
ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΕΣ. 

 2) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ Ο ∆ΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 75ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 70ο ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ∆ΑΝΕΙΟ ΜΕ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ. 

 3) ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Η ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

 4) Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ: 
  � ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Η ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ, 
  � ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ  
  � ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. 

 

 Α Ι Τ Η Σ Η  Π ΡΟΣ  
 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40 - Τ.Κ. 101 74, ΑΘΗΝΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
Επώνυµο ......................... ..................................Όνοµα ...............................................Όνοµα Πατρός ............................................................  

Έγγαµος: ΝΑΙ   ΟΧΙ  ΕΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙ  ΧΗΡΟΣ/Α  
Έτος Γεννήσεως ..................................Αρ. Ταυτότητας ....................................................... Α.Φ.Μ...................................................................  
∆/νση, οδός, αριθµός: ........................................................................................................................................................................................  

Πόλη.....................................................Τ.Κ ........................................................................... Τηλ επικ. .............................................................  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
1. Εν ενεργεία  2. Συνταξιούχος   

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.∆Α.Χ. πάγιες και διαρκείς ανάγκες  
Έτη υπηρεσίας ..............................................Αρ. Μητρώου..............................................................................  
Μηνιαίες αποδοχές .............................................................Ευρώ 

Υπηρεσία που υπηρετείτε ή συνταξιοδοτείστε: .................................................................................................................................................  
∆/νση Υπηρεσίας......................................................Πόλη.........................................Τηλ.: ..........................................fax.................................  
Αιτούµενο ποσό........................................................................Ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου..................................................έτη 
Εκκαθαριστής* .....................................................................................................................................................................................................  
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

1. Ατοµικό     2. Και οι δύο σύζυγοι   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ (Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι άνω των 70 ετών) 
Επώνυµο ............................................................................Όνοµα ........................................Όνοµα Πατρός ...................................................  

Έτος Γεννήσεως .................................. Αρ. Ταυτότητας ........................................................Α.Φ.Μ ..................................................................  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Επώνυµο .............................................................................Όνοµα ........................................Όνοµα Πατρός ...................................................  

Έτος Γεννήσεως .................................. Αρ. Ταυτότητας ........................................................Α.Φ.Μ ..................................................................  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 
(Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που αιτείται δανείου και ο/η σύζυγος) 

1. Εν ενεργεία   2. Συνταξιούχος   
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ     ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.∆.Α.Χ. πάγιες και διαρκείς ανάγκες  

Έτη υπηρεσίας ..............................................Αρ. Μητρώου..............................................................................  
     Μηνιαίες αποδοχές........................................................Ευρώ 
Υπηρεσία που υπηρετείτε ή συνταξιοδοτείστε: .................................................................................................................................................  

∆/νση Υπηρεσίας......................................................Πόλη.........................................Τηλ.: ..........................................fax:................................  
Αιτούµενο ποσό........................................................................Ευρώ 
∆ιάρκεια δανείου.................................................. έτη Έχετε πάρει άλλο δάνειο ίδιας κατηγορίας; 
Εκκαθαριστής* ΝΑΙ    ΟΧΙ   
Αρ. Λογ/σµού δανείου: .......................................................................................................................................................................................  
 

 
ΝΟΜΟΣ ........................................................ ∆ΗΜΟΣ .......................................................... 
Νοµός – ∆ήµος    στον οποίο θα γίνει η εκταµίευση : .................................................. 

 
................................................................................................................................ Ηµεροµηνία ..................... / ......................../........................  
 

*Συµπληρώνεται από την υπηρεσία Ο/Η/ΟΙ ΑΙΤ ..........................................................................  
 
Υπογραφή Υπαλλήλου ....................................................................  Υπογραφή ..........................................................................  

 

Θεώρηση του Γνήσιου της Υπογραφής ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙ∆Α 

 



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

1α) Για τους εν ενεργεία ∆ηµόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη βεβαίωση ετών µονίµου υπηρεσίας και καθαρών µηνιαίων αποδοχών 
µαζί µε αναλυτικές κρατήσεις. 
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα 

προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
Σηµείωση: Απαιτείται 2ετής µόνιµη υπηρεσία. 
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις µπορούν να αναζητηθούν  αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, εφόσον δηλωθεί το τηλ. και το fax του 

εκκαθαριστή. 
1β)  Για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίµηνο ενηµερωτικό σηµείωµα σύνταξης. 
Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίµηνο ενηµερωτικό σηµείωµα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία 

αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί µε το νόµο Ν. 3163/55 
Για τους συνταξιούχους της ∆ΕΗ, µηνιαία εκκαθάριση σύνταξης. 
2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονοµικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν µεταβολές του, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή. 
Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι µισθωµένο ή κενό και φωτοτυπία έντυπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ηµιτελούς 
κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και ως εκ τούτου  δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από µηχανικό. 

3) Φωτοτυπία φορολογικού έντυπου Ε, δηλαδή εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονοµικού έτους. 
4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας µε το πιστοποιητικό µεταγραφής του. (Σε περίπτωση που ο τίτλος αφορά 
οικόπεδο απαιτείται και φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδοµής).  
Σε περίπτωση που ο δανειζόµενος είναι εν διαστάσει,  δικαιούται δανείου  ΜΟΝΟ εφόσον από  τα προσκοµιζόµενα φορολογικά έντυπα 
προκύπτει ότι ο ίδιος και όχι ο εν διαστάσει σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα, πλήρη επικαρπία ή πλήρη ψιλή κυριότητα, σε ολοκληρωµένη 
και όχι  ηµιτελή κατοικία ή ποσοστό συνιδιοκτησίας µε άλλο πρόσωπο πλην του εν διαστάσει συζύγου. 

 

Σε περίπτωση υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον αρµόδιο Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών. 

 
Το δάνειο µπορεί να επαναχορηγηθεί µετά την  ολική εξόφλησή του κατά την συµβατική λήξη της διάρκειάς του, είτε πρόωρα µε έκτακτη 

ολική εξόφλησή του και όχι συµψηφιστικά  και εφόσον έχει παρέλθει διάστηµα  3 ετών από την χορήγησή του . 
Κατά την εκταµίευση του δανείου απαιτείται φορολογική ενηµερότητα.  
Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίνεται το δάνειο, ελέγχονται µέχρι και την εκταµίευση του 

 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7% 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ: 2 – 10 έτη 


