
 Δ/νση Δ6 Εξσπηρέτησης Δανείων 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ 
 Κενηπική Τπηπεζία 
 Αθαδεκίαο 40  101.74   ΑΘΗΝΑ 
 Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 
  Αξηζκ.Πξση.: 16136 
 

Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο 
Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ 
& Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ 

Πξνο : Ο.Λ.Μ.Δ. 
Δξκνχ & Κνξλάξνπ 2 
105 63 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο :  Β.Ισαθεηκίδνπ  
Σειέθσλν :  213.2116.289  
FAX :  2103604743  
 

Θέμα : « Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων. » 

σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) 

 

    ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα : 

    Σν Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζην πιαίζην ηεο λνκνζεηηθήο 
ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.1 θαη 6 ηνπ λ.3867/2010 γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
δαλεηνιεπηψλ ηνπ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνχρσλ, έρεη απνθαζίζεη θαηά ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ κε αξ. 3363/2-9-2010, 3372/3/27-10-2010,  3384/3/13-1-2011,  3414/5/1-
9-2011, 3421/10-11-2011 θαη 3429/12.1.2012, λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα : 

 επηκήθπλζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ δαλείσλ ζηεγαζηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ 
ζπλνκνινγεζεί κέρξη 31-12-2011 κε ην ηζρχνλ επηηφθην,  

 κείσζεο ηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

 αλαζηνιήο εμππεξέηεζεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαζψο θαη  

 ξχζκηζεο ηπρφλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ δάλεηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 
έρνπλ ζπλνκνινγεζεί κέρξη 31-12-2011,  κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο. 

    πγθεθξηκέλα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δαλεηνιήπηε, ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί μέσπι 
30.6.2012 ( κε ηελ επηθχιαμε ηεο απφζρηζεο ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3965/2011, νπφηε παχεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ 
γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ) - , είλαη δπλαηφ λα ππαρζνχλ ζηηο λέεο ξπζκίζεηο φια ηα 
δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί κέρξη ηελ 31-12-2011, σο αθνινχζσο : 

Α. ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

α. ΥΡΟΝΟ ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ 

1. ΣΔΓΑΣΙΚΑ ΓΑΝΔΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΔΓΔΡΗ, ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ) : 

Μέρξη δεθαπέληε (15) έηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπ 
δαλείνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 40 έηη. 



2. ΔΝΤΠΟΘΗΚΑ ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΑ ΓΑΝΔΙΑ 

Μέρξη δέθα (10) έηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 26 έηη. 

3. ΓΑΝΔΙΑ ΜΙΚΡΟΔΠΙΚΔΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΔΛΣΙΩΔΩΝ 

Καηά πέληε (5) έηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηα 15 έηη. 

β. ΟΡΟΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

    Η δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ δαλείσλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ 
παπέσεηαι εθόζον ε κεληαία ηνθνρξενιπηηθή δφζε είλαη  ίζε ή κεγαιχηεξε : 

ησλ € 300,00 γηα ηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

ησλ € 200,00 γηα ηα ελππφζεθα επηζθεπαζηηθά δάλεηα θαη 

ησλ €100,00 γηα ηα δάλεηα κηθξνεπηζθεπψλ - κηθξνβειηηψζεσλ, 

ή εθόζον ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ κεληαίσλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην Σ. Π. & Γαλείσλ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ € 500,00. 

    ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ ν δαλεηνιήπηεο δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλεη ην 85ο έηορ ηεο ειηθίαο ηνπ, αλ ε ξχζκηζε αθνξά ζε ζηεγαζηηθά θαη 
ελππφζεθα επηζθεπαζηηθά δάλεηα θαη ην 75ο έηορ ηεο ειηθίαο ηνπ, αλ ε ξχζκηζε αθνξά 
δάλεηα κηθξνεπηζθεπψλ - κηθξνβειηηψζεσλ. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : 

α) Αίηεζε (έληππε),  

β) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

γ) πξφζθαηε βεβαίσζε απνδνρψλ ή ζχληαμεο. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΓΑΝΔΙΑ ΜΔ ΔΝΑΡΞΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ  ΠΡΙΝ ΣΟ 2005 :       

α) Αίηεζε (έληππε), 

β) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

γ) πξφζθαηε βεβαίσζε απνδνρψλ ή ζχληαμεο, 

δ) Δ1, Δ9 θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αδπλακία ηνπ 
δαλεηνιήπηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Σ. Π. & Γαλείσλ ( 
ιφγνη πγείαο, νηθνγελεηαθνί ιφγνη, πνιχηεθλνη, θιπ ). 



    Δηδηθά γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, πξνυπφζεζε γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο αίηεζεο επηκήθπλζεο είλαη ε ηαπηφρξνλε ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 
ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν Γ΄. 

Β. ΜΔΡΙΚΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΙΚΩΝ ΓΟΔΩΝ 

    Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ θαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ξπζκίδεηαη ε εμππεξέηεζε δαλείσλ ζηεγαζηηθνχ ηνκέα κε 
κεξηθή θαηαβνιή  ( κέρξη ηνπ 50% )  ηνπ πνζνχ ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο ξχζκηζεο, κε ηνπο εμήο φξνπο: 

• Αλ ν δαλεηνιήπηεο έρεη ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα ππεξεζίαο, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
κε θαηαβιεζέλ κέξνο ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ηεο σο άλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, δελ 
απνδεζκεχεηαη απφ ην εθρσξεζέλ εθάπαμ βνήζεκα ή ηελ απνδεκίσζε ιφγσ ιχζεσο ηεο 
εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ δαλεηνιήπηε ή ηνπ θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε 
αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ζα θαηαβάιιεηαη απφ απηφλ πξνο πίζησζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 
δαλείνπ, ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην εθρσξεζέλ 
εθάπαμ ή ε απνδεκίσζε γηα ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ην 
απνκέλνλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν θαηαβάιιεηαη - παξάιιεια κε ηελ κεληαία ηαθηηθή 
ηνθνρξενιπηηθή δφζε - ή ζε 48 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε, ή 
κέρξη ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ έληνθα, κε ην ηζρχνλ ζπκβαηηθφ επηηφθην. 
• Αλ ν δαλεηνιήπηεο έρεη ιηγφηεξα απφ 30 ρξφληα ππεξεζίαο, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
κε θαηαβιεζέλ κέξνο ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ηεο σο άλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ ζα 
θαηαβάιιεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν εγθξίζεθε ε θαηαβνιή 
ηεο κεησκέλεο δφζεο - παξάιιεια κε ηελ κεληαία ηαθηηθή ηνθνρξενιπηηθή δφζε - ή ζε 48 
ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε, ή κέρξη ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 
δαλείνπ έληνθα, κε ην ηζρχνλ ζπκβαηηθφ επηηφθην. ε θάζε πεξίπησζε, αλ ν δαλεηνιήπηεο 
θαηαζηεί δηθαηνχρνο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαβνιήο ζε δφζεηο ησλ 
νθεηινκέλσλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, ζα δεζκεχεηαη αλάινγν κέξνο 
ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ησλ νθεηινκέλσλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ. 

    Γ. ΑΝΑΣΟΛΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΓΑΝΔΙΩΝ Δ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 

    ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ παξά ηελ επηκήθπλζε εμαθνινπζεί λα ζπληξέρεη 
πξφδειε αδπλακία αληαπφθξηζεο ηνπ δαλεηνιήπηε ζηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη 
δπλαηή ε εμέηαζε απφ ην Γ..  - θαηά πεξίπησζε - αηηεκάησλ αλαζηνιήο εμππεξέηεζεο 
ηνπ δαλείνπ κέρξη δπν (2) έηε θαη εληφο ηεο επηηξεπνκέλεο απφ ην Νφκν αλψηεξεο 
δηάξθεηαο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ, κε θαηαβνιή ή θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ ηεο 
πεξηφδνπ αλαζηνιήο. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

α) αίηεζε (έληππε), 

β) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

γ) πξφζθαηε βεβαίσζε απνδνρψλ ή ζχληαμεο, 



δ) Δ1, Δ9 θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αδπλακία ηνπ 
δαλεηνιήπηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Σ. Π. & Γαλείσλ ( 
ιφγνη πγείαο, νηθνγελεηαθνί ιφγνη, πνιχηεθλνη, θιπ ). 

Γ. ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ 

    Μεηά απφ αίηεζε ηνπ δαλεηνιήπηε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα φια ηα δάλεηα θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαγσγή ή κε ζηε ξχζκηζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο 
ηνπ δαλείνπ, λα ξπζκηζηνχλ νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο, κε ην ηζρχνλ επηηφθην 
εμππεξέηεζεο, ζε πνιιέο δφζεηο - αλάινγα κε ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο- θαη κε έθπησζε 
πνζνζηνχ 50% ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ρξέε πνπ έρνπλ 
βεβαησζεί ή γηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί αλαγθαζηηθά κέηξα, αθνχ θαηαβιεζεί ην 5% ηεο 
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο. 

    Η εμφθιεζε ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο δαλείνπ ζα αξρίδεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, 
κεηά ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ξχζκηζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

    ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, ν δαλεηνιήπηεο 
απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Δ. ΓΑΝΔΙΟΛΗΠΣΔ Δ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ 

    Μεηά απφ αίηεζή ηνπ, δαλεηνιήπηεο ή ππφρξενο  ν νπνίνο απνρσξεί απφ ηελ Τπεξεζία 
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, κπνξεί λα κελ θαηαβάιιεη ηηο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ηνπ 
δαλείνπ ηνπ κέρξη ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, νπφηε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 
άκεζα ην ζχλνιν ησλ νθεηινκέλσλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ρσξίο πξφζζεηε 
επηβάξπλζε. ηελ πεξίπησζε απηή  δελ ζα απνδεζκεχεηαη ην εθάπαμ βνήζεκα. 

Σ. ΓΑΝΔΙΟΛΗΠΣΔ Δ ΠΡΟΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ Ή ΔΦΔΓΡΔΙΑ 

    Οη αηηήζεηο δαλεηνιεπηψλ ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζε 
πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή εθεδξεία ζα ειέγρνληαη απφ ην Γ.. θαηά 
πξνηεξαηφηεηα θαη εηδηθφηεξα, ζε θάζε πεξίπησζε δε, κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 33 παξ. 11 θαη 34 παξ. 10 ηνπ λ.4024/2011 Τ.Α. , ζα ηζρχεη 
ε ηπρφλ επλντθφηεξε ξχζκηζε. 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ : 

1. Οη σο άλσ ξπζκίζεηο γηα επηκήθπλζε κπνξνχλ λα γίλνπλ πέξαλ φζσλ ηπρφλ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ ζε εθαξκνγή πξνεγνπκέλσλ απνθάζεψλ ηνπ. 
Σπρφλ λέν αίηεκα γηα πεξαηηέξσ επηκήθπλζε, ζα εμεηάδεηαη θαη ζα πινπνηείηαη κε επζχλε 
ηεο Τπεξεζίαο.  

2. Απφ ην ρξνληθφ φξην ησλ πέληε εηψλ δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο κεησκέλεο 
ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο σο άλσ, ζα αθαηξείηαη ν ρξφλνο αλαζηνιήο εμππεξέηεζεο ηνπ 
δαλείνπ, πνπ ηπρφλ έρνπλ εγθξηζεί. 

3. ηηο ξπζκίζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα, αιιά ηπρφλ αηηήζεηο 
πνπ αθνξνχλ δάλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην Γ.. 

4. Έλαξμε εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ νξίδεηαη ε 10.11.2011 θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε απηέο ζα ηζρχνπλ γηα αηηήζεηο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ απφζρηζε 



ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ( άξζξν 3 ηνπ λ. 
3965/2011 ). 

    Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ 
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζηα Καηαζηήκαηα 
Θεζζαινλίθεο, Πεηξαηά θαη Πάηξαο, απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδφηεζε, ή ηαρπδξνκηθά 
κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ΚΔΠ ή Γεκφζηα Αξρή ( νη έληππεο αηηήζεηο 
πνπ ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπιεξσζνχλ, έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ : www.tpd.gr ).  
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