
 

  ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ   3/10 ΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ Τ. Π. και ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………. 

                                   

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………….…... 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………….…….. 

 

Ηµεροµηνία γέννησης:……………… 

 

ΑΦΜ:………………………………… 

 

∆/νση κατοικίας:…………………….. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:……………… 

 

Κινητό τηλέφωνο*:……………………. 

 

Αιτούµαι , σύµφωνα µε την αριθµ. 3512/12-02-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου, τη µείωση της µηνιαίας  

παρακράτησης  κατ’ ελάχιστο στα  3/10 των καθαρών µηνιαίων  αποδοχών µου για την  εξυπηρέτηση   των 

δανείων σύµφωνα µε την µε αριθµό 2/19843/0094/7.3.2012 (Φ.Ε.Κ. 677Β/7.3.2012)  απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε τους εξής όρους:  

• τα δάνεια να είναι ενήµερα  ή να έχει διακανονισθεί το ληξιπρόθεσµο χρέος εφόσον υπάρχει. 

• η δόση των δανείων να είναι µεγαλύτερη των 3/10 των καθαρών µηνιαίων αποδοχών ή της 

σύνταξης . 

1. η ανωτέρω ρύθµιση θα  έχει  διάρκεια  3 ετών και µετά την λήξη της το ∆.Σ. µε απόφασή του θα 

ορίζει την συνέχεια ή όχι της ρύθµισης καθώς  και τους όρους εξυπηρέτησης του ποσού που δεν 

έχει καταβληθεί. Το µη καταβαλλόµενο ποσό θα συγκεντρώνεται σε λογ/σµό συνδεδεµένο µε το 

δάνειο . 

2. η αίτηση – δήλωση την οποία υπογράφω και αποδέχοµαι επέχει θέση πρόσθετης πράξης της 

αρχικής σύµβασης του/των δανείου/ων που έχω συνάψει µε το Τ.Π & ∆ανείων και της οποίας 

όλοι οι όροι παραµένουν ως έχουν, πλην της µεταβολής της τοκοχρεολυτικής δόσης για διάστηµα 

τριών (3) ετών.      

3. η αίτηση – δήλωση δεσµεύει τόσο τον αιτούντα όσο και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους 

του. 

 

• Στεγαστικό αριθµ. Λογ. 01/11/……. 

• Επισκευαστικό αριθµ. Λογ. 17/……   

• Μικροεπισκευών αριθµ. Λογ.21/………..                                       Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 
Συν/να δικαιολογητικά: 

• Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας 

• Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης 

• Ε1 (φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους) 

• Ε9 -Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης ή ΕΤΑΚ 
• Λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατά περίπτωση τους λόγους αδυναµίας καταβολής των δανειακών 

υποχρεώσεων (τρίτεκνος, πολύτεκνος, ειδικών αναγκών, λόγοι υγείας, δάνεια σε άλλες τράπεζες κ.λπ.) 

* στο τηλέφωνο αυτό είναι δυνατή η αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων για στοιχεία του δανείου από το Τ. Π. και ∆ανείων 


