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ΘΕΜΑ : ΛΗΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
       
              Αγαπητέ δανειολήπτη/τρια, 

 
             Μετά από σχετική αίτησή σας , είχατε ενταχθεί στη ρύθµιση της µερικής καταβολής 
του ποσού των τοκοχρεολυτικών δόσεων του/των δανείου/ων σας , σύµφωνα µε την αριθµ. 
3421/7/10-11-2011 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π. και ∆ανείων , για χρονικό διάστηµα που λήγει την 
31/12/2016.   
I. Όπως γνωρίζετε , στη λήξη της ανωτέρω ρύθµισης (31/12/2016) έχετε τις εξής δυνατότητες: 

• εφάπαξ καταβολή του µη εξυπηρετούµενου ποσού της ρύθµισης στη λήξη της, ή 
• καταβολή του µη εξυπηρετούµενου ποσού της ρύθµισης σε 48 ισόποσες µηνιαίες 

δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ή 
• καταβολή του µη εξυπηρετούµενου ποσού της ρύθµισης µέχρι τη λήξη της διάρκειας 

του δανείου έντοκα µε το ισχύον συµβατικό επιτόκιο (κεφαλαιοποίηση). 
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις δανειοληπτών που: 

• έχουν ήδη προβεί σε ολική εξόφληση του µη καταβαλλόµενου ποσού 
• έχει γίνει ήδη  δέσµευση του εφάπαξ βοηθήµατος για το µη καταβαλλόµενο ποσό της 

ανωτέρω ρύθµισης 
   Ως εκ τούτου παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε άµεσα και έως 10/11/2016  τη 
συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα δηλώνετε τον τρόπο καταβολής ως 
άνω του µη εξυπηρετούµενου ποσού λόγω της ρύθµισης µερικής καταβολής (ή εφάπαξ 
καταβολή ή πληρωµή σε 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή καταβολή µέχρι τη λήξη της 
διάρκειας του δανείου έντοκα µε το ισχύον συµβατικό επιτόκιο), προκειµένου η υπηρεσία να 
ενηµερώσει έγκαιρα τους εκκαθαριστές της µισθοδοσίας σας ή σύνταξής σας, για τη νέα 
παρακράτηση από 01/01/2017. 
II. Αν δεν έχετε την οικονοµική δυνατότητα να εξυπηρετείτε την αυξηµένη τοκοχρεολυτική 
µηνιαία δόση του/των δανείου/ων σας που θα προκύψει µετά τη λήξη της ρύθµισης της µερικής 
καταβολής, µπορείτε σύµφωνα µε την αριθµ 3586/8/12-07-2016 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π 
και ∆ανείων, να ενταχθείτε σε προσωρινή µεταβατική λύση παρακράτησης µετά τη µέγιστη 
επιµήκυνση του /των δανείου/ων και έως του ποσού των  3/10 των καθαρών µηνιαίων  
αποδοχών σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούµε να αποστείλετε συµπληρωµένη την 
συνηµµένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση µαζί µε τα συνηµµένα σ΄ αυτή δικ/κά . 
Εάν βρίσκεστε σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς θα πρέπει απαραίτητα να µας αποστείλετε τη 
συνταξιοδοτική σας  πράξη µόλις αυτή εκδοθεί. 

                                                                                     O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                                     A/A 
                                                                                                      

                                                                                                     Ε. ΓΚΙΑΣΤΑ 
 Συνηµµένα: 
1) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 
2) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση(∆Σ.3586/2016) 


