ΑΔΑ: 4576469ΗΗ7-ΟΞΞ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 3421 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
Παρ/κων και ∆ανείων της 10ης Νοεµβρίου 2011
ΘΕΜΑ 7ο: «Νέες ρυθµίσεις θεµάτων εξυπηρέτησης δανείων».
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε το παραπάνω θέµα έλαβε υπόψη του
την µε αριθ. 13920/8-11-2011 γραπτή εισήγηση της Προϊσταµένης της Γενικής
∆/νσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού και
ενιαίο µε αυτό σύνολο, καθώς και τις προφορικές συµπληρώσεις και
διευκρινίσεις από την εισηγήτρια Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης και από
την κληθείσα Προϊσταµένη της αρµόδιας ως προς το θέµα ∆/νσης ∆6
Παρασκευή Βλάχου, από τις οποίες προκύπτει ότι:
1)Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/3.8.2010)
συµπληρώθηκε µεταξύ άλλων η ειδική νοµοθεσία για τα δάνεια που έχει
χορηγήσει το Τ. Π. & ∆ανείων (άρθρο 62 του ν.2214/1994), µε στόχο τη
διευκόλυνση των δανειοληπτών που αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες
να ανταποκριθούν στην αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεών τους µετά
την µείωση των αποδοχών τους.
2) Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, κατά τις µε αριθµούς 3363/2.9.2010,
3372/27.10.2010 και 3414/1.9.2011 συνεδριάσεις του είχε αποφασιστεί η
επιµήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης δανείων που είχαν συνοµολογηθεί
µέχρι 31.12.2010, η αναστολή εξυπηρέτησης αυτών και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και η ρύθµιση των ληξιπροθέσµων χρεών µε ευνοϊκούς όρους.
3) Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών
προσώπων, όσο και των σχετικών µε το νέο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
επέρχονται περαιτέρω µειώσεις στο εισόδηµα των δηµοσίων υπαλλήλων δανειοληπτών του Τ. Π. & ∆ανείων.
4)Με τα άρθρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του ν.4024/ 27.10.2011
(συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015) δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Οικονοµικών να ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Τ. Π. & ∆ανείων, που έχουν ληφθεί από
υπαλλήλους που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή την
εργασιακή εφεδρεία.
5)Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις θα αποφέρουν µεγαλύτερες χρηµατικές
εισροές στο Ταµείο από την αύξηση των τόκων που θα εισπραχθούν, εκτός
από τις περιπτώσεις α) αναστολής χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων ή β) που ο
δανειολήπτης επιλέξει την αποπληρωµή του χρέους από το 50% της µείωσης
της δόσης εντός 48 µηνών.
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, µετά από διεξοδική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, το Συµβούλιο αποφασίζει και
εγκρίνει :

Α. 1.Την επέκταση των ισχυουσών ρυθµίσεων και ειδικότερα:
•

Παρατείνεται η ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων επιµήκυνσης της
διάρκειας εξόφλησης, αναστολής της εξυπηρέτησης και ρύθµισης
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ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι 30.6.2012, - µε την επιφύλαξη της
απόσχισης του εµπορικού κλάδου του Τ. Π. & ∆ανείων ( αρθρ.3 του
ν.3965/2011 ), οπότε παύει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις -, και να υπαχθούν στις ρυθµίσεις όλα τα
δάνεια που έχουν συνοµολογηθεί µέχρι 30.6.2011 .
• Παρατείνεται το όριο ηλικίας στη λήξη της επιµήκυνσης για τα
ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια στο 85ο έτος της ηλικίας
του δανειολήπτη και να µειωθούν τα όρια των µηνιαίων τοκοχρεολυτικών
δόσεων των δανείων που θα µπορούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις
αυτές, ως ακολούθως :
Σε 300,00 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια,
σε 200,00 ευρώ για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και
σε 100,00 ευρώ για τα δάνεια µικροεπισκευών-µικροβελτιώσεων.
Στην εν λόγω ρύθµιση περιλαµβάνονται και οι δανειολήπτες που το συνολικό
ύψος των δόσεων για την εξυπηρέτηση δανείων που τους έχουν χορηγηθεί
από το Τ. Π. & ∆ανείων , είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 500,00 ευρώ.
Ειδικά για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια παρέχεται δυνατότητα επιµήκυνσης
µέχρι 15 έτη, σε καµία περίπτωση, όµως, η συνολική διάρκεια εξόφλησης του
δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.
2. Την εφαρµογή και νέων ρυθµίσεων ως εξής:
Με απόφαση του ∆.Σ. µετά από αίτηση του υπόχρεου και ανάλογα µε το
συνολικό εισόδηµα και την περιουσιακή κατάσταση αυτού, να ρυθµίζεται η
εξυπηρέτηση δανειακών συµβάσεων δανείων στεγαστικού τοµέα µε µερική
καταβολή - µέχρι του 50% - του ποσού των τοκοχρεολυτικών δόσεων για χρονικό
διάστηµα µέχρι πέντε (5) χρόνια από την έναρξη της ρύθµισης µε τους εξής
όρους:
• Αν ο δανειολήπτης έχει τουλάχιστον 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό που
αντιστοιχεί στο µη καταβληθέν µέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων της
ως άνω χρονικής περιόδου να µην αποδεσµεύεται από το εφάπαξ
βοήθηµα ή την αποζηµίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης του
δανειολήπτη ή του καθολικού διαδόχου του από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα και να καταβάλλεται από αυτόν προς πίστωση της
εξυπηρέτησης του δανείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το εκχωρηθέν εφάπαξ ή η αποζηµίωση
για την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόµενου ποσού, το αποµένον
χρεωστικό υπόλοιπο να καταβάλλεται - παράλληλα µε την µηνιαία
τακτική τοκοχρεολυτική δόση - ή σε 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση, ή µέχρι την λήξη της διάρκειας του δανείου
έντοκα, µε το ισχύον συµβατικό επιτόκιο.
• Αν ο δανειολήπτης έχει λιγότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσό
που αντιστοιχεί στο µη καταβληθέν µέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων
της ως άνω χρονικής περιόδου να καταβάλλεται µετά το τέλος του
χρονικού διαστήµατος για το οποίο εγκρίθηκε η καταβολή της µειωµένης
δόσης - παράλληλα µε την µηνιαία τακτική τοκοχρεολυτική δόση - ή σε
48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ή µέχρι την
λήξη της διάρκειας του δανείου έντοκα, µε το ισχύον συµβατικό επιτόκιο.
Σε κάθε περίπτωση, αν ο δανειολήπτης καταστεί δικαιούχος του εφάπαξ
βοηθήµατος κατά τη διάρκεια καταβολής σε δόσεις των οφειλοµένων
ποσών από την παρούσα ρύθµιση, να δεσµεύεται ανάλογο µέρος του
εφάπαξ βοηθήµατος, µε σκοπό την ολοσχερή εξόφληση των
οφειλοµένων κατά την ηµεροµηνία καταβολής του.
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Β. Η παρούσα απόφαση να ισχύει µε τις εξής διευκρινίσεις:
1. Οι ως άνω ρυθµίσεις για επιµήκυνση να µπορούν να γίνουν πέραν
όσων τυχόν έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ του Τ. Π. & ∆ανείων σε
εφαρµογή προηγουµένων αποφάσεών του. Τυχόν νέο αίτηµα για
περαιτέρω επιµήκυνση σύµφωνα µε την προτεινόµενη επέκταση
ρυθµίσεων για δάνεια που έχουν ήδη επιµηκυνθεί, να µην εισάγεται
εκ νέου προς έγκριση ενώπιον του ∆.Σ. , αλλά να εξετάζεται και να
υλοποιείται µε ευθύνη της Υπηρεσίας.
2. Μετά από αίτηση του δανειολήπτη ή του υπόχρεου, ο οποίος
αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, µπορεί να µην
καταβάλλει τις µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου του µέχρι
την έναρξη καταβολής της σύνταξης, οπότε υποχρεούται να
καταβάλει άµεσα το σύνολο των οφειλοµένων τοκοχρεολυτικών
δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, άλλως να µην αποδεσµεύεται
το εφάπαξ.
3. Για την εξέταση αιτηµάτων υπαγωγής στις ρυθµίσεις επιµήκυνσης να
απαιτείται η υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν µέχρι
σήµερα.
4. Από το χρονικό όριο των πέντε ετών δυνατότητας καταβολής
µειωµένης τοκοχρεολυτικής δόσης ως άνω, θα αφαιρείται ο χρόνος
αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου, που τυχόν έχει εγκριθεί .
5. Οι αιτήσεις δανειοληπτών του Τ. Π. & ∆ανείων που θα έχουν τεθεί σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή εφεδρεία θα ελέγχονται από το
∆.Σ κατά προτεραιότητα και ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση δε µετά
την έκδοση της προβλεπόµενης από τα άρθρα 33 παρ. 11 και 34
παρ. 10 του ν.4024/2011 Υ.Α. θα ισχύει η τυχόν ευνοϊκότερη
ρύθµιση.
6. Στις ρυθµίσεις δεν συµπεριλαµβάνονται τα τιτλοποιηµένα δάνεια,
αλλά τυχόν αιτήσεις που αφορούν δάνεια της κατηγορίας αυτής να
εξετάζονται κατά περίπτωση από το ∆.Σ.
7. Έναρξη εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών ορίζεται η 10.11.2011 και
σε κάθε περίπτωση οι ρυθµίσεις θα ισχύουν για αιτήσεις που θα
έχουν υποβληθεί µέχρι την απόσχιση του εµπορικού κλάδου του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 3 του ν. 3965/2011).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΝΙΝΑ ΚΑΠΕΛΗ

