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Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών 

δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στο www.oaed.gr 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

από την 19 Απριλίου 2018 μέχρι και την 19 Δεκεμβρίου 2018. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΥΑ 52246/3173/26.1.2018 

 
«διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των 

δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. 

Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).» 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑ 

52246/3173/26.1.2018 

«διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των 
δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού 

Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).» 

 

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών 

δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στο www.oaed.gr 

Α. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (8 μηνών) 
 

Η υπαγωγή ενός δανειολήπτη στις ρυθμίσεις της Υ.Α., γίνεται μετά την 
κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα). 
 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης, θα είναι ενεργή 
για διάστημα 8 μηνών, ήτοι:  
 

από την 19 Απριλίου 2018 μέχρι και την 19 Δεκεμβρίου 2018. 

Β. ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
 

Στις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης εντάσσονται όλοι οι 
δανειολήπτες στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια βάσει των Νόμων: 
Ν.1138/72,  Ν.1641/86, Ν.1849/89, Ν.2736/99 και Ν.3518/2006 από ίδια 
κεφάλαια του τ.ΟΕΚ. 
Τα δάνεια αυτά ήταν για επισκευή ή αποπεράτωση ή αγορά ή ανέγερση 
κατοικίας και η διάρκεια τους ήταν από 15 έως 25 χρόνια. 
 
Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται από τους φορείς ΟΕΚ – ΕΤΕ – Τρ. 
Πειραιώς. 
 
Στις ρυθμίσεις εντάσσονται – εάν το επιθυμούν - και οι δανειολήπτες που 
έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής ή έχουν απόφαση ένταξης στις ρυθμίσεις του 
Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4336/2015, 
ή σε άλλες ρυθμίσεις, παραιτούμενος όμως των ρυθμίσεων αυτών στις οποίες 
έχει ενταχθεί. 
 
Στις ρυθμίσεις, επίσης, εντάσσονται και οι δικαιούχοι στους οποίους 
παραχωρήθηκε έτοιμη κατοικία μέσω των προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή 
διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ) και στεγαστικού δικαιώματος.  
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 Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση 
της κατοικίας από τον δανειολήπτη, γονείς - τέκνα - συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. 

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
 

Η ρύθμιση δεν αφορά δικαιούχους του ΟΕΚ που έλαβαν δάνειο του 
προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, δηλαδή στεγαστικό δάνειο από 
κεφάλαια Τραπεζών, στο οποίο ο ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο σε κάθε μηνιαία 
δόση για 9 χρόνια. Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής είχαν διάρκεια 15 χρόνια 
και ήταν μόνο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. 
 

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική 

Πολιτική» επιλέγουν «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών 

που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ» και 

μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που 

έχουν για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης στο Taxisnet.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αίτηση υποβάλλεται από τον αρχικό δανειολήπτη 

(εφόσον βρίσκετε εν ζωή) – και όχι από την/τον σύζυγο, από το 

τέκνο-νέο δικαιούχο, εφόσον του έχει μεταβιβαστεί το ακίνητο μέσω 

γονικής παροχής ή από ΕΝΑΝ μόνο κληρονόμο του αρχικού 

δανειολήπτη στην περίπτωση θανόντος. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά  στον «Οδηγό 

Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις οφειλών δανειοληπτών τ. 

ΟΕΚ». (το παρόν φυλλάδιο) 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι 
υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να 
οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.  
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων 
στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε 
προγραμματισμένο ραντεβού.   
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό  

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-rythmise-opheilon-daneiolepton-t-oek
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-rythmise-opheilon-daneiolepton-t-oek
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11320 
(τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ). 

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Για να ενημερωθείτε για τις Βασικές ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, 

παρακαλούμε ανατρέξτε στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης και στο δελτίο 
τύπου που θα τα βρείτε στο site  του ΟΑΕΔ. (δεν αναπτύσσονται στο παρόν 
φυλλάδιο) 
 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  
 

 Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας των 
δηλούμενων από τον δανειολήπτη 
 

 Ο δικαιούχος δανειολήπτης υποβάλει την αίτηση προσέχοντας την ακρίβεια των 
ζητούμενων στοιχείων και ιδιαίτερα των τηλεφώνων επικοινωνίας και του κωδικού του 
χορηγηθέντος δανείου.  

 

 Η αίτηση πριν την οριστική υποβολή, μπορεί να αποθηκευθεί προσωρινά και 
μετά την οριστικοποίηση των ζητούμενων στοιχείων να υποβληθεί οριστικά. 

 

 Μετά την οριστική υποβολή εκτυπώνεται αποδεικτικό κατάθεσης που αναφέρει  
ποια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ είναι αρμόδια για την αίτησή του, στην οποία θα μεταβεί 
μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας με τον αιτούντα και 
τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας μετάβασης. Όταν μεταβεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία θα ενημερωθεί για όποιο θέμα τον αφορά. 

 

 Δεν χρειάζεται η προηγούμενη έκδοση ενημερωτικού του δανείου τους, καθώς 
ένα μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων θα ενημερώνεται σχετικά με τα οικονομικά 
στοιχεία από την Δ/νση Μηχανογραφίας.  

 

 Με την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει η αρμόδια Υπηρεσία με τον 
δικαιούχο θα ενημερώνεται για τυχόν δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να 
προσκομίσει.   

 

 Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες τα οικονομικά στοιχεία θα ενημερώνονται 
από την Δ/νση Μηχανογραφίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών θα ελέγχουν 
μόνο την προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης. 

 

 Μετά την υποβολή της αίτησης και επιβεβαίωση των δηλούμενων στοιχείων από 
την Υπηρεσία, θα εκδίδεται από το σύστημα η ένταξη του δικαιούχου στις ρυθμίσεις. 

 

 Στις περιπτώσεις που βάσει των νέων ρυθμίσεων το δάνειο θα θεωρείται 
εξοφληθέν, θα εκδίδεται εξοφλητική απόδειξη ή θα εκδίδεται μετά την εξόφλησή του. 
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Ζ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ 
 

 

Μέσω της κεντρικής σελίδας του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουμε 

«Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν 

από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ» , η επιλογή «Σύνδεση 

στη νέα εφαρμογή» μας οδηγεί σε ενδιάμεση σελίδα στην οποία 

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουμε για την υποβολή 

της φορολογικής τους δήλωσης στο Taxisnet, «Εξουσιοδοτούμε τον 

εξυπηρετητή του ΟΑΕΔ να προσπελάσει τα στοιχεία (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, 

Πατρώνυμο, Μητρώνυμο ) που τηρούνται στην ΑΑΔΕ» 

και στη συνέχεια συνδεόμαστε στη νέα εφαρμογή. 

 

  

- Στην αρχική σελίδα έχει έρθει προ-συμπληρωμένο το ΑΦΜ 

- Γίνεται αναζήτηση με το ΑΦΜ στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΑΕΔ και 

συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός δανείου και ο φορέας 

εξυπηρέτησης 

- Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί συσχετισμένο δάνειο με το ΑΦΜ 

σας, έχετε την δυνατότητα να το συμπληρώσετε εσείς 

- Πρέπει να ακολουθήσετε τους πιο κάτω κανόνες 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-rythmise-opheilon-daneiolepton-t-oek
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-rythmise-opheilon-daneiolepton-t-oek
http://www.oaed.gr/diastaurose-stoicheion-meso-tes-ngp-s
http://www.oaed.gr/diastaurose-stoicheion-meso-tes-ngp-s
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-  

 
-  

- Πάντα γίνεται έλεγχος για την συμπλήρωση των πεδίων και την 

ορθότητα του αριθμού δανείου 

- Για το φορέα εξυπηρέτησης ΟΕΚ, ο αριθμός δανείου αναφέρεται και 

σαν κωδικός παροχής 

-   

 

-  
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- Ελέγχεται η πιθανότητα να έχει υποβληθεί και άλλη αίτηση για αυτό 

το δάνειο από άλλο ΑΦΜ 

-   
- Εάν δώσετε ξανά τα στοιχεία σας (αριθμό δανείου) θα οδηγηθείτε 

στην υποβληθείσα αίτηση σας 

 
- Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα εισέλθετε στην φόρμα 

υποβολής της αίτησης 

  

- Συμπληρώστε ΟΛΑ τα ζητούμενα στοιχεία 

- Ιδιαίτερα όσα επισημαίνονται με αστερίσκο (*) τα οποία είναι 

υποχρεωτικά 

- Γίνεται έλεγχος για το ΑΜΚΑ 
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ΟΑΕΔ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – v 1.0 Σελίδα 9 από 12 

-  
- Για όλα ή κάθε ένα από τα στοιχεία που λείπουν θα υπάρχει μήνυμα 

-  

-  
- Για το ΤΚ της κατοικίας σας και το ΤΚ του ακινήτου, γίνεται 

σχετικός έλεγχος 

-  

-  
-  

- Το ΤΚ της κατοικίας σας είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στα 

αρχεία του ΟΑΕΔ, ώστε να γίνει η υποβολή της αίτησης στην 

αρμόδια Υπηρεσία 

- Εάν το ΤΚ που δίνεται είναι σωστό και υπάρχει το πιο πάνω μήνυμα, 

ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ την αίτηση πριν επικοινωνήστε με την 

Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής σας 

- Στη περίπτωση που κάποιο ΤΚ είναι μοιρασμένο σε 2 υπηρεσίες 

ΟΑΕΔ, θα υπάρχει το παρακάτω μήνυμα για να επιλέξετε 

-  
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ΟΑΕΔ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – v 1.0 Σελίδα 10 από 12 

 Στο ΤΚ αντιστοιχούν παραπάνω από ένα ΚΠΑ. Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα. 

 
-   

-  Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να επανέλθετε 

αργότερα για να την υποβάλλετε 

- Σε κάθε χρονική στιγμή μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ελάχιστα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της επιλογής «Προβολή 

δικαιολογητικών» 

 

Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να «ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»  

- Μόνο τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μέσω της σχετικής 

«Υποβολής» 

- Η αίτηση καταχωρείται αυθημερόν, δίνεται αριθμός κατάθεσης και 

στην περίπτωση μη εργάσιμης ημέρας πρωτοκολλείται την αμέσως 

επόμενη εργάσιμη 

-   
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-   
-   

-  Στο σημείο αυτό μπορείτε να εκτυπώσετε «Αποδεικτικό υποβολής» 

(δείγμα πιο κάτω) στο οποίο αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να προσκομιστούν κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην 

Υπηρεσία του ΟΑΕΔ 

-   

-  Το «Αποδεικτικό υποβολής» μπορεί να εκτυπωθεί ξανά εφόσον 

εισέλθετε με τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ και τον αριθμό του δανείου και 

οδηγηθείτε στην υποβληθείσα αίτησή σας 

-  

-   
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-  

 

Εάν το αποδεικτικό δεν εμφανιστεί στην οθόνη σας, ελέγξτε εάν έχει 

αποθηκευτεί στο φάκελο λήψεων του browser που χρησιμοποιείτε. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 


