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Θζμα : « Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων. » 

    Σο Δ.. του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςτο πλαίςιο τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του 

άρκρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τθ διευκόλυνςθ των δανειολθπτϊν του δθμοςίων 

υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων, ζχει αποφαςίςει κατά τισ ςυνεδριάςεισ του με αρ. 3363/2-9-

2010, 3372/3/27-10-2010,  3384/3/13-1-2011,  3414/5/1-9-2011, 3421/10-11-2011 και 

3429/12.1.2012, να παράςχει τθ δυνατότθτα : 

• επιμήκυνςησ τησ διάρκειασ των δανείων ςτεγαςτικοφ τομζα που ζχουν ςυνομολογθκεί μζχρι 

31-12-2011 με το ιςχφον επιτόκιο,  

• μείωςησ τησ τοκοχρεολυτικήσ δόςησ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα,  

• αναςτολήσ εξυπηρζτηςησ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα 

κακϊσ και  

• ρφθμιςησ τυχόν ληξιπρόθεςμων οφειλών από δάνεια όλων των κατθγοριϊν που ζχουν 

ςυνομολογθκεί μζχρι 31-12-2011,  με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ. 

    υγκεκριμζνα, μετά από αίτθςθ του δανειολιπτθ, θ οποία μπορεί να υποβλθκεί μζχρι 

30.6.2012 ( με τθν επιφφλαξθ τθσ απόςχιςθσ του εμπορικοφ κλάδου του Σ. Π. & Δανείων 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν.3965/2011, οπότε παφει θ δυνατότθτα υποβολισ αιτιςεων για 

τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ) - , είναι δυνατό να υπαχκοφν ςτισ νζεσ ρυκμίςεισ όλα τα δάνεια 

που ζχουν ςυνομολογθκεί μζχρι τθν 31-12-2011, ωσ ακολοφκωσ : 

Α. ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

α. ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ 

1. ΣΕΓΑΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ) : 

Μζχρι δεκαπζντε (15) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου 

δεν κα υπερβαίνει τα 40 ζτθ. 

 



2. ΕΝΤΠΟΘΗΚΑ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Μζχρι δζκα (10) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου δεν 

κα υπερβαίνει τα 26 ζτθ. 

3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΚΕΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΕΛΣΙΩΕΩΝ 

Κατά πζντε (5) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου δεν κα 

υπερβαίνει τα 15 ζτθ. 

β. ΟΡΟΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

    Η δυνατότθτα επιμικυνςθσ τθσ διάρκειασ των δανείων των ανωτζρω κατθγοριϊν παρζχεται 

εφόςον θ μθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ είναι  ίςθ ι μεγαλφτερθ : 

των € 300,00 για τα ενυπόκθκα ςτεγαςτικά δάνεια 

των € 200,00 για τα ενυπόκθκα επιςκευαςτικά δάνεια και 

των €100,00 για τα δάνεια μικροεπιςκευϊν - μικροβελτιϊςεων, 

ι εφόςον το ςυνολικό φψοσ των μθνιαίων τοκοχρεολυτικϊν δόςεων των δανείων που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί από το Σ. Π. & Δανείων είναι ίςο ι μεγαλφτερο των € 500,00. 

    ε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ του δανείου ο δανειολιπτθσ δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το 85ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, αν θ ρφκμιςθ αφορά ςε ςτεγαςτικά και ενυπόκθκα 

επιςκευαςτικά δάνεια και το 75ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, αν θ ρφκμιςθ αφορά δάνεια 

μικροεπιςκευϊν - μικροβελτιϊςεων. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : 

α) Αίτθςθ (ζντυπθ),  

β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ  ΠΡΙΝ ΣΟ 2005 :       

α) Αίτθςθ (ζντυπθ), 

β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ, 

δ) Ε1, Ε9 και λοιπά δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν κατά περίπτωςθ τθν αδυναμία του 

δανειολιπτθ να αντεπεξζλκει ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Σ. Π. & Δανείων ( λόγοι 

υγείασ, οικογενειακοί λόγοι, πολφτεκνοι, κλπ ). 

    Ειδικά για τουσ δανειολιπτεσ, που ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, προχπόκεςθ για τθν 

ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ επιμικυνςθσ είναι θ ταυτόχρονθ υποβολι αίτθςθσ για τθ ρφκμιςθ του 

λθξιπρόκεςμου χρζουσ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω ςτθν παράγραφο Δϋ. 



Β. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΚΟΧΡΕΟΛΤΣΙΚΩΝ ΔΟΕΩΝ 

    Μετά από αίτθςθ του υπόχρεου και ανάλογα με το ςυνολικό ειςόδθμα και τθν περιουςιακι 

κατάςταςθ αυτοφ, ρυκμίηεται θ εξυπθρζτθςθ δανείων ςτεγαςτικοφ τομζα με μερικι καταβολι  

( μζχρι του 50% )  του ποςοφ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων, για χρονικό διάςτθμα μζχρι πζντε 

(5) χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ ρφκμιςθσ, με τουσ εξισ όρουσ: 

• Αν ο δανειολιπτθσ ζχει τουλάχιςτον 30 χρόνια υπθρεςίασ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο μθ 

καταβλθκζν μζροσ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων τθσ ωσ άνω χρονικισ περιόδου, δεν 

αποδεςμεφεται από το εκχωρθκζν εφάπαξ βοικθμα ι τθν αποηθμίωςθ λόγω λφςεωσ τθσ 

εργαςιακισ ςχζςθσ του δανειολιπτθ ι του κακολικοφ διαδόχου του από οποιονδιποτε 

αςφαλιςτικό φορζα και κα καταβάλλεται από αυτόν προσ πίςτωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ του 

δανείου, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ. ε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το εκχωρθκζν εφάπαξ ι 

θ αποηθμίωςθ για τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του οφειλόμενου ποςοφ, το απομζνον χρεωςτικό 

υπόλοιπο καταβάλλεται - παράλλθλα με τθν μθνιαία τακτικι τοκοχρεολυτικι δόςθ - ι ςε 48 

ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, ι μζχρι τθν λιξθ τθσ διάρκειασ του 

δανείου ζντοκα, με το ιςχφον ςυμβατικό επιτόκιο. 

• Αν ο δανειολιπτθσ ζχει λιγότερα από 30 χρόνια υπθρεςίασ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο μθ 

καταβλθκζν μζροσ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων τθσ ωσ άνω χρονικισ περιόδου κα 

καταβάλλεται μετά το τζλοσ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο εγκρίκθκε θ καταβολι τθσ 

μειωμζνθσ δόςθσ - παράλλθλα με τθν μθνιαία τακτικι τοκοχρεολυτικι δόςθ - ι ςε 48 ιςόποςεσ 

μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, ι μζχρι τθν λιξθ τθσ διάρκειασ του δανείου 

ζντοκα, με το ιςχφον ςυμβατικό επιτόκιο. ε κάκε περίπτωςθ, αν ο δανειολιπτθσ καταςτεί 

δικαιοφχοσ του εφάπαξ βοθκιματοσ κατά τθ διάρκεια καταβολισ ςε δόςεισ των οφειλομζνων 

ποςϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα ρφκμιςθ, κα δεςμεφεται ανάλογο μζροσ του εφάπαξ 

βοθκιματοσ, με ςκοπό τθν ολοςχερι εξόφλθςθ των οφειλομζνων κατά τθν θμερομθνία 

καταβολισ του. 

    Γ. ΑΝΑΣΟΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

    ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον παρά τθν επιμικυνςθ εξακολουκεί να ςυντρζχει 

πρόδθλθ αδυναμία ανταπόκριςθσ του δανειολιπτθ ςτισ δανειακζσ του υποχρεϊςεισ, είναι 

δυνατι θ εξζταςθ από το Δ..  - κατά περίπτωςθ - αιτθμάτων αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ του 

δανείου μζχρι δυο (2) ζτθ και εντόσ τθσ επιτρεπομζνθσ από το Νόμο ανϊτερθσ διάρκειασ 

εξυπθρζτθςθσ του δανείου, με καταβολι ι κεφαλαιοποίθςθ των τόκων τθσ περιόδου 

αναςτολισ. 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

α) αίτθςθ (ζντυπθ), 

β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ, 

δ) Ε1, Ε9 και λοιπά δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν κατά περίπτωςθ τθν αδυναμία του 

δανειολιπτθ να αντεπεξζλκει ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Σ. Π. & Δανείων ( λόγοι 

υγείασ, οικογενειακοί λόγοι, πολφτεκνοι, κλπ ). 

Δ. ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

    Μετά από αίτθςθ του δανειολιπτθ, παρζχεται θ δυνατότθτα για όλα τα δάνεια και 

ανεξάρτθτα από τθν υπαγωγι ι μθ ςτθ ρφκμιςθ τθσ επιμικυνςθσ τθσ κανονικισ διάρκειασ του 

δανείου, να ρυκμιςτοφν οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ, με το ιςχφον επιτόκιο εξυπθρζτθςθσ, 

ςε πολλζσ δόςεισ - ανάλογα με το χρόνο κακυςτζρθςθσ- και με ζκπτωςθ ποςοςτοφ 50% των 

τόκων υπερθμερίασ. Σο ίδιο ιςχφει και για τα χρζθ που ζχουν βεβαιωκεί ι για τα οποία ζχουν 

λθφκεί αναγκαςτικά μζτρα, αφοφ καταβλθκεί το 5% τθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ. 

    Η εξόφλθςθ του λθξιπρόκεςμου χρζουσ δανείου κα αρχίηει το ςυντομότερο δυνατό, μετά τθ 

ςχετικι ζγκριςθ τθσ ρφκμιςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

    ε περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ τθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ, ο δανειολιπτθσ απαλλάςςεται 

πλιρωσ από το ςυνολικό ποςό των τόκων υπερθμερίασ. 

Ε. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΣΕ Ε ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ 

    Μετά από αίτθςι του, δανειολιπτθσ ι υπόχρεοσ  ο οποίοσ αποχωρεί από τθν Τπθρεςία λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ, μπορεί να μθν καταβάλλει τισ μθνιαίεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ του δανείου 

του μζχρι τθν ζναρξθ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ, οπότε υποχρεοφται να καταβάλει άμεςα το 

ςφνολο των οφειλομζνων τοκοχρεολυτικϊν δόςεων χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ. τθν 

περίπτωςθ αυτι  δεν κα αποδεςμεφεται το εφάπαξ βοικθμα. 

Σ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΣΕ Ε ΠΡΟΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ Ή ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

    Οι αιτιςεισ δανειολθπτϊν του Σ. Π. & Δανείων που κα ζχουν τεκεί ςε προςυνταξιοδοτικι 

διακεςιμότθτα ι εφεδρεία κα ελζγχονται από το Δ.. κατά προτεραιότθτα και ειδικότερα, ςε 

κάκε περίπτωςθ δε, μετά τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τα άρκρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 

10 του ν.4024/2011 Τ.Α. , κα ιςχφει θ τυχόν ευνοϊκότερθ ρφκμιςθ. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ : 

1. Οι ωσ άνω ρυκμίςεισ για επιμικυνςθ μποροφν να γίνουν πζραν όςων τυχόν ζχουν εγκρικεί 

από το Δ.. του Σ. Π. & Δανείων ςε εφαρμογι προθγουμζνων αποφάςεϊν του. Συχόν νζο 

αίτθμα για περαιτζρω επιμικυνςθ, κα εξετάηεται και κα υλοποιείται με ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ.  



2. Από το χρονικό όριο των πζντε ετϊν δυνατότθτασ καταβολισ μειωμζνθσ τοκοχρεολυτικισ 

δόςθσ ωσ άνω, κα αφαιρείται ο χρόνοσ αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ του δανείου, που τυχόν ζχουν 

εγκρικεί. 

3. τισ ρυκμίςεισ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα τιτλοποιθμζνα δάνεια, αλλά τυχόν αιτιςεισ που 

αφοροφν δάνεια τθσ κατθγορίασ αυτισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από το Δ.. 

4. Ζναρξθ εφαρμογισ των εν λόγω ρυκμίςεων ορίηεται θ 10.11.2011 και ςε κάκε περίπτωςθ 

αυτζσ κα ιςχφουν για αιτιςεισ που κα ζχουν υποβλθκεί μζχρι τθν απόςχιςθ του εμπορικοφ 

κλάδου του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ( άρκρο 3 του ν. 3965/2011 ).  

    Οι ςχετικζσ αιτήςεισ με τα ςυνημμζνα ςε αυτζσ δικαιολογητικά υποβάλλονται ςτην 

Κεντρική Τπηρεςία του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ςτα Καταςτήματα 

Θεςςαλονίκησ, Πειραιά και Πάτρασ, αυτοπροςώπωσ ή με εξουςιοδότηςη, ή ταχυδρομικά με 

θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ ή Δημόςια Αρχή ( οι ζντυπεσ αιτήςεισ που θα 

πρζπει ςε κάθε περίπτωςη να ςυμπληρωθοφν, ζχουν ήδη αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Σ. 

Π. & Δανείων : www.tpd.gr).  

                                                                                 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
                                                                                               ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΒΛΑΧΟΤ 

 

http://www.tpd.gr/

