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ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

«ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!»  
 

Το  Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!» αποτελεί προέκταση του Σχεδίου «ΠΑΜΕ 

ΣΠΙΤΙ»  και επιδοτείται από το Κράτος1. Καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των νοικοκυριών 

για την απόκτηση της κύριας κατοικίας (αγορά ή ανέγερση). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που κατοικούν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία δύο (2) χρόνια για τους Κύπριους 

πολίτες και τρία (3) χρόνια για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

1. Έγκριση δανείου: Το δάνειο να έχει εγκριθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

2. Σύμβαση δανείου: Η Σύμβαση δανείου να έχει υπογραφεί από την 1η Μαρτίου 2020.  

3. Εκταμίευση δανείου:  Εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου. 

4. Σκοπός δανείου: Απόκτηση κύριας κατοικίας (αγορά ή ανέγερση, περιλαμβανομένου και 

μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου).  

5. Ύψος Δανείου: Μέχρι €400.000 

Βασικό Επιτόκιο:  Για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια Euribor-6μήνου, με ελάχιστο το 0%, 

και, στη συνέχεια, το Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού 2  (σήμερα 0,35%). Η 

αναπροσαρμογή του Euribor-6μήνου θα γίνεται την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου 

εκάστου έτους. 

6. Ανώτατο περιθώριο επιτοκίου: Tο περιθώριο επιτοκίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

2,25%. Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, το δάνειο δεν είναι επιλέξιμο για το 

Σχέδιο αυτό. 

7. Περίοδος αποπληρωμής: Μέχρι 40 χρόνια 

8. Επιτόκια του Σχεδίου: 

Για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια:  

Βασικό Επιτόκιο Euribor-6μήνου, με ελάχιστο το 0%, και περιθώριο επιτοκίου από 

1,90%. 

Για τα υπόλοιπα χρόνια της διάρκειας του δανείου: 

Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού (σήμερα 0,35%) πλέον περιθώριο επιτοκίου από 

1,60%, όπως διαμορφώνεται και προτείνεται στον αιτητή στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

της αίτησης δανείου σύμφωνα με το Στεγαστικό Σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ3».  

Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ»  

Για τους αιτητές που πληρούν τα κριτήρια του Κρατικού Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων 

για Νέα Στεγαστικά Δάνεια και, ταυτόχρονα, πληρούν τα κριτήρια του Ειδικού 

Στεγαστικού Σχεδίου «ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ», η τιμολόγηση θα είναι η ακόλουθη: 

 

                                                 
1 Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο  του Κρατικού Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Για Νέα Στεγαστικά Δάνεια 
2 Πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία και την πολιτική καθορισμού του Βασικού Επιτοκίου του Οργανισμού,  
μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του ΟΧΣ και στα κατά τόπους Καταστήματά του.  
3 Περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τον Πίνακα τιμολόγησης του Σχεδίου «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ», μπορείτε να βρείτε στην 
Ιστοσελίδα του ΟΧΣ. 
 

https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%97%CE%A3-24.06.2021.pdf
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%97%CE%A3-24.06.2021.pdf
http://mof.gov.cy/gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://www.hfc.com.cy/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/04/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ-ΠΑΜΕ-ΣΠΙΤΙ-ΤΩΡΑ-24-06-2021.pdf
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Για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια:  

Βασικό Επιτόκιο Euribor-6μήνου, με ελάχιστο το 0%, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο, 

και περιθώριο επιτοκίου από 1,70%. 

Για τα υπόλοιπα χρόνια της διάρκειας του δανείου: 

Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού (σήμερα 0,35%) πλέον περιθώριο επιτοκίου από 

1,80%, όπως διαμορφώνεται και προτείνεται στον αιτητή στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

της αίτησης δανείου σύμφωνα με το Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ». 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

1. Επιδότηση επιτοκίου:  

Κρατική επιδότηση μέχρι 1,5%, για περίοδο τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία της 

πρώτης έκδοσης του δανείου.  

2. Διακοπή επιδότησης επιτοκίου:  

Η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται στην περίπτωση που το δάνειο παρουσιάσει 

καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών.  Στην περίπτωση αυτή, δεν θα καταβάλλεται 

οποιαδήποτε επιδότηση για το εξάμηνο που το δάνειο έχει υπερβεί τις 90 ημέρες σε 

καθυστέρηση.  Στην περίπτωση που οι καθυστερήσεις διευθετηθούν εντός του ιδίου 

εξαμήνου, η επιδότηση επαναρχίζει και δεν θα καλύψει την περίοδο των καθυστερήσεων. 

Η επιδότηση συνεχίζει και σε περίπτωση ρύθμισης του δανείου, εφόσον τηρείται το νέο 

πρόγραμμα αποπληρωμής. 

3. Φορολογική ενημερότητα: 

Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δανείου, οι αιτητές θα υπογράφουν Υπεύθυνη 

Δήλωση σε σχέση με την υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας  

Βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων. Ο κάθε αιτητής υπογράφει τη δική 

του Υπεύθυνη Δήλωση.  

Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει σχετική Ανακοίνωση σε σχέση με τον τρόπο που  

πρέπει να ενεργούν οι αιτητές για να εξασφαλίζουν την φορολογική ενημερότητα από το 

Τμήμα Φορολογίας. Η Ανακοίνωση βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/17C1C7F33B143DD6C225859

E00290810/$file/Έκδοση%20Βεβαίωσης%20για%20σκοπούς%20επιδότησης%

20νέων%20στεγαστικών%20δανείων.pdf 

Η φορολογική ενημερότητα υποβάλλεται από τους αιτητές απ’ ευθείας στο Γενικό 

Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

interestsubsidy@treasury.gov.cy 

4. Συγκατάθεση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Οι αιτητές για το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου, κατά την υποβολή του αιτήματός τους, θα 

πρέπει να υπογράφουν και υποβάλλουν στον ΟΧΣ το Ειδικό Έντυπο συγκατάθεσης για 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τίτλο « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 (Άρθρο 14)».  

5. Εξαιρέσεις από το Σχέδιο: 

Στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται από άλλα ειδικά Κρατικά Σχέδια, 

εξαιρούνται του Σχεδίου.  

6. Αξιολόγηση αίτησης δανείου: 

Η αξιολόγηση και η τιμολόγηση της αίτησης δανείου γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε 

Πολιτική Χορηγήσεων του Οργανισμού.  

 

7. Εξασφάλιση δανείου:  

Το δάνειο εξασφαλίζεται με Α υποθήκη επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου ή/και άλλης 

ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και με δέσμευση κατάθεσης ή/και με τραπεζική εγγυητική. Η 

χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% της αξίας της υποθήκης ή μέχρι το 90 της 

κατάθεσης που δεσμεύεται.  

https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%97%CE%A3-24.06.2021.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/17C1C7F33B143DD6C225859E00290810/$file/Έκδοση%20Βεβαίωσης%20για%20σκοπούς%20επιδότησης%20νέων%20στεγαστικών%20δανείων.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/17C1C7F33B143DD6C225859E00290810/$file/Έκδοση%20Βεβαίωσης%20για%20σκοπούς%20επιδότησης%20νέων%20στεγαστικών%20δανείων.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/17C1C7F33B143DD6C225859E00290810/$file/Έκδοση%20Βεβαίωσης%20για%20σκοπούς%20επιδότησης%20νέων%20στεγαστικών%20δανείων.pdf
mailto:interestsubsidy@treasury.gov.cy
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8. Έκδοση δανείου 

Το δάνειο εκταμιεύεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισής του.  Στις 

περιπτώσεις ανεγέρσεων, η έκδοση του δανείου γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο 

των εργασιών ανέγερσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

9. Έξοδα:  

Αρχικά έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στη δόση 

Έξοδα υπέρ τρίτων, δηλαδή, τέλη εκτίμησης υποθήκης (€119), χαρτόσημα και έξοδα για 

εγγραφή υποθήκης. 

Έξοδα διευθέτησης του δανείου, νομικών εγγράφων και έξοδα για τη σταδιακή έκδοση του 

δανείου, όπως προβλέπονται στον Κατάλογο Δικαιωμάτων και Χρεώσεων για Νέα 

Δάνεια ο οποίος δύναται να τροποποιείται από καιρού εις καιρό από τον Οργανισμό.  

Τακτικά έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στη δόση του δανείου  

Ασφάλιστρα κατοικίας (ετήσια), €0,238 τη χιλιάδα 

Ασφάλιστρα ζωής (ετήσια), €0,918 τη χιλιάδα για κάθε δανειολήπτη 

Έξοδα τήρησης λογαριασμού δανείου (ετήσια) €12 

10. Περίοδος χάριτος πληρωμής  δόσεων 

Για την περίοδο της κρατικής επιδότησης επιτοκίου (τα πρώτα τέσσερα χρόνια), οι 

δανειολήπτες θα μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη δόση, η οποία να είναι ίση 

τουλάχιστον με τη δόση του κεφαλαίου. Διαζευκτικά, για τις περιπτώσεις κατοικιών υπό 

ανέγερση, θα παρέχεται η δυνατότητα  να μην καταβάλλονται δόσεις ή να καταβάλλονται 

μόνο οι τόκοι ή άλλη χαμηλή δόση, η οποία θα συμφωνηθεί για την περίοδο μέχρι την 

ολοκλήρωση της κατοικίας, με μέγιστο χρόνο τους 18 μήνες. Η περίοδος χάριτος 

περιλαμβάνεται στη συνολική περίοδο αποπληρωμής του δανείου. 

11. Αποπληρωμή δανείου 

Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται από Λογαριασμό Πληρωμών, ο οποίος θα διατηρείται 

στον Οργανισμό και θα τροφοδοτείται με τον μισθό του ενός τουλάχιστον εκ των 

δανειοληπτών. 

 

Μέγιστη διάρκεια του δανείου 

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου μπορεί να φθάσει μέχρι το 67ον της ηλικίας του 

δανειολήπτη. 

 
Ειδικές διευθετήσεις για αιτήσεις δανείων ανάλογα με την ημερομηνία έγκρισής τους:  

 Δάνεια που εγκρίθηκαν μέχρι την 24η Ιουνίου 2020 και οι αιτητές/δανειολήπτες  

υπέγραψαν Σύμβαση Δανείου από την 1η Μαρτίου μέχρι την 15η Ιουλίου 2020   

Εφόσον οι αιτητές/δανειολήπτες υπέγραψαν τη Σύμβαση Δανείου από την 1η Μαρτίου μέχρι την 

15η Ιουλίου 2020, ανεξάρτητα αν έχουν εκταμιευθεί οποιαδήποτε ποσά, θα ακολουθείται η 

συμφωνημένη τιμολόγηση, όπως αυτή προσδιορίζεται στη Σύμβαση Δανείου, η οποία έχει 

συμφωνηθεί στη βάση της προσφοράς πίστωσης που αποδέχτηκαν οι πελάτες. Οι διαδικασίες 

έκδοσης των δανείων θα συνεχίζονται κανονικά, με την τιμολόγηση και τους όρους που έχουν 

προσφερθεί. Οι αιτητές/δανειολήπτες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας 

το ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Εφόσον εγκριθούν, το δάνειό 

τους θα επιχορηγείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου.   

 

https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9D%CE%95%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9D%CE%95%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/07/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-Final.pdf
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/07/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-Final.pdf
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 Δάνεια που εγκρίθηκαν μέχρι την 24η Ιουνίου 2020 και οι αιτητές/δανειολήπτες  

δεν υπέγραψαν Σύμβαση Δανείου από  την 1η Μαρτίου μέχρι την 15η Ιουλίου 2020   

Όσοι αιτητές/δανειολήπτες δεν υπέγραψαν Σύμβαση Δανείου από την 1η Μαρτίου μέχρι την 15η 

Ιουλίου 2020, και επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο, θα υποβάλλουν το  ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, θα επιστρέφουν την προσφορά πίστωσης για 

επαναξιολόγηση και έκδοση νέας προσφοράς πίστωσης στα πλαίσια του Σχεδίου και θα 

υπογράφουν Σύμβαση Δανείου που θα περιλαμβάνει και τις πρόνοιες του Σχεδίου.  

 

 Δάνεια που εγκρίνονται από την 25η Ιουνίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 

 

Οι αιτητές που έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους, θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους  

υποβάλλοντας, συμπληρωματικά του αιτήματός τους, το ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ 

ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ενώ οι νέοι αιτητές θα συμπληρώνουν το Έντυπο  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ- ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ». Το Έντυπο Αίτησης Δανείου 

θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως με τις ανάλογες επιλογές που παρέχονται στους αιτητές. 

Αιτήσεις  που δεν θα είναι επαρκώς συμπληρωμένες, δεν θα αξιολογούνται.   

 

Αιτητές που θα εγκριθούν δάνειο από την 25η Ιουνίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 

δεν επιλέξουν εξ αρχής να ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν θα μπορούν να ενταχθούν αργότερα. 

 

 
 

Πληροφορίες σε σχέση με το επιτόκιο και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στους 
Πίνακες Τιμολόγησης.  Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 
 
Προειδοποίηση: 
 
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση του και να 
αποσύρει ή και τροποποιήσει τα Σχέδια ανά πάσα στιγμή.   Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής 
του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.   Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση 
πίστωσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της, νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί 
οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.    Το ποσό της δόσης και το 
συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του 
βασικού επιτοκίου.   Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειο σας (Διοικητικά έξοδα 
για πρόωρη εξόφληση στο Ταμείο €20 και για πρόωρη εξόφληση στο Κτηματολόγιο €100 και Έξοδα 
για ηλεκτρονική εξάλειψη υποθήκης €20 και για εξάλειψη υποθήκης στο Κτηματολόγιο €50). 
  

    

   Λ ε υ κ ω σ ί α :      Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2  Τηλ:  22-503333 

   Λ ε μ ε σ ό ς :         Βασιλέως Κωνσταντίνου 74Α  Τηλ:  25-855100  

   Λ ά ρ ν α κ α :        Πηλίου 11-13, Quality Tower A  Τηλ:  24-204800 

   Π ά φ ο ς :             Αγίου Σπυρίδωνος 23   Τηλ:  26-522730 

   Π α ρ α λ ί μ ν ι :    1ης Απριλίου 162    Τηλ:  23-202600  

 

 

 

 

 
(13/10/2021) 
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