
  

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,    21  Μαρτίου  2018
Αριθ. Πρωτ.: 157

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων
                      Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση Δανείων από τον πρ. ΟΕΚ.
ΣΧΕΤ:   Η  με αρ. πρωτ.3580/15-2-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ.
        

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους
Βουλευτές,  κ.  κ.Σ.Βαρδάκη,Γ.  Ακριώτη,Χ.Αντωνίου,Ε.Αυλωνίτου,  Β.Βαγιωνάκη,
Φ.Βάκη,Γ.Βαρεμένο, Δ.Βέττα, Δ.Γάκη, Γ.Γεννιά, Α.Γκαρά, Ι.Γκιόλα, Ι.Δέδε, Γ.Δημαρά,
Κ.Δουζίνα,  Θ.Δρίτσα,  Δ.Εμμανουηλίδη,  Χουσεϊν  Ζεϊμπέκ,  Ν.Ηγουμενίδη  ,
Μ.Θελερίτη,  Ι.Θεοφύλακτο,  Ι.Θεωνά,  Ν.Θηβαίο,  Μ.Θραψανιώτη,
Α.Ιγγλέζη,Ι.Καββαδία,  Γ.Καϊσα,  Ι.Καραγιάννη,  Χ.Καραγιαννίδη,  Α.Καραναστάση,
Ε.Καρασαρλίδου  ,  Ε.Κασιμάτη,  Α.Καστόρη,  Χ.Κατσαβριά-Σιωροπούλου  ,  Μ.Κάτση,
Χ.Καφαντάρη, Π.Κοζομπόλη, Γ.Κυρίτση, Η.Κωστοπαναγιώτου, Σ.Λάππα, Ζ. Λιβανίου,
Χ.Μαντά, Α.Μεϊκόπουλο, Τ.Μηταφίδη, Ι.Μιχελογιαννάκη , Κ.Μορφίδη,  Μ.Μουσταφά,
Γ.Μπαλαούρα, Σ.Μπαλλή, Γ.Ντζιμάνη, Γ.Ουρσουζίδη, Γ.Πάλλη, Γ.Πάντζα, Κ.Παυλίδη,
Ν.Παπαδόπουλο,  Α.Παπαδόπουλο,  Γ.Παπαφιλίππου,  Ν.Παρασκευόπουλο,  Δ.Ρίζο,
Α.Ριζούλη,  Ι.Σαρακιώτη  ,  Δ.Σεβαστάκη  ,  Κ.Σέλτσα,  Ι.Σηφάκη  ,  Χ.Σιμορέλη  ,
Π.Σκουρολιάκο,  Ε.Σκουφά,  Κ.Σπαρτινό  ,  Α.Σταμπούλη,Ι.Στέφο,  Γ.Στογιαννίδη,
Α.Συρίγο,Χ.Τζαμακλή,  Μ.Τζούφη,  Μ.Τριανταφύλλου,Β.Τσίρκα,  Γ.Τσόγκα,Ν.Φίλη  και
Γ.Ψυχογιό σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  35  του  ν.  4144/2013  (ΦΕΚ  88Α /18.4.2013)  ο  ΟΑΕΔ
καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται  σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ  ΟΕΚ και ΟΕΕ. 
Συνεπώς, ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων
του πρώην ΟΕΚ στους οποίους είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή τους είχε
χορηγηθεί  στεγαστικό  δάνειο.  Τα  στεγαστικά  δάνεια  του  καταργηθέντος  ΟΕΚ
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

- Δάνεια  από  κεφάλαια  τραπεζών  για  αγορά  και  ανέγερση  κατοικίας  με
επιδότηση του επιτοκίου.

- Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και
επισκευή κατοικίας 

Από  το  χρόνο  κατάργησης  των  Οργανισμών,  με  αφορμή  ανάλογα  αιτήματα,
μελετήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς
τους  δικαιούχους  που  έλαβαν  στεγαστική  παροχή  από  τον  πρώην  ΟΕΚ  και
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πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών
προκειμένου να εξευρεθεί λύση  στην  κατεύθυνση  διευκόλυνσης  των  δικαιούχων,
εξετάζοντας  την  νομική  βάση  της  παράτασης  του  χρόνου  αποπληρωμής  των
δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας
που τυχόν έχουν  επιβαρυνθεί. 
Με την υπ’ αριθμ. 13097/661/25.4.2017 (ΦΕΚ 1403Β/2017) απόφαση της Υπουργού
Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  εγκρίθηκαν
ρυθμίσεις  που  αφορούν  τις  ληξιπρόθεσμες  και  μη  ληξιπρόθεσμες  οφειλές
δικαιούχων  εργατικής  κατοικίας  στους  οικισμούς  του  τ.  Ο.Ε.Κ.  Στην  εν  λόγω
απόφαση προβλέπεται, επίσης, και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των εν
λόγω οφειλών.
 Στον ΟΑΕΔ έχει συσταθεί Ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων
για  τη  ρύθμιση  οφειλών  δικαιούχων  δανειοληπτών  εξ  ιδίων  κεφαλαίων  του
καταργηθέντος ΟΕΚ. 
Μετά την υποβολή προτάσεων από την Ομάδα εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του
ΔΣ  του  ΟΑΕΔ  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ.  52246/317326.1.2018  (ΦΕΚ  539Β/2018)
Υπουργική  Απόφαση,  σχετικά  με  ρυθμίσεις  αποπληρωμής οφειλών  δανειοληπτών
που  χορηγήθηκαν  από  ίδια  κεφάλαια  του  καταργηθέντος  ΟΕΚ,  επιμήκυνση  της
διάρκειας αποπληρωμής τους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες
δικαιούχων.
Η συγκεκριμένη Ομάδα εργασίας πέραν του αντικειμένου που της είχε ανατεθεί,
συγκεντρώνει  και  επεξεργάζεται  όλα  τα  στοιχεία  που  αφορούν  τα  δάνεια  που
χορηγήθηκαν  από  τις  Τράπεζες  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  επιδότησης
επιτοκίου,  ώστε  να  υποβληθούν  προτάσεις  σε  συνεργασία  με  τις  Τράπεζες,
ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση των δανειοληπτών. 

                                                                               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                           Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

Σελίδα 2 από 2
2


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2018-03-21T11:57:44+0200
	FILIPPOS KONSTANTINOU




