
 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ   
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3595/3/22-11-2016, 3602/6/02-02-2017 ΚΑΙ 3621/5/6.9.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

ΤΟΥ Τ.Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς: Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Κινητό:  
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail):  

ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασµού : GR…………………………………………………. 

 
Αιτούµαι σύµφωνα µε τις υπ. αρ. 3595/3/22-11-2016

, 
3602/6/02-02-2017 και 3621/5/6.9.2017 αποφάσεις του ∆.Σ του 

Ταµείου και εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις, να ενταχθώ στο πρόγραµµα των νέων ρυθµίσεων δανείων 
στεγαστικού τοµέα, οι όροι του οποίου αναγράφονται στο πίσω µέρος της παρούσας.  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, δηλώνω ότι: 
Α) Παρέχω ρητά και ανεπιφύλακτα στο Τ.Π. & ∆ανείων τη συγκατάθεσή µου για: 

1.  την πρόσβαση του, σε φορολογικά, οικονοµικά, περιουσιακά στοιχεία (δηλ.στα Ε1,Ε9,Εκκαθαριστικά) από τη 
ΓΓ∆Ε καθώς και πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται µέσω των κεντρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των 
συστηµάτων αυτών µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ». 

2.  την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Τ.Π. & ∆ανείων ή από 
πρόσωπα τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Τ.Π. & ∆ανείων και τηρούν την αρχή του απορρήτου. 

Β) Αποδέχοµαι τους όρους όπως αναφέρονται στην πίσω σελίδα. 
Γ) Στην περίπτωση που προκύψει ποσό προς επιστροφή, επιθυµώ όπως αυτό επιστραφεί σε µένα µέσω του ως άνω 

δηλούµενου τραπεζικού λογαριασµού.  
∆) Αποδέχοµαι την λήψη ενηµερωτικού γραπτού µηνύµατος στον αριθµό κινητής τηλεφωνίας  που έχω δηλώσει. 
 

                                                                                              Ο/Η αιτών/ούσα     

 
 
 
 

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 από ∆ηµόσια Αρχή ή ΚΕΠ εφόσον η αίτηση δεν 

υποβάλλεται µε φυσική παρουσία 
 

 

 
 
 

Συν/να δικαιολογητικά: 

• Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας 

• Πρόσφατη βεβαίωση µηνιαίων αποδοχών ή σύνταξης  

• Ε1 (φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους )  

• Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους 

• Ε9 βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης ιδίου και συζύγου  

• Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να εµφανίζονται οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων ιδίου και συζύγου 

(*) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
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ΟΡΟΙ 
 
Σύµφωνα µε την πολιτική ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα που εγκρίθηκε µε τις υπ. αρ. 
3595/3/22-11-2016, 3602/6/02-02-2017 και 3621/5/6.9.2017 αποφάσεις του ∆.Σ., η µηνιαία δόση των 
δανείων καθορίζεται µε βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των δανειοληπτών και σε 
περίπτωση που το τεκµαρτό οικογενειακό εισόδηµα είναι µεγαλύτερο του δηλωθέντος κατά €20.000,00, 
το αίτηµα του δανειολήπτη θα εξετάζεται από το ∆.Σ. του Ταµείου. Ως καθαρό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα (Κ.Ε.Ο.Ε) για την υπαγωγή στις εν λόγω ρυθµίσεις θεωρείται το ποσό που αποµένει στην 
οικογένεια µετά την αφαίρεση αναλογούντων φόρων, εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύµατος, 
ποσού 1000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος και του ποσού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 
υπόχρεου/ συζύγου µέχρι 1000 ευρώ. Μέχρι να προκύψει η ως άνω καθοριζόµενη µηνιαία 
τοκοχρεωλυτική δόση εξυπηρέτησης δανείου/ων του δανειολήπτη ακολουθούνται διαδοχικά οι 
κατωτέρω λύσεις (στάδια ρύθµισης):  
 
Α) Επιµήκυνση της διάρκειας  εξυπηρέτησης των δανείων στεγαστικού τοµέα µε το ισχύον επιτόκιο 

• Ενυπόθηκα Στεγαστικά: έως είκοσι (20) έτη από τη συµβατική διάρκεια λήξης των δανείων 

• Μικροεπισκευών-µικροβελτιώσεων: έως δεκαπέντε (15) έτη από τη συµβατική διάρκεια λήξης των  
δανείων 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο δανειολήπτης ή ο εκ τρίτου συµβαλλόµενος στη λήξη της 
ρύθµισης αυτής για τα ενυπόθηκα δάνεια να είναι µέχρι 85 ετών και για τα µη ενυπόθηκα µέχρι 75 
ετών. 
 
Β) Μείωση επιτοκίου 
Η µείωση επιτοκίου παρέχεται ως δυνατότητα µόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που µετά την ως 
άνω (υπό Α) επιµήκυνση του/των δανείου/ων τους, η µηνιαία δόση του/των δανείου/ων εξακολουθεί να 
είναι υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται µε βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. Το νέο επιτόκιο δεν µπορεί να 
διαµορφωθεί κάτω του 2%  και το ποσοστό της µείωσης αυτού δεν µπορεί να είναι υπερβαίνει το 50% 
του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθµισης, επιτοκίου για το ρυθµιζόµενο δάνειο.   
 
Εάν µετά και την εφαρµογή της µείωσης επιτοκίου ο δανειολήπτης αιτείται µικρότερη δόση και εφόσον 
δεν έχει καλύψει το µέγιστο επιτρεπτό όριο επιµήκυνσης λόγω υπέρβασης των τεθέντων ορίων ηλικίας, 
δίδεται η δυνατότητα επιµήκυνσης πέραν των ορίων αυτών µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει 
εγγυητής α’ βαθµού που να τα πληροί.  
 

Γ) ∆ιαχωρισµός δανείου/ων 
Σε περίπτωση που ούτε οι ανωτέρω (υπό Α και Β) λύσεις (επιµήκυνση και µείωση επιτοκίου) οδηγούν 
στην προκύπτουσα µε βάση το Κ.Ε.Ο.Ε µηνιαία δόση και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
οικογενειακών καταθέσεων κι επενδύσεων (οµόλογα, αµοιβαία, µετοχές)1 δεν υπερβαίνει τις 30.000€ 
πλέον 5.000 για κάθε προστατευόµενο µέλος, το δάνειο θα επιµερίζεται σε δύο (2) τµήµατα: 

• Στο τµήµα του δανείου που εκτιµάται ότι θα εξυπηρετείται κανονικά έως τη λήξη του δανείου (µε τις 
υπό Α και Β λύσεις). Το τµήµα αυτό δεν µπορεί να είναι λιγότερο από το 70% του συνολικού 
οφειλόµενου ποσού.   

• Στο άλλο µέρος του δανείου, το οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο εντός συµφωνηµένης χρονικής 
περιόδου που δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής τροποποιητικής -
πρόσθετης πράξης σύµβασης, υπό προϋποθέσεις (µε την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος, τη 
ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή τον διακανονισµό εξυπηρέτησής του στη λήξη της περιόδου 
των δέκα (10) ετών).  

 

Η µείωση του επιτοκίου (Β λύση) και ο διαχωρισµός των δανείων (Γ λύση) επαναξιολογούνται ανά τρία 
(3) έτη, οπότε αποφασίζεται η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης µε βάση τα επικαιροποιηµένα 
εισοδήµατα των οφειλετών. Οµοίως, η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και η διαδικασία 
ρευστοποίησης θα επαναξιολογούνται ανά τριετία.  
 
Εφόσον υπάρχει ληξιπρόθεσµη οφειλή, αυτή θα κεφαλαιοποιείται και θα ρυθµίζεται συνολικά ως άνω. 

 

Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η συναίνεση του εκ τρίτου συµβαλλόµενου της αρχικής δανειακής 
σύµβασης. 

                                                 
1
 Απαιτείται η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον δανειολήπτη, για το ύψος των καταθέσεων και των επενδύσεων.  


