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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No20
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΕΜΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει
το εισόδημά μας που έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις, τα τελευταία χρόνια των μνημονίων.
Μετά τη συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων τη Δευτέρα 30/4/2018 με
τον κ. Διοικητή και τις δύο(2) συναντήσεις μεταξύ Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Αντιπροέδρου με τη
Δ/ντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης (Δ.Α.Δ.Ο.) κα Παξινού, με σκοπό τη διευθέτηση
της αποπληρωμής των δανείων και τη μείωση των επιτοκίων τελικά ο κος Διοικητής έκανε
αποδεκτή την πρόταση του Συλλόγου για επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων (Α’ και Γ’) για
το σύνολο των δανειοδοτηθέντων συναδέλφων κατά (3) τρία
χρόνια. Μετά τη λήξη της προηγούμενης συμφωνίας (31/12/2019) η νέα συμφωνία παρατείνεται
μέχρι 31/12/2022.
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις όλων των κατηγοριών δανείων:
1. Δάνεια συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν
όσο αυτοί ήταν στην ενεργό υπηρεσία.
α) Επιτόκια
Για τα στεγαστικά δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας υπήρξε μείωση του επιτοκίου και για τα τρία
δάνεια αντίστοιχα κατά 0,25%.
Για τα δάνεια μισθών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%.
Για τα δάνεια εξόφλησης συμβολαιογραφικών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%.
Οι μειώσεις των επιτοκίων ισχύουν από 1/5/2018.
β) Παράταση εξόφλησης
Για τα στεγαστικά δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας παρατείνεται η εξόφλησή τους κατά (3) τρία χρόνια
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Μετά τη λήξη της συμφωνίας (31/12/2019) η
νέα συμφωνία παρατείνεται μέχρι 31/12/2022.
Για τα στεγαστικά δάνεια Β’ κατηγορίας (επισκευαστικά) συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 το
ποσοστό αποπληρωμής θα αφορά το 50% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Από 1/1/2022 η
μηνιαία δόση επανέρχεται στο 100%.
Για τα δάνεια μισθών συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 η μηνιαία δόση θα αφορά το 50%
του δανείου. Από 1/1/2022 η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο 70% και από 1/1/2024 η μηνιαία
δόση θα επανέλθει κανονικά στο 100%.
2. Δάνεια συνταξιούχων οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν
όταν ήταν ήδη συνταξιούχοι.
Για τους συναδέλφους που είχαν δανειοδοτηθεί ως συνταξιούχοι με στεγαστικά δάνεια Α’ και Β’
κατηγορίας τα επιτόκια μειώνονται και για τις δύο κατηγορίες κατά 0,25% αντίστοιχα.
Η παράταση των τριών (3) χρόνων ισχύει μόνο για τους συναδέλφους που έλαβαν δάνεια Β’
κατηγορίας (επισκευαστικά) και με την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη κατά την
εξόφληση δεν θα υπερβαίνει το 90ο έτος της ηλικίας του, διαφορετικά θα προσαρμόζεται
αναλόγως.
Η σχετική παράταση θα δίδεται μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου πριν τη λήξη
της προηγούμενης συμφωνίας (31/12/2019).

3. Δάνεια συνταξιούχων οικονομικών αναγκών.
α) Καθολικό Δάνειο
β) Δάνειο 4 συντάξεων (κύριων και επικουρικών) με
πλαφόν τις 5.000€
Ο κος Διοικητής έκανε δεκτό το αίτημα του Συλλόγου μας για μείωση του επιτοκίου και των δύο
παραπάνω δανείων κατά 1% για το (α) και 1,5% για το (β), με την προϋπόθεση ότι η σχετική
μείωση θα πρέπει να εγκριθεί από το Γ.Σ. της Τράπεζας, όπως ακριβώς προβλέπει η διαδικασία
για τα συγκεκριμένα δάνεια.
Ο κάθε συνάδελφος αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικές είναι οι παραπάνω ρυθμίσεις σε μια
δύσκολη οικονομική περίοδο για το σύνολο των συνταξιούχων, όταν μάλιστα δεν έχει
υλοποιηθεί η επίλυση βασικών αιτημάτων του Συλλόγου μας μετά την απαράδεκτη
συμπεριφορά και υπονόμευση συγκεκριμένων γνωστών, σε όλους μας πλέον, κύκλων.
Οφείλουμε να επισημάνουμε τη σημαντική συμβολή του Προέδρου του ΣΥΤΕ για την επίτευξη της
τελικής συμφωνίας που αναφέραμε.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε την επιστολή που παραδόθηκε στον κ. Διοικητή
στις 30/4/2018 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου στη συνάντηση που είχε ορισθεί.
Κύριε Διοικητά,
Με αφορμή τη συνάντηση που ορίστηκε σήμερα Δευτέρα 30/4/2018 με τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Τ.Ε., με
μοναδικό αίτημα την ανεύρεση τρόπου διευθέτησης και ρύθμισης των δανείων των μελών μας,
οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, για έναν μεγάλο αριθμό συνταξιούχων του χώρου μας, το εισόδημά
τους έχει συρρικνωθεί σε τέτοια επίπεδα ώστε κάποιοι εξ αυτών να βρίσκονται σε απόγνωση.
Δυστυχώς, οι μειώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο συνταξιοδοτικό εισόδημα αλλά έρχονται να
προστεθούν επώδυνα μέτρα, όπως τα “χαράτσια” και η υπερφορολόγηση που έχουν δυσκολέψει ακόμη
περισσότερο τους συνταξιούχους της ΤτΕ.
Η δυνατότητα να ανευρεθεί διέξοδος στήριξης του εισοδήματος των συνταξιούχων με την επίλυση
βασικών αιτημάτων του Συλλόγου μας, όπως η μεταφορά του 12% της επικούρησης στο Πρόγραμμα και
η υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου για την περικοπή και την επιστροφή των
μνημονιακών κρατήσεων των Νόμων 4051, 4093/2012, κατέστη ανέφικτη τη συγκεκριμένη συγκυρία,
ειδικότερα με την υπονόμευση της κάθε προσπάθειας για εξεύρεση λύσης όπως και εσείς γνωρίζετε.
Αντιλαμβάνεστε με όλα τα παραπάνω ότι αποτελεί μονόδρομο η ρύθμιση των δανείων και η
διευθέτηση του χρόνου εξόφλησής τους, πριν τη λήξη της συμφωνίας (31.12.2019), οπότε θα δοθεί η
ευχέρεια σε όλους τους δανειοδοτούμενους να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους της νέας
συμφωνίας, ώστε να εκλείψει η όποια δικαιολογημένη ανησυχία και ανασφάλεια υπάρχει.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αποτελεί πάγια πρακτική για την Τράπεζα, ότι οι όποιες ρυθμίσεις
δανείων επιτυγχάνονται για εργαζόμενους ή για συνταξιούχους, επεκτείνονται αντίστοιχα και στις δύο
κατηγορίες συναδέλφων.
Ταυτόχρονα, θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε τη δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου στις τρεις
κατηγορίες δανείων, οικονομικής ενίσχυσης, μικρής διάρκειας εξόφλησης (3-7 χρόνια), που χορηγούνται
αποκλειστικά στους συνταξιούχους καθώς το επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα είναι υπερβολικά υψηλό.
Ευελπιστούμε στη συνδρομή σας για τη διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων που έχουν καταστεί
πλέον επιτακτική ανάγκη για την έμμεση ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων της ΤτΕ.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

