή του εφάπαξ, 

ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή διακανονισµό εξυπηρέτησής του στη λήξη 

της περιόδου των δέκα (10) ετών.  

Το τµήµα του δανείου που εξυπηρετείται κανονικά δεν µπορεί να είναι λιγότερο από 

το 70% του συνολικού οφειλόµενου ποσού. Υπέρβαση του ποσοστού αυτού θα 

µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση από το αρµόδιο όργανο (∆ιοικητικό Συµβούλιο). 

  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το µέρος του κεφαλαίου που δεν εξυπηρετείται 

εκτοκίζεται και κεφαλαιοποιείται µε το µειωµένο επιτόκιο µόνο στις περιπτώσεις των 

δανειοληπτών που έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδηµα µετά την αφαίρεση 1.000 € ανά 

προστατευόµενο µέλος, σύµφωνα µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, µεγαλύτερο 

των 36 χιλ € και κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση αντικειµενική αξία 

περιουσίας άνω των 350 χιλ €.  

Για όλα τα παραπάνω που αφορούν στο διαχωρισµό των δανείων, θα υπογράφεται 

τροποποιητική-πρόσθετη πράξη δανειακής σύµβασης. 

Για τα δάνεια αυτά προβλέπονται πρόσθετοι όροι: 

o Η µείωση του επιτοκίου και ο διαχωρισµός δανείων επαναξιολογούνται ανά τρία (3) 

έτη, οπότε αποφασίζεται η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης µε βάση τα 

επικαιροποιηµένα εισοδήµατα των οφειλετών. 

o Οµοίως, η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και η διαδικασία ρευστοποίησης θα 

επαναξιολογούνται ανά τριετία. 

o Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης των οφειλετών (άρνηση έγκαιρης προσκόµισης 

επικαιροποιηµένων στοιχείων) θα επανέλθουν σε ισχύ οι όροι χρηµατοδότησης, που 

ίσχυαν πριν την παρούσα ρύθµιση, εξαιρουµένης της διάρκειας εξυπηρέτησης του 

δανείου, όπου θα εξακολουθεί να ισχύει αυτή που προέκυψε από την επιµήκυνση.  

 

Ε) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

      Σε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης έχει πολλές δανειακές υποχρεώσεις στο Ταµείο 

(ενυπόθηκα και µη ενυπόθηκα), ακολουθείται η εξής σειρά ενεργειών ρύθµισης µέχρις ότου η 

δόση φτάσει στα αποδεκτά ως άνω επίπεδα που προσδιορίζονται από τον Πίνακα. 

1. Επιµήκυνση των ενυπόθηκων δανείων µέχρι τα ανώτερα επιτρεπόµενα όρια. 
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2. Επιµήκυνση του µη  ενυπόθηκου δανείου µέχρι τα ανώτερα επιτρεπόµενα όρια 

3. Μείωση επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων 

4. Μείωση επιτοκίου των  µη ενυπόθηκων δανείων 

5. ∆ιαχωρισµός των ενυπόθηκων δανείων 

6. ∆ιαχωρισµός των µη ενυπόθηκων δανείων 

 

ΣΤ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Λήψη προσωπικής εγγύησης 

• Σε περίπτωση επιµήκυνσης προϋπόθεση αποτελεί τουλάχιστον ένας συµµετέχων 

στην λήξη της ρύθµισης ενυπόθηκου δανείου να είναι κάτω των 85 ετών και του 

µη ενυπόθηκου κάτω των 75 ετών, άλλως ζητείται εγγυητής α΄ βαθµού που να 

πληροί το κριτήριο. Η εγγύηση αυτή απαιτείται και σε περιπτώσεις 

δανειοληπτών, που σύµφωνα µε την υπ αρ.3440/3/22-3-2012 απόφαση 

περί κατάργησης των ορίων ηλικίας για την εφαρµογή της ρύθµισης της 

επιµήκυνσης για τα ενυπόθηκα δάνεια, έχουν ήδη ξεπεράσει τα ανωτέρω 

όρια ηλικίας, προκειµένου να ενταχθούν στο επόµενο βήµα της µείωσης 

επιτοκίου.  

Στις περιπτώσεις αυτές που θα απαιτηθεί εγγυητής, θα υπογράφεται σχετική 

πρόσθετη πράξη. 

Οι µε αριθµούς 3522/6/05-06-2014 και 3537/7/04-12-2014 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ταµείου, 

που όριζαν ότι, προκειµένου να γίνει κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων χρεών στην 

περίπτωση που το άληκτο κεφάλαιο υπερβαίνει κατά πολύ την αντικειµενική αξία του 

ενυπόθηκου ακινήτου, απαιτούνται πρόσθετες εµπράγµατες εξασφαλίσεις τροποποιούνται.    

 

Ζ. ΠΟΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

- Το συνολικό οφειλόµενο ποσό προσδιορίζεται από το άθροισµα του άληκτου κεφαλαίου και 

των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των ήδη χρεωµένων τόκων 

υπερηµερίας και του 50% των τόκων υπερηµερίας, που θα υπολογισθούν µέχρι την 

ηµεροµηνία της αίτησης ρύθµισης του/των δανείου/ων). Στην περίπτωση που στο λογαριασµό 

εξυπηρέτησης του/των δανείων υπάρχει διακανονισµός ληξιπρόθεσµης οφειλής, αυτός θα 

διακοπεί πριν την έναρξη ισχύος της ρύθµισης και θα ακυρωθούν οι τόκοι διακανονισµού που 

αφορούν το διάστηµα µετά την ηµεροµηνία διακοπής του, εφόσον έχουν ήδη χρεωθεί στο 

λογαριασµό εξυπηρέτησης. 

- Σε περίπτωση που έχει λήξει η περίοδος αποπληρωµής ενός δανείου, αλλά παρουσιάζει 

ληξιπρόθεσµες οφειλές, θα γίνεται κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µε αναβίωση 

της χρονικής διάρκειας  του ληγµένου δανείου για διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ηλικίας  του δανειολήπτη και σε περίπτωση που τα ξεπερνά, θα απαιτείται 
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εγγυητής. Ο δανειολήπτης στην αίτηση ρύθµισης που θα υποβάλει, θα συναινεί ρητά στην 

κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων  χρεών,  προκειµένου να ενταχθεί στις νέες ρυθµίσεις  

και θα υπογράφεται τροποποιητική  - πρόσθετη πράξη  δανειακής σύµβασης. 

Σε περίπτωση που δεν συναινεί µε τα παραπάνω, θα γίνεται διακανονισµός των 

ληξιπροθέσµων οφειλών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κανονιστικές πράξεις (υπ’ 

αρ.2086166/8898/0094/20-01-1997/ΦΕΚ 35/Β/24-01-1997 απόφαση του Υπουργού των 

Οικονοµικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου  

Παρακαταθηκών και ∆ανείων») και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

- Στις περιπτώσεις που το ποσό του δεσµευµένου εφάπαξ βοηθήµατος δεν επαρκεί για να 

καλύψει τη ληξιπρόθεσµη οφειλή ή µετά την απόδοση του εφάπαξ βοηθήµατος προκύπτει 

διαφορά µεταξύ ληξιπρόθεσµης οφειλής  και ποσού εφάπαξ (άνω των €1.000,00), για το ποσό 

που θα προκύψει, ο δανειολήπτης θα δηλώνει (µε υπεύθυνη δήλωση) ότι θα το καταβάλλει  

εφάπαξ, άλλως θα παύσει να ισχύει η ρύθµιση. 

Η µε αριθµό 3522/6/5-06-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου ως προς τη διαδικασία 

έγκρισης ρυθµίσεων σε περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχει γίνει 

δέσµευση της ληξιπρόθεσµης οφειλής από το εφάπαξ τροποποιείται. 

 

Η) ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΤΗΣΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

Το Καθαρό Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδηµα (ΚΕΟΕ) του σχετικού καταρτισθέντος πίνακα 

µε βάση τη δήλωση φορολογικού έτους 2015 προκύπτει από  

τη διαφορά των αθροισµάτων των κατωτέρω µεγεθών 

      ΚΕΟΕ =   [ ( α) + (β) +(γ) ] – [ (1) +(2)+(3)+(4)+(5) ] ,  

όπου: 

 Για  το πρώτο άθροισµα 

 (α) το πραγµατικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα που υπόκειται σε εισφορά 

αλληλεγγύης (όπως αυτό εµφαίνεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό  ) - µη υπολογιζοµένου 

του τεκµαρτού εισοδήµατος, 

 (β) τα ποσά των κωδικών 617, ή 657 και των αντιστοίχων κωδικών του/της συζύγου του 

εντύπου Ε1, 

 (γ) το ποσό του κωδικού 781  και του αντίστοιχου κωδικού της συζύγου του εντύπου Ε1. 

Σηµείωση . Ακόµα και αν το φορολογητέο  εισόδηµα υπολείπεται των 12.000,00 ευρώ, οπότε  

δεν υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης, ο υπολογισµός θα γίνεται µε βάση το δηλωθέν 

εισόδηµα, πλέον των ποσών των προαναφερόµενων κωδικών.  

  

Για το δεύτερο άθροισµα  

(1)  Σύνολο αναλογούντος φόρου 

(2)  Αναλογούσα εισφορά αλληλεγγύης 
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(3)  Αναλογούν τέλος επιτηδεύµατος 

(4)  €1.000 για κάθε προστατευόµενο µέλος (ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 του εντύπου Ε1) 

(5) Το ποσό καταβολής ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου και των 

προστατευοµένων µελών  (εφόσον υπάρχουν), µέχρι το όριο των €1.000, βάσει της πράξης 

διοικητικού προσδιορισµού φόρου ν.4223/2013 για το πιο πρόσφατο έτος, που είναι 

διαθέσιµο. 

 
Το Καθαρό Μηνιαίο Οικογενειακό Εισόδηµα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού 

ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος δια δώδεκα.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση φόρου εισοδήµατος τελευταίου έτους, το πραγµατικό 

καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θα υπολογίζεται από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού 

της τελευταίας διαθέσιµης δήλωσης φόρου εισοδήµατος. 

 

Θ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

1. Βασικά απαιτούµενα δικαιολογητικά 

• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας  α)του δανειολήπτη και β) του εγγυητή / εκ 

τρίτου συµβαλλόµενου 

• ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1 τρέχοντος έτους  

• Εκκαθαριστικό Εφορίας δανειολήπτη και τυχόν νέων εγγυητών 

• Αντίγραφο βεβαίωσης µηνιαίων αποδοχών ή συντάξεων δανειολήπτη και τυχόν νέων 

εγγυητών 

• ∆ήλωση ακινήτων Ε9 όπου φαίνεται το υποθηκευµένο ακίνητο του δανειολήπτη και 

τυχόν νέων εγγυητών 

• Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όπου θα απεικονίζεται η αντικειµενική αξία του/των 

ακινήτου/ακινήτων  

• Υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη ότι το συνολικό ύψος καταθέσεων κι επενδύσεων 

δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον 5.000€ για κάθε προστατευόµενο 

µέλος 

• Υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη για το προσδοκώµενο ποσό του εφάπαξ σύµφωνα 

µε τους όρους της απόφασης (εφόσον ο δανειολήπτης έχει συνταξιοδοτηθεί και έχει 

γίνει δέσµευση του εφάπαξ ή είναι σε διαδικασία συνταξιοδότησης)  

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εφόσον απαιτηθεί εγγυητής για την 

προτεινόµενη ρύθµιση και στοιχεία κατοικίας για τον εκ τρίτου συµβαλλόµενο και τον 

εγγυητή 

 

2. ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν πρόσθετους λόγους υπαγωγής σε ρύθµιση  

• ∆ιαθεσιµότητα: διαπιστωτική πράξη διαθεσιµότητας 
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• Άδεια άνευ αποδοχών: απόφαση αρµόδιου οργάνου της υπηρεσίας του 

δανειολήπτη για την εν λόγω άδεια 

• Καθεστώς προς συνταξιοδότηση: διαπιστωτική πράξη συνταξιοδότησης ή ΦΕΚ   

• Λόγοι υγείας: βεβαίωση του νοσοκοµείου για τη νοσηλεία  

• Οικογενειακοί λόγοι: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση σπουδών 

τέκνων,  αντίγραφο συµβολαίου ενοικίασης µε αποδεικτικό υποβολής taxis net.  

 

Οι ανωτέρω ρυθµίσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες λύσεις) θα έχουν 

ηµεροµηνία έναρξης το τρέχον εξάµηνο της ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (µε 

την επιφύλαξη της παρ. 3 στο κεφάλαιο του παρόντος µε τίτλο ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) και 

θα ισχύουν µόνο εφόσον η σύµβαση υπογραφεί εντός τριµήνου από την 

ηµεροµηνία έγκρισης. Τυχόν επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά, που θα προκύψουν 

µετά τη ρύθµιση, θα επιστραφούν στους δανειολήπτες.  

 

Ι) ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Βραχυπρόθεσµες λύσεις / Μακροπρόθεσµες λύσεις 

1. Στο πλαίσιο της µε αριθµό 6800/Φ.Ερ.8652/12-9-2016 γνωµοδότησης του ΓραφείοΥ 

Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Τ.Π & ∆ανείων ,το ∆.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί την 

Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης ή / και άλλα αρµόδια ∆ιευθυντικά στελέχη του 

Ταµείου και να αναθέτει στα πρόσωπα αυτά την αρµοδιότητα υλοποίησης της σχετικής 

απόφασης του ∆.Σ., µε την αποδοχή και έγκριση – από κοινού ή ξεχωριστά ενεργούντων – 

των αιτηµάτων δανειοληπτών, που πληρούν συγκεκριµένα, απόλυτα καθορισµένα εκ των 

προτέρων κριτήρια, που οδηγούν, κατά αντικειµενικό τρόπο σε συγκεκριµένους, κατά 

περίπτωση, τρόπους ρύθµισης, που απαραιτήτως πρέπει προηγουµένως να έχει καθορίσει 

και αποφασίσει το ∆.Σ. 

2. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτηµάτων των δανειοληπτών θα 

πραγµατοποιείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Χορήγησης ∆ανείων (∆5), ενώ όσον 

αφορά στην έγκρισή τους θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α) Παραλαβή αιτήσεων µε απαιτούµενα δικαιολογητικά  

β) Έγκριση από τον Προϊστάµενο της  ∆/νσης Χορηγήσεων ∆ανείων Στεγαστικού Τοµέα, 

µετά από έγκριση του αρµοδίου Προϊστάµενου Τµήµατος, αφού προηγουµένως 

εξεταστούν οι αιτήσεις των δανειοληπτών και τα στοιχεία των δανείων σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω προκαθορισµένα κριτήρια.  

γ) Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν ικανοποιούνται τα αιτήµατά τους µε βάση 

την ισχύουσα πολιτική των νέων ρυθµίσεων, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

ενστάσεων οι οποίες θα εξετάζονται µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης από 
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ειδική επιτροπή, τα µέλη της οποίας και το ακριβές έργο της θα οριστούν από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ.  

δ) Σε περιπτώσεις θετικής εισήγησης για παράκαµψη του κανόνα πολιτικής, οι αιτήσεις 

των δανειοληπτών θα εισάγονται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. 

 

ΙΑ) ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Υφιστάµενες περιπτώσεις  - Ρυθµίσεις  3/10 

-  Στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στην ισχύουσα βραχυπρόθεσµη 

ρύθµιση της παρακράτησης των 3/10 των καθαρών µηνιαίων αποδοχών σύµφωνα µε την µε 

αριθµό 3517/6/10-04-2014 απόφαση του ∆.Σ., θα γίνει έγγραφη ενηµέρωσή τους για τις 

προϋποθέσεις της νέας ρύθµισης, ώστε να υπαχθούν σταδιακά σε αυτή.  

- Μετά την επανεξέταση των περιπτώσεων των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί µε την 

3586/8/12-07-2016 απόφαση του ∆.Σ του Ταµείου στην προσωρινή ρύθµιση των 3/10 των 

καθαρών µηνιαίων αποδοχών µέχρι τις νέες ρυθµίσεις, αν διαπιστωθεί  ότι δεν µπορούν να 

υπαχθούν σε αυτές, θα διακόπτεται η ρύθµιση και θα ενηµερώνεται ο δανειολήπτης για την 

ύπαρξη της ληξιπρόθεσµης οφειλής του.  

 

Υφιστάµενες περιπτώσεις - Μερική καταβολή 

 

-   Στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της µερικής καταβολής 

που λήγει 31/12/2016, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α. Εάν οι δανειολήπτες έχουν δηλώσει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη ρύθµιση µερικής 

καταβολής που είχαν ενταχθεί, ότι επιθυµούν την εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου ποσού 

της ρύθµισης αυτής ή την αποπληρωµή  του σε 48 άτοκες δόσεις  - χωρίς να κάνουν αίτηµα 

για παρακράτηση 3/10 - ή έχουν κάνει αίτηµα επιµήκυνσης της διάρκειας εξυπηρέτησης 

του/των δανείων τους, θα γίνει άµεση υλοποίηση των αιτηµάτων αυτών και θα 

αποσταλεί η σχετική ενηµέρωση στους εκκαθαριστές . 

Β. Εάν οι δανειολήπτες έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν :  

α) την κεφαλαιοποίηση του οφειλόµενου ποσού της ρύθµισης µερικής καταβολής (η οποία δεν 

είναι δυνατό τεχνικά να υλοποιηθεί πριν τη λήξη του τρέχοντος εξαµήνου) και επιπλέον έχουν 

κάνει αίτηµα να ενταχθούν στην προσωρινή ρύθµιση των 3/10 των καθαρών µηνιαίων 

αποδοχών ως άνω, θα αποσταλεί έγγραφο στους εκκαθαριστές για συνέχιση της 

παρακράτησης της µειωµένης µηνιαίας δόσης σύµφωνα µε τη ρύθµιση της µερικής 

καταβολής µέχρι νεώτερης ενηµέρωσής τους , µε γνωστοποίηση στους δανειολήπτες: 

 i. Ότι η µηνιαία αυτή δόση θα παρακρατείται προσωρινά και έως την επεξεργασία των 

αιτηµάτων τους. Στην λήξη δε του εξαµήνου στις 31/12/2016, θα γίνει κεφαλαιοποίηση του 
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οφειλόµενου ποσού και στη συνέχεια θα εξεταστούν  τα αιτήµατά τους για ένταξη στην 

προσωρινή ρύθµιση. 

ii. της δυνατότητας υπαγωγής τους στις νέες ρυθµίσεις. 

β) την καταβολή του οφειλόµενου ποσού της ρύθµισης σε 48 άτοκες δόσεις και ταυτόχρονα 

έχουν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στην προσωρινή ρύθµιση των 3/10 των καθαρών 

µηνιαίων αποδοχών σύµφωνα µε την 3586/8/12-07-2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου, θα 

ενηµερωθούν ότι οι 48 άτοκες δόσεις µπορούν να υλοποιηθούν µόνο στην περίπτωση που 

παρακρατείται η κανονική µηνιαία δόση του δανείου. Οπότε εάν επιθυµούν ρύθµιση, θα πρέπει 

να επιλέξουν την κεφαλαιοποίηση του οφειλόµενου ποσού και στην περίπτωση αυτή θα 

υπαχθούν στην ως άνω (α) επιλογή.   

Γ.  Για τους δανειολήπτες, που δεν έχουν υποβάλει έγκαιρα υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το 

οφειλόµενο ποσό, ούτε αίτηµα ρύθµισης, θα αποσταλούν σχετικά έγγραφα στους 

εκκαθαριστές για συνέχιση της παρακράτησης της µειωµένης µηνιαίας δόσης, σύµφωνα µε τη 

ρύθµιση της µερικής καταβολής, µέχρι νεώτερη ενηµέρωσή τους. 

Οι δανειολήπτες αυτοί θα ενηµερωθούν παράλληλα: 

i. ότι πρόκειται περί προσωρινού ποσού δόσης και ότι το µη καταβαλλόµενο ποσό θα 

κεφαλαιοποιηθεί και 

ii. για τη δυνατότητα εξέτασης της υπαγωγής τους στις νέες ρυθµίσεις. 

   

-   Σε περίπτωση που έχει γίνει διακανονισµός ληξιπρόθεσµης οφειλής, ο οποίος έχει 

εφαρµοστεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα και διεκόπη λόγω εξόφλησης της οφειλής, θα 

γίνεται ακύρωση του υπολοίπου των τόκων διακανονισµού από την έναρξη του εποµένου 

µήνα από την εξόφληση και έως το τέλος της περιόδου διακανονισµού. 

 

-  Εάν κάποιος δανειολήπτης έχει ενταχθεί στις νέες ρυθµίσεις και έχει εγκριθεί η 

µακροπρόθεσµη λύση του διαχωρισµού του δανείου του και επιθυµεί να κάνει µερική 

εξόφληση κεφαλαίου, θα εξοφλεί πρώτα το µέρος του δανείου που δεν εξυπηρετείται 

κανονικά.   

 

-   Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν επιθυµούν να ενταχθούν στις νέες ρυθµίσεις, θα 

εφαρµόζεται η υφιστάµενη πολιτική της επιµήκυνσης έως τα µέγιστα επιτρεπτά όρια ως 

ανωτέρω καθώς και η αρ. 2/19843/0094/7-3-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών (ΦΕΚ 677/Β/7-3-2012), σε συνδυασµό µε την απόφαση που έλαβε το ∆.Σ. του 

Τ.Π.& ∆ανείων στην µε αρ. 3440/22-03-2012 συνεδρίασή του να παρακρατούνται (µετά από 

υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των δανειοληπτών) τα 3/10 των µηνιαίων αποδοχών τους, µε 

την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάµηνο (έως 30/06 ή 

31/12). 
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Μετά την εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων ρυθµίσεων µείωσης επιτοκίων και 

διαχωρισµού κεφαλαίου δεν γίνεται δεκτό αίτηµα για ανάκληση της επιµήκυνσης του/των 

δανείων. 

 

ΙΒ. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

     Σύµφωνα µε το µε αριθµό 8128/16.11.2016 γνωµοδοτικό έγγραφο του Νοµικού 

Συµβούλου του Κράτους στο Τ. Π. & ∆ανείων στην αρµοδιότητα του ∆.Σ. εντάσσεται η 

δυνατότητα να επιβραβεύει συνεπείς δανειολήπτες του Ταµείου µειώνοντας τα επιτόκιο του 

άληκτου κεφαλαίου µόνο των ενυπόθηκων δανείων τους, σύµφωνα µε κριτήρια και όρους, 

που θα θέτει το ίδιο σε σχετική του απόφαση, καθώς µια τέτοια απόφαση έχει τα 

χαρακτηριστικά τροποποίησης της αρχικής του πράξης όσον αφορά τα επιτόκια.  

Στο πλαίσιο αυτό ο συνεπής δανειολήπτης θα επιβραβεύεται κατά την πρώτη εφαρµογή µε 

µεσοσταθµική µείωση 1% του επιτοκίου επί του άληκτου κεφαλαίου µόνο των 

ενυπόθηκων δανείων. Συνεπής θα χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης που η µηνιαία 

δόση του δανείου/των δανείων του εξυπηρετείται κανονικά και το δάνειο/ τα 

δάνειά του δεν εµφανίζει/ουν χρεωστικό υπόλοιπο στο προηγούµενο εξάµηνο 

(αρχής γενοµένης από 30.6.2016),  ακόµα και αν έχει προηγηθεί ρύθµιση οφειλής 

(χρεωστικoύ υπολοίπου) ή επιµήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου. 

Η εν λόγω επιβράβευση θα αφορά µείωση επιτοκίου ως άνω για χρονική διάρκεια δώδεκα 

µηνών µε πρόθεση το µέτρο να επαναλαµβάνεται  ανά έτος, αλλά το ποσοστό της µείωσης θα 

αποφασίζεται από το ∆.Σ. και θα εξαρτάται από το προς διάθεση ποσό που  θα καθορίζεται µε 

βάση τις τιµές του Euribor. 

Το ποσό που θα προκύπτει από τη διαφορά του επιτοκίου θα επιστρέφεται στους συνεπείς 

δανειολήπτες µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό τους, τον οποίο θα δηλώνουν µε αίτησή 

τους στην Υπηρεσία.  

Ο τρόπος εφαρµογής του µέτρου θα καθορισθεί µε Κανονισµό που θα συνταχθεί 

από την Υπηρεσία και θα εγκριθεί από το ∆.Σ. 

 

ΙΓ. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

α) Aιτήµατα ρύθµισης που αφορούν σε δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί, θα εξετάζονται κατά 

περίπτωση από το ∆.Σ. του Ταµείου ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς τους (αντί της 

αντικατάστασής τους)  σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας σύµβασης τιτλοποίησης. 

β) Για επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών µε µείωση του επιτοκίου των τιτλοποιηµένων 

δανείων τους απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, καθώς µε βάση τους όρους της ισχύουσας 

σύµβασης τιτλοποίησης η µείωση επιτοκίου δεν αποτελεί επιτρεπτή αλλαγή.   
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V. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

      Λόγω του αναµενόµενου µεγάλου όγκου των αιτηµάτων και της ανάγκης άµεσης 

διεκπεραίωσης τους σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το αντικείµενο της ρύθµισης δανείων 

(συµβατικής ή δικαστικής) είναι συναφές µε το αντικείµενο των χορηγήσεων, εγκρίνεται η 

ενεργοποίηση της λειτουργίας και ανάλογη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης ∆ανείων Στεγαστικών 

και Ειδικών Κατηγοριών (∆5) παράλληλα µε τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης  

∆ανείων Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (∆6). 

Συγκεκριµένα εγκρίνεται η λειτουργία των Τµηµάτων Χορήγησης ∆ανείων µε την υπαγωγή 

στην αρµοδιότητά τους τόσο των αντικειµένων της ρύθµισης εξυπηρέτησης δανείων 

(παραλαβή αιτηµάτων, επεξεργασία, εγκρίσεις, συµβάσεις, υλοποίηση, ανακοινώσεις - 

ενηµερώσεις, εισηγήσεις τροποποίησης της πολιτικής, κλπ σχετικά θέµατα), όσο και εκείνων 

που αφορούν στον πλήρη χειρισµό των θεµάτων του ν.3869/2010 περί υπερχρεωµένων 

νοικοκυριών, όπως ισχύει, τα οποία σήµερα ασκούνται από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης 

∆ανείων (∆6). 

 

  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

1. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των δανειοληπτών του σχετικά µε την υπαγωγή τους 

στις νέες ευνοϊκές ρυθµίσεις που τίθενται σε ισχύ, το Τ. Π. & ∆ανείων δεν θα λαµβάνει 

υπόψη ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε λοιπά Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

2. Η υπαγωγή των δανειοληπτών του Τ. Π. & ∆ανείων στις λύσεις που έχουν χαρακτηριστεί 

ως βραχυπρόθεσµες, θα γίνεται άπαξ. Ενδεχόµενο αίτηµα του οφειλέτη για εκ νέου 

υπαγωγή στην ίδια κατηγορία ρυθµίσεων, θα υποβάλλεται προς εξέταση στο ∆.Σ. 

3.  Εµπρόθεσµες θα θεωρούνται οι αιτήσεις ρυθµίσεων που θα έχουν κατατεθεί στο Τ. Π. & 

∆ανείων µέχρι και 31.3.2017, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που θα έχουν αποσταλεί 

ταχυδροµικά µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, όπως θα προκύπτει από την τεθείσα 

σφραγίδα του Ταχυδροµείου. 

4. Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων θα αναρτηθεί οδηγός για την ηλεκτρονική 

υποβολή ερωτηµάτων και προοπτικά ανανεούµενη λίστα απαντήσεων στα συνηθέστερα 

ερωτήµατα των δανειοληπτών.  

5. Ως ηµεροµηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων υπαγωγής στις νέες ρυθµίσεις, ορίζεται 

για µεν την Κ.Υ. η 28η.11.2016, για δε τα Καταστήµατα Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Πειραιά η 

1η.12.2016. 

6. Η πρόβλεψη κόστους του Ταµείου για τις ρυθµίσεις, που για αντικειµενικούς λόγους δεν θα 

δροµολογηθούν µέχρι 31.12.2016, λογιστικά θα συµπεριληφθεί στην παρούσα χρήση 

2016.  
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7. Οι αποφάσεις εγκρίσεως ένταξης στις ρυθµίσεις θα λαµβάνονται κατόπιν επεξεργασίας των 

δεδοµένων από το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα των δανείων, το οποίο λειτουργεί µε 

τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

8.  Η αξιολόγηση της επάρκειας των µηχανογραφικών εφαρµογών που έχουν σχεδιαστεί από 

τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής µε σκοπό την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης 

∆ανείων, θα αποτελέσει αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, η οποία µετά από 

περιοδικούς, δειγµατοληπτικούς ελέγχους θα θέτει υπόψη του ∆.Σ. τη σχετική συνταχθείσα 

έκθεσή της.  

9. Ο υπολογισµός της αξίας της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών, όπου αυτός 

απαιτείται, γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια (αντικειµενικές τιµές) ελλείψει επίσηµου 

προσδιορισµού των εµπορικών αξιών, όπως ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις οφειλών, 

τελών ή συναλλαγών (ΕΝΦΙΑ, µεταβιβάσεις ακινήτων κλπ). 

     Σε κάθε περίπτωση το α΄τρίµηνο του 2017 θα υπάρξει αξιολόγηση του µέτρου και θα 

υποβληθεί ενώπιον του ∆.Σ  σχετική εισήγηση. 

 

                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                             ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

                                                                                          ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ           
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