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   Αθήνα, 12/6/2013 

 

Άρχισε να αποδίδει καρπούς η συνεργασία των δύο 
Συλλόγων, ΣΥΤΕ και Συλλόγου Συνταξιούχων,  

για θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

 

Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του 

Μνημονίου από το 2010, δυστυχώς συνεχίζεται χωρίς να είναι σαφές πότε η 

οικονομία θα βγει από τον κύκλο ύφεσης που έχει εισέλθει από το 2008.  

Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την μείωση μισθών και 

συντάξεων, έχει φέρει πολλούς συμπολίτες μας σε κατάσταση απελπισίας. Το ίδιο 

ισχύει και για ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων και κυρίως συνταξιούχων των 

οποίων το διαθέσιμο εισόδημα έχει ουσιαστικά συρρικνωθεί σε τέτοια 

επίπεδα που κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται σε απόγνωση.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραπάνω δυσμενής κατάσταση, ο ΣΥΤΕ και ο 

Σύλλογος Συνταξιούχων διαπραγματεύθηκαν από κοινού με την Διοίκηση την 

διευκόλυνση στην αποπληρωμή των υφιστάμενων στεγαστικών και άλλων δανείων 

και συμφωνήθηκαν τα παρακάτω : 

 

1. Δάνεια όλων των κατηγοριών για εν ενεργεία συναδέλφους.  

 

Η αποπληρωμή της συνολικής δόσης όλων των δανείων που μέσω της Επιχειρησιακής 

Σύμβασης είχε μειωθεί κατά 30%, με την νέα ρύθμιση μειώνεται επιπλέον κατά 20% 

(σύνολο 50%). Επίσης, η διάρκεια αποπληρωμής αυξάνεται από 3 σε 5 έτη, συνεπώς 

επεκτείνεται πέραν του χρονικού ορίζοντα της Επιχειρησιακής Σύμβασης.  

http://www.sste.gr/


 

2. Δάνεια συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όσο 

αυτοί ήταν στην ενεργό υπηρεσία. 

 

Για τα δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας το 50% το οποίο δεν αποπληρώθηκε, θα 

μεταφέρεται στο τέλος λήξης του κάθε δανείου η προσθήκη των πέντε χρόνων αρκεί 

η ηλικία του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει το 90ο έτος της ηλικίας του. 

Διαφορετικά, το ποσό θα ενσωματωθεί στην ήδη υπάρχουσα δόση μετά την 

παρέλευση της πενταετίας και θα αποπληρωθεί μέχρι την ηλικία των 90 ετών 

ανεξάρτητα από την λήξη εξόφλησης του δανείου. Επιπρόσθετα μειώνεται το 

επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας κατά 0,50%. 

Δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω ρυθμίσεις τα δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας τα οποία 

εξοφλούνται σε λιγότερες από 18 δόσεις (αντί 100 που ίσχυε). 

 

3. Δάνεια συνταξιούχων οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όταν 

ήταν ήδη συνταξιούχοι της Τράπεζας  

 

Η διάρκεια αποπληρωμής επιμηκύνεται κατά 12 χρόνια συνολικά. Η εξόφλησή τους 

θα ολοκληρωθεί όταν ο συνταξιούχος θα είναι 90 ετών (από 78 που ίσχυε). Το 

επιτόκιο και αυτών των κατηγοριών δανείων (Α’ και Β’) μειώνεται κατά 0,50%. 

  

Συμφωνήθηκε επιπρόσθετα για τους συνταξιούχους συναδέλφους και η χορήγηση 

δανείων 3 συντάξεων και μερισμάτων με πλαφόν τις 5.000 €, με επιτόκιο 3% και 

εξόφληση σε 4 χρόνια. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά με ανακοίνωση τις επόμενες 

μέρες.  

 

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εγκριθούν στο Γενικό Συμβούλιο μηνός Ιουλίου και 

θα ισχύσουν από 1/8/2013. 

 

Η επαναθεμελίωση των σχέσεων μεταξύ ΣΥΤΕ και 

συνταξιούχων θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την 

μεγάλη οικογένεια των Τραπεζοελλαδιτών. 

 

 

   Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ         Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων 

       Ε. Γερανιωτάκης             Ι. Γοζαδίνος 

  


