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Ανακοίνωση Νο 17 
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 

Υπήρξε συμφωνία μεταξύ Διοίκησης της Τράπεζας και Συλλόγου Συνταξιούχων για τη χορήγηση χαμηλότοκου 

δανείου τριών (3) Κύριων Ακαθάριστων Συντάξεων (δεν συμπεριλαμβάνεται επικούρηση και πρόγραμμα) 

σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου Ν. 3586/2007 και το άρθρο 13Α του Κανονισμού του πρώην Ταμείου 

Συντάξεων  με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1. Η υποβολή των αιτήσεων* με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται από Δευτέρα 8/9/2014, στο 

Γκισέ του Κ.Κ. μπροστά από το Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, στον 1ο όροφο της Σταδίου ή 

ταχυδρομικά με συστημένο γράμμα  στη Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων 

Πανεπιστημίου 21 Αθήνα 10251. 
 

2. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 1,8% (μαζί με το ασφάλιστρο). 

Το ασφάλιστρο καλύπτει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σε περίπτωση θανάτου του 

δανειοδοτούμενου. 
 

3. Το δάνειο θα χορηγηθεί χωρίς πλαφόν σε κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, ανεξαρτήτου ορίου 

ηλικίας και χωρίς συμψηφισμό με προηγούμενο δάνειο. Η προϋπόθεση ότι το  σύνολο των 

συντάξιμων αποδοχών δεν θα είναι λιγότερο των 600€ δε θα ισχύσει σε περιπτώσεις που 

αποδεικνύεται η επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη για το χορηγούμενο δάνειο. (Θα εξετάζεται ανά 

περίπτωση). Επιπρόσθετα ο κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα με την καταβολή των 2 / 3 των 

οφειλομένων δόσεων, να καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση νέου δανείου. 
 

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση του δανείου έχουν όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης από 

την Τ.τ.Ε. (άμεσα και έμμεσα μέλη). 
 

5. Η χορήγηση του δανείου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών:  

      α) Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (φόρου εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α)  β) προσφορά κατασκευής η    

επισκευής κατοικίας (πατώματα, πλακάκια, είδη υγιεινής, αλουμίνια κ.α) γ) Για λόγους υγείας (να 

αποδεικνύεται η αναγκαιότητα οικονομικής δαπάνης). 
 

Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε  η υποβολή και η εξυπηρέτηση 

των αιτήσεων να γίνει μέσα  στο μήνα Σεπτέμβριο. 

. 

Η ενημερωτική συγκέντρωση των συναδέλφων θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 15/10/2014 στη Λέσχη του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 

 β’ όροφος και ώρα 10.30 π.μ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

* Συνημμένη: αίτηση δανείου 
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