ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΩΝ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Στο ̟λαίσιο της νέας ̟ολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα, η ο̟οία εγκρίθηκε
µε τις υ̟’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 α̟οφάσεις του ∆.Σ. του
Τ.Π.&∆ανείων, ̟ροβλέ̟εται η ε̟ιβράβευση των συνε̟ών δανειολη̟τών του Ταµείου µέσω

της µείωσης του ε̟ιτοκίου των ενυ̟όθηκων δανείων τους
σε ̟οσοστό 1% µεσοσταθµικά ε̟ί του άληκτου κεφαλαίου αυτών
για χρονική διάρκεια 12 µηνών,
µε ̟ρόθεση το µέτρο να ε̟αναλαµβάνεται ανά εξάµηνο, ο̟ότε και θα ε̟ανακαθορίζεται το
̟οσοστό της µείωσης α̟ό το ∆.Σ. του Ταµείου. Για το σκο̟ό αυτό, καταρτίστηκε ειδικός
Κανονισµός, ο ο̟οίος, µεταξύ άλλων, ̟ροβλέ̟ει τα κάτωθι:

1. ΣΥΝΕΠΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ:
Συνε̟ής χαρακτηρίζεται ο δανειολή̟της ενυ̟όθηκου/ων δανείου/ων ο ο̟οίος, κατά τη
λήξη του ̟ροηγούµενου εξαµήνου και κατά την ̟ρώτη εφαρµογή του µέτρου της
ε̟ιβράβευσης, δηλ. την 30.6.2016, εξυ̟ηρετεί κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του/των
δανείου/ων του και δεν ̟αρουσιάζει χρεωστικό υ̟όλοι̟ο σε ο̟οιοδή̟οτε δάνειό του.

2. ΣΥΝΕΠΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Στην έννοια του συνε̟ούς δανειολή̟τη, ̟εριλαµβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες
δανειολη̟τών :

i. Οι δανειολή̟τες ̟ου ̟ληρούν τα κριτήρια ̟ου ̟εριγράφονται στην ως άνω υ̟΄ αριθµ. 1
̟αράγραφο
ii. Οι δανειολή̟τες οι ο̟οίοι έχουν ̟ροβεί σε διακανονισµό του ληξι̟ροθέσµου χρέους τους ανεξάρτητα α̟ό το χρόνο λήξης αυτού - και εξυ̟ηρετούν κανονικά και αδιαλεί̟τως τις
ανάλογες δόσεις µαζί µε την κανονική δόση του δανείου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, το ̟οσό της
ε̟ιστροφής τόκων κεφαλαίου υ̟ολογίζεται ε̟ί του αλήκτου κεφαλαίου και δεν αφορά το
διακανονισθέν ̟οσό. Στην κατηγορία αυτή συµ̟εριλαµβάνεται και ο δανειολή̟της ο
ο̟οίος έχει υ̟οβάλλει αίτηση διακανονισµού και δεν έχει διεκ̟εραιωθεί α̟ό την υ̟ηρεσία,
εφόσον κατά το εξάµηνο στο ο̟οίο αφορά η ε̟ιβράβευση, οι δόσεις καταβάλλονται
κανονικά.
iii. Οι δανειολή̟τες οι ο̟οίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση της ε̟ιµήκυνσης και µόνο.

1/3

iv. Οι δανειολή̟τες µε ρύθµιση µερικής καταβολής δόσης, ̟αρακράτησης 3/10 ή αναστολής
εφόσον ̟ροβούν σε εξόφληση του οφειλόµενου, λόγω της ρύθµισης, ̟οσού εντός του
ε̟όµενου της ε̟ιβράβευσης εξαµήνου, ήτοι κατά την ̟ρώτη εφαρµογή του ̟αρόντος, το β'
εξάµηνο του 2016.
v. Οι δανειολή̟τες οι ο̟οίοι έχουν ̟ροβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους στο
ε̟όµενο της ε̟ιβράβευσης εξάµηνο, ήτοι κατά την ̟ρώτη εφαρµογή του ̟αρόντος, το β'
εξάµηνο του 2016. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η ε̟ιβράβευση θα αφορά στην ανάλογη µείωση
των τόκων εξόφλησης.
vi. Οι δανειολή̟τες µε χρεωστικό υ̟όλοι̟ο, για το ο̟οίο δεν υ̟άρχει α̟οδεδειγµένα δική
τους υ̟αιτιότητα και το ο̟οίο θα συµψηφίζεται µε το ̟οσό της ε̟ιβράβευσης.
vii. Οι δανειολή̟τες µε µικρό χρεωστικό υ̟όλοι̟ο και µέχρι του ̟οσού των ̟ενήντα ευρώ
(€50) σε ο̟οιοδή̟οτε δάνειό τους, το ο̟οίο και θα συµψηφίζεται µε το ̟οσό της
ε̟ιβράβευσης.
Ε̟ισηµαίνεται ότι στην έννοια του συνε̟ούς δανειολή̟τη ̟εριλαµβάνονται και όσοι εκ των
δανειολη̟τών έχουν λάβει στο ̟αρελθόν µείωση ε̟ιτοκίου λόγω ένταξής τους σε ειδικές κατηγορίες
(̟ολύτεκνοι, άτοµα µε ανα̟ηρία αλλά µε ορισµένες ̟αθήσεις και άτοµα µε ̟ροστατευόµενο τέκνο και
̟οσοστό ανα̟ηρίας 67%), σύµφωνα µε τις 2720/7/26-10-1999, 2802/13/24-1-2001, 2845/3/31-10-2001
και 3402/3/26-5-2011 α̟οφάσεις του ∆.Σ του Ταµείου.

3. ΣΥΝΕΠΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
Α̟ό την κατηγορία των συνε̟ών δανειολη̟τών εξαιρούνται:
i. Οι δανειολή̟τες οι ο̟οίοι µέσω της νέας ̟ολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα,
ό̟ως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την 3695/3/22.11.2016 α̟όφαση του ∆.Σ. του
Τ.Π.&∆ανείων, έχουν λάβει µείωση ε̟ιτοκίου. Οµοίως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο δανειολή̟της
λάβει την ε̟ιβράβευση και στη συνέχεια κάνει αίτηση υ̟αγωγής στις νέες ρυθµίσεις, α̟ό την
αξιολόγηση της ο̟οίας ̟ροκύ̟τει η ένταξή του στα β΄ και γ΄ στάδια των νέων ρυθµίσεων
(δηλ. ε̟ιµήκυνση διάρκειας εξυ̟ηρέτησης δανείου µε ̟αράλληλη µείωση ε̟ιτοκίου και
διαχωρισµό δανείου σε 2 µέρη), η υλο̟οίηση της ρύθµισης αυτής θα εφαρµόζεται
υ̟οχρεωτικά α̟ό το ε̟όµενο της λήψης της ε̟ιβράβευσης εξάµηνο.
ii. Οι δανειολή̟τες οι ο̟οίοι έχουν λάβει ο̟οιαδή̟οτε δικαστική α̟όφαση κατά του
Τ.Π.&∆ανείων. ∆ιευκρινίζεται δε ότι σε ̟ερί̟τωση µεταγενέστερης της ε̟ιβράβευσης
δικαστικής α̟όφασης, α̟ό την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει αναδροµική ε̟ιστροφή δόσεων ή µέρους
αυτών, το τελικό ̟οσό ̟ρος ε̟ιστροφή θα υ̟ολογίζεται µετά α̟ό συµψηφισµό µε το ̟οσό της
ανωτέρω ε̟ιβράβευσης.
iii. Οι δανειολή̟τες µε ληξι̟ρόθεσµο χρέος ̟ου ̟ροκύ̟τει λόγω συνταξιοδότησης αυτών ή
για ο̟οιοδή̟οτε άλλο λόγο και σε ο̟οιοδή̟οτε δάνειο.
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iv. Οι δανειολή̟τες µε δέσµευση εφά̟αξ βοηθήµατος για ληξι̟ρόθεσµα χρέη, µε εξαίρεση
όσους εντάσσονται στην v ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος.
v. Τυχόν άλλες ̟ερι̟τώσεις ε̟ίδικων υ̟οθέσεων.
Σηµειώνεται ότι για τις ̟ερι̟τώσεις iii) και iv) και εφόσον εξοφληθεί το οφειλόµενο ̟οσό, δίδεται η
δυνατότητα ένταξης αυτών στο αµέσως ε̟όµενο εξάµηνο για το ο̟οίο θα διενεργηθεί η ε̟ιβράβευση.

4. ΣΥΝΕΠΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:
Η ε̟ιστροφή των ̟οσών στους δικαιούχους θα ̟ραγµατο̟οιείται µετά το ̟έρας του
εκάστοτε εξαµήνου ως εξής:
1. (εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ) στο λογαριασµό
µισθοδοσίας του δανειολή̟τη, χωρίς να α̟αιτείται η υ̟οβολή σχετικής αίτησής του.
2. Στον ΙΒΑΝ του δανειολή̟τη ο ο̟οίος είναι ήδη καταχωρηµένος στην καρτέλα του,
συνε̟εία ̟αλαιότερης αίτησής του.
3. Για όλες τις άλλες ̟ερι̟τώσεις, η ε̟ιστροφή θα ̟ραγµατο̟οιείται κατό̟ιν αίτησης του
δικαιούχου, µε την ο̟οία θα γνωστο̟οιεί στο Τ.Π.&∆ανείων τον ΙΒΑΝ του τρα̟εζικού
του λογαριασµού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Ενηµέρωση για την έναρξη εφαρµογής της ̟ολιτικής ε̟ιβράβευσης και τις ενέργειες ̟ου
ενδέχεται να α̟αιτηθούν α̟ό τους δανειολή̟τες ̟ου εντάσσονται στην κατηγορία του
συνε̟ούς δανειολή̟τη θα υ̟άρξει σε µεταγενέστερο χρόνο µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου
www.tpd.gr .
2. Ο Κανονισµός Ε̟ιβράβευσης Συνε̟ών ∆ανειολη̟τών δεν αφορά στα τιτλο̟οιηµένα
δάνεια για τα ο̟οία α̟αιτείται ειδική νοµοθετική ρύθµιση.
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