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                 Γ.    ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

      α)   ∆ Α Ν Ε Ι Α   Ο Λ Ω Ν   Τ Ω Ν    Κ Α Τ Η Γ Ο  Ρ Ι Ω Ν                                 

            Μ Η     Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Α      Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  

     Μετά από αίτηση  του δανειολήπτη,  παρέχεται η δυνατότητα: 

Α. Για τα δάνεια που θα υπαχθούν στη ρύθµιση της επιµήκυνσης της 

διάρκειας του άληκτου κεφαλαίου τους: 

• για τοκοχρεολυτικές δόσεις που  έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών,    µε το ισχύον  

επιτόκιο εξυπηρέτησης, µέχρι τη λήξη της διάρκειας του δανείου, 

όπως αυτή θα διαµορφώνεται µετά από την ως άνω επιµήκυνση,  

εφόσον κατά το έτος λήξης της νέας διάρκειας του δανείου ο 

δανειζόµενος δεν θα υπερβαίνει το  80ο έτος  (στεγαστικά, 

ενυπόθηκα επισκευών) και το 75ο έτος 

(µικροεπισκευών/µικροβελτιώσεων), µε απόφαση του ∆.Σ. 

• για τοκοχρεολυτικές δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, 

για χρονικό διάστηµα  µικρότερο των 12 µηνών, η ρύθµιση 

καταβολής θα γίνεται µε το  ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης, µέχρι 

36 µήνες µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆6 ή του 

Προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης ή του Προέδρου  ∆.Σ. όπως ισχύει 

σήµερα, ή µε απόφαση του ∆.Σ  µέχρι 72 µήνες, µε το ίδιο 

επιτόκιο και όχι πέραν της λήξης της διάρκειας του δανείου, 

όπως αυτή θα διαµορφώνεται µετά από την ως άνω επιµήκυνση.  

Β. Για όσα δάνεια δεν θα υπαχθούν στη ρύθµιση της 

επιµήκυνσης της διάρκειας: 

• για τοκοχρεολυτικές δόσεις, που  έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών,   η ρύθµιση 

καταβολής θα γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ µέχρι 120 µήνες, 

εντός της ισχύουσας διάρκειας του δανείου, µε το ισχύον επιτόκιο 

εξυπηρέτησης.  
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• για τοκοχρεολυτικές δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

για χρονικό διάστηµα  µικρότερο των 12 µηνών, η ρύθµιση 

καταβολής θα γίνεται, µε το ισχύον επιτόκιο  εξυπηρέτησης µέχρι 

36 µήνες µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆6 ή του 

Προϊσταµένου της Γενικής ∆/νσης ή του Προέδρου  ∆.Σ. όπως 

ισχύει σήµερα, ή µέχρι 72 µήνες µε το ίδιο επιτόκιο, µε απόφαση 

του ∆.Σ  

Εφόσον το σύνολο των τόκων υπερηµερίας για όλες τις  

ανωτέρω περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων χρεών δεν υπερβαίνει τα 

τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30), µηδενίζεται. Μετά από την έγκριση της αίτησης 

του δανειολήπτη για ρύθµιση, ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%)  

επί των τόκων υπερηµερίας θα τελεί σε  αναστολή, µέχρι την καταβολή 

τακτικά και εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τη ρύθµιση, τουλάχιστον του 

50% του ληξιπρόθεσµου χρέους. Στην περίπτωση αυτή το µέρος αυτό 

των τόκων υπερηµερίας θα εκπίπτει, άλλως  θα χρεώνεται ο 

λογαριασµός του δανείου µε όλο το ποσό των τόκων υπερηµερίας. 

Η εξόφληση του ληξιπρόθεσµου χρέους δανείου να αρχίζει το 

συντοµότερο δυνατό µετά τη σχετική έγκριση της ρύθµισης από το 

αρµόδιο όργανο. 

Επίσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησής της ληξιπρόθεσµης 

οφειλής του δανείου, ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από το 

συνολικό ποσό των τόκων υπερηµερίας 

 

β)     ∆ Α Ν Ε Ι Α   Ο Λ Ω Ν   Τ Ω Ν   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ω Ν ,    

 Μ Η  ΚΑΝΟΝΙΚΑ   Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α,  

ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Ο δανειολήπτης, για να υπαχθεί στην ανωτέρω ρύθµιση ως προς 

το ληξιπρόθεσµο χρέος του ή ως προς την επιµήκυνση της διάρκειας 
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του δανείου, θα καταβάλλει το 5% της ληξιπρόθεσµης οφειλής, 

αφαιρουµένων των τόκων υπερηµερίας ως άνω και θα υπάγεται στις 

ανωτέρω ρυθµίσεις, που θα ισχύουν για δόσεις που έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσµες για χρονικό διάστηµα  µικρότερο των 12 µηνών, εντός 

του χρόνου παραγραφής. 


