«Εξοικονομώ κατ΄οίκον»: Τα 12 βήματα
εισαγωγής των στοιχείων στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη
διαδικασία δανειοδότησης – Οι περιοχές
και οι προθεσμίες
Στην φάση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έχει περάσει το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», ενεργοποιώντας τη δυνατότητα αίτησης
χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα. Στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποιείται η επιλογή λήψης ή μη δανείου. Εφόσον ο
ενδιαφερόμενος επιλέξει:
τη λήψη δανείου, θα ακολουθεί (εντός 30 ημερών) πιστοληπτικός έλεγχος
από την εμπλεκόμενη τράπεζα, ώστε (εντός 75 ημερών) να εγκριθεί το
δάνειο.
τη μη λήψη δανείου, η αίτηση θα προωθείται προς οριστική υπαγωγή.
Εγχειρίδιο- Οδηγός
Το εγχειρίδιο, που έχει εκδώσει το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των οδηγιών συμμετοχής
στο πρόγραμμα αναφέρει τα δώδεκα βήματα, εισαγωγής των στοιχείων στο
Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ για τη
διαδικασία Δανειοδότησης, τα οποία έχουν ως εξής:
1. Αίτηση χωρίς δάνειο
2. Αίτηση με δάνειο – Ρόλος Ωφελουμένου
3. Οθόνη «Στοιχεία δανείου»
4. Οθόνη «Δικαιολογητικά».
5. Οθόνη «Εγγυητές»
6. Υποβολή αίτησης δανείου προς αξιολόγηση

7. Ακύρωση αίτησης δανείου μετά την υποβολή της προς αξιολόγηση
8. Αποτέλεσμα αξιολόγησης οικονομικής προέγκρισης
9. Αποτέλεσμα Αξιολόγησης οικ. προέγκρισης : Προέγκριση δανείου
10. Αποτέλεσμα Αξιολόγησης οικ. προέγκρισης : Αίτηση δανείου με εκκρεμότητες
11. Αποτέλεσμα Αξιολόγησης οικ. προέγκρισης : Απόρριψη αίτησης δανείου
12. Αίτηση με δάνειο – Ρόλος Εγγυητή

Οι περιοχές και το πρόγραμμα
Όπως έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό
σύστημα, ακολουθείται και πάλι ο διαχωρισμός της επικράτειας σε τρεις ομάδες
και η τμηματική ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής, όπως περιγράφεται
στον παρακάτω πίνακα.

Περιφέρειαέναρξη σταδίου επιλογής λήψης ή μη δανείουΑν. Μακεδονίας και
Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας21 Μαΐου, 12:00Δυτ.
Μακεδονίας, Ιονίου, Στ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης29 Μαΐου,
12:00Αττικής, Ν. Αιγαίου4 Ιουνίου, 12:00
Διευκρινίζεται ότι:
Η προθεσμία 30 ημερών προς τις τράπεζες για την πραγματοποίηση
πιστωτικού ελέγχου, λογίζεται από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος
επιλέξει στο πληροφοριακό σύστημα τη λήψη δανείου και επισυνάψει το
σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Το ποσό για την επιχορήγηση θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι και 75 ημέρες
από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αίτησης δανείου για την οικεία
Περιφέρεια (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα). Εντός του διαστήματος αυτού
θα πρέπει να εγκριθεί το δάνειο ή ο ενδιαφερόμενος να «θέσει» την αίτηση
σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.

Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση», η προθεσμία των
75 ημερών λογίζεται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του
ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων για την έγκριση.
Προθεσμίες για την υποβολή λήψης ή μη δανείου
Με ανακοίνωση του το ΥΠΕΝ έδωσε πρόσθετες διευκρινήσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
Για αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως την έναρξη της δυνατότητας
επιλογής λήψης ή μη δανείου από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν και
έχουν πάρει εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, το χρονικό διάστημα που ο
ενδιαφερόμενος έχει στην διάθεσή του για να υποβάλλει αίτηση για λήψη ή
μη δανείου και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία είναι 75 ημέρες από
την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Περιφέρεια στην οποία
ανήκει. Π.χ. ωφελούμενος ανήκει στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
Θράκης όπου η δυνατότητα επιλογής λήψης ή μη δανείου έχει δοθεί από τις
21/05/2018, το διάστημα των 75 ημερών αρχίζει από τις 21/05/2018.
Για αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης της
δυνατότητας επιλογής λήψης ή μη δανείου στην Περιφέρεια στην οποία
ανήκουν (έχει δοθεί η δυνατότητα να οριστικοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι
την αίτησή τους έως και 30/06/2018), το χρονικό διάστημα που ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για λήψη ή μη δανείου και να
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία είναι από την ημερομηνία
οριστικοποίησης της αίτησής του. Π.χ. ωφελούμενος οριστικοποιεί την
αίτησή του στις 25/05/2018 και ανήκει στη Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
Θράκης, το διάστημα των 75 ημερών αρχίζει από 25/05/2018.
Επισημαίνεται και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:
Εντός του διαστήματος αυτού των 75 ημερών θα πρέπει να εγκριθεί το
δάνειο ή ο ενδιαφερόμενος να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς
υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Στο ανωτέρω διάστημα των 75 ημερών
περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τον πιστοληπτικό έλεγχο από την τράπεζα
ο οποίος διαρκεί έως 30 ημέρες, από την προσκόμιση του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική
περίπτωση», η προθεσμία των 75 ημερών λογίζεται από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών
ελέγχων για την έγκρισή τους και συνεπώς τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή
για τις εν λόγω αιτήσεις.
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