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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25   ΑΘΗΝΑ, 20.11.2012 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2012-2015 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, 

OVERDRAFT & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Με την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-
Ε.Τ.Ε. 2012-15 είχε συμφωνηθεί : 
1.-  Η  μείωση του επιτοκίου των υφιστάμενων υπολοίπων των 
στεγαστικών δανείων που η Τράπεζα έχει χορηγήσει στους εργαζόμενους 
και στους συνταξιούχους της ή θα χορηγήσει σ΄αυτούς, μέσω των 
Διευθύνσεων Προσωπικού και Κτηματικής Πίστης και 
2.- Η παροχή πλήθους διευκολύνσεων, ρύθμισης ή και επαναρύθμισης 
για όλα τα στεγαστικά δάνεια, τα προϊόντα της καταναλωτικής Πίστης, των 
πιστωτικών καρτών ως και των ατομικών δανείων που έχει χορηγήσει η 
Τράπεζα στους εργαζόμενους και συνταξιούχους μέσω των Διευθύνσεων 
Προσωπικού, Κτηματικής, Καταναλωτικής Πίστης και της Διεύθυνσης 
Καρτών.  
 
Συνάδελφοι,  

Με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.- 
Ε.Τ.Ε.  στις 15/11/2012 συμφωνήθηκε η περαιτέρω μείωση του επιτοκίου 
των στεγαστικών δανείων με αποτέλεσμα να ωφεληθούν όλοι οι 
εργαζόμενοι και όχι μόνο αυτοί που θα επιλέξουν την δυνατότητα να 
καταβάλλουν μόνο τους τόκους για ένα διάστημα (τοκοπληρωμή). 

Τα νέα επιτόκια που ισχύουν για όλα τα υφιστάμενα υπόλοιπα των  
στεγαστικών δανείων ως και των νέων που θα χορηγηθούν κατά την 
διάρκεια της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012-2015 ανέρχονται σε 2,50% 
σταθερό για τρία χρόνια και σε 2,80% σταθερό για την υπόλοιπη διάρκεια 
των δανείων ενώ αρχικά προβλεπόταν 2,50% για τα τρία πρώτα χρόνια, 
2,75% για το τέταρτο και 3% για την υπόλοιπη διάρκεια των δανείων.  

Η υλοποίηση της συμφωνίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους των αρμοδίων Διευθύνσεων που θα εκδοθούν τις επόμενες 
μέρες. 

Τα υπόλοιπα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι : 
 

1.- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΤΟΚΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΞΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 48 
ΜΗΝΕΣ 
 Παρέχεται, προαιρετικά, η δυνατότητα σε όσους συναδέλφους 
επιθυμούν να καταβάλουν μόνο τόκους στα στεγαστικά και καταναλωτικά 
δάνεια ως και στις πιστωτικές κάρτες που έχουν λάβει  για διάστημα από 6 
μήνες έως και 48 μήνες ανάλογα με την μορφή του δανείου. Επίσης 



 2

μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση των οφειλών τους μέχρι και τέσσερα 
χρόνια, χωρίς όριο ηλικίας για τα στεγαστικά.  

 
2.- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ  
Οι συνάδελφοι (δανειολήπτες & εγγυητές) που έχουν ενήμερα 

στεγαστικά δάνεια μπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα νέο δάνειο με 
σταθερό επιτόκιο 2,80% το σύνολο ή μέρος των ενήμερων οφειλών τους 
(πάνω από 5.000 €). 

 Η διάρκεια του δανείου αυτού μπορεί να ανέλθει έως και 45 έτη ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα περιόδου τοκοπληρωμής από 6 έως 24 μήνες.  

Όσοι συνάδελφοι συγκεντρώνουν στο νέο δάνειο όλες τις οφειλές 
τους δύνανται να ζητήσουν την επαναχορήγηση ορίου υπερανάληψης 
τουλάχιστον 1.500 € και πιστωτική κάρτα τουλάχιστον 1.500 € μετά το από 
αξιολόγηση των στοιχείων τους από την Δ/νση Καταναλωτικής Πίστης.  

Όσοι δεν συμπεριλάβουν είτε τις κάρτες είτε τα overdraft τους στο 
νέο δάνειο, θα διατηρούν τα σημερινά τους όρια. 

 
3.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 
Στους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται δίνεται η δυνατότητα να 

παγώσουν για (6) μήνες τις δόσεις στεγαστικών δανείων με 
κεφαλαιοποίηση των τόκων στο τέλος του εξαμήνου με σταθερό επιτόκιο 
1%. Μ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι συνάδελφοι που 
συνταξιοδοτούνται μέχρι να τους χορηγηθεί η σύνταξή τους.  

 
4.- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΝΟΧΙΚΕΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ  ΚΑΤΟΧΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. 

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές (ενήμερες ή και 
ληξιπρόθεσμες) ποσού € 1.000 και άνω από προϊόντα Καταναλωτικής 
Πίστης ή πιστωτικών καρτών χορήγησης Ε.Τ.Ε. με κυμαινόμενο επιτόκιο 
(Ε.Β.Κ.Π.-0,40%) Χ 50% σήμερα 4,38%. 
Ανώτατο όριο επιτοκίου το 6,60% για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η 
διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται από 36 μέχρι 170 μηνιαίες δόσεις, 
ανάλογα του ύψους της οφειλής ενώ παρέχεται και η επιλογή της 12μηνης  
ή 24μηνης τοκοπληρωμής.  
 
 5.- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. 
 Παρέχεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης οφειλών (ενήμερων ή 
ληξιπρόθεσμων) από προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης ή και Πιστωτικών 
Καρτών – Ε.Τ.Ε. για ποσά από 5.000 € και άνω με κυμαινόμενο επιτόκιο 
(Ε.Β.Κ.Π.-5,40%) Χ50% σήμερα 1,88% εφόσον το δάνειο είναι μικρότερο 
από την αξία του ακινήτου  (LTV ≤ 100%) 
ή (Ε.Β.Κ.Π - 3,40%) X 50% σήμερα 2,88%  εφόσον το δάνειο είναι 
μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου  (LTV ≥100%). Ανώτατο όριο 
επιτοκίου το 4,10% για όλη διάρκεια του δανείου και στις δύο περιπτώσεις.  
Η διάρκεια αποπληρωμής ανέρχεται από 36 μέχρι 540 μηνιαίες δόσεις, ενώ 
παρέχεται και η επιλογή τοκοπληρωμής ως και 24 μήνες. 
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 6.- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 
 Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών (από 
€1.000 και άνω) των ρυθμιζόμενων δανείων Καταναλωτικής Πίστης ή και 
Πιστωτικών καρτών Ε.Τ.Ε. με κυμαινόμενο επιτόκιο (Ε.Β.Κ.Π.-3,15%) 
σήμερα 6,02% με ανώτατο όριο επιτοκίου 8,45% για όλη τη διάρκεια του 
δανείου. 
 Επίσης παρέχεται η δυνατότητα τοκοπληρωμής 12μηνης ή 24μηνης 
διάρκειας ενώ η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με μηνιαίες δόσεις διάρκειας 
από 24 έως και 180 μήνες (ανάλογα με το ύψος της οφειλής). 
 
 7.- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ 
ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 
 Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών των 
συναδέλφων (από € 10.000  και άνω) από προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης 
ή και Πιστωτικών καρτών Ε.Τ.Ε. με κυμαινόμενο επιτόκιο (Ε.Β.Κ.Π.- 
6,15%) σήμερα  3,02%  με ανώτατο όριο επιτοκίου 4,45% για όλη τη 
διάρκεια του δανείου.  
 Επίσης παρέχεται η δυνατότητα τοκοπληρωμής 12μηνης ή 24μηνης 
διάρκειας ενώ η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις από 24 μέχρι 480 μήνες (ανάλογα με το ύψος της οφειλής).  
 
 8.- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΕΝΟΧΙΚΕΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.  
 Παρέχεται η δυνατότητα επαναρύθμισης του συνόλου των οφειλών 
(από € 1.000 και άνω) από προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης και πιστωτικών 
καρτών Ε.Τ.Ε. με επιτόκιο (Ε.Β.Κ.Π. -2,50%) σήμερα 6,67% με ανώτατο 
όριο επιτοκίου 9,10% για όλη τη διάρκεια του δανείου. 
 Η αποπληρωμή θα γίνει με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και ο 
οφειλέτης θα καταβάλλει το 30% της τρέχουσας δόσης για τα δύο πρώτα 
χρόνια και το 50% για τα 2 επόμενα χρόνια.  
 
 9.- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. 
 Παρέχεται η δυνατότητα επαναρύθμισης του συνόλου των οφειλών 
(από € 10.000 και άνω) από προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης και 
Πιστωτικών Ε.Τ.Ε. με επιτόκιο (Ε.Β.Κ.Π.-5,50%), σήμερα  3,67%  με 
ανώτατο όριο επιτοκίου 5,10% για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 
 Η αποπληρωμή των ρυθμισμένων υποχρεώσεων θα γίνεται με 
μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ο οφειλέτης θα καταβάλλει το 30% της 
τρέχουσας δόσης για τα δύο πρώτα χρόνια και το 50% για τα δύο επόμενα.  
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Συνάδελφοι, 

√ Η καθυστέρηση της υλοποίησης της συμφωνίας του 
καλοκαιριού προήλθε από την ανάγκη των συνεχών διαβουλεύσεων 
με την Διοίκηση, προκειμένου να αποτυπωθεί  το πλήθος των 
ρυθμίσεων καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων 
από τις Διευθύνσεις Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης και την 
εφαρμογή τους  από τις Διευθύνσεις Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.  

√   Η μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων της 
Κτηματικής Πίστης θα αρχίσει από τις 30/11/2012 και η  θετική 
επίπτωση στις δόσεις μας θα φανεί τον Ιανουάριο για καθαρά 
τεχνικούς λόγους. 

√ Η τοκοπληρωμή θα εφαρμοστεί άμεσα με την 
προϋπόθεση ότι η αίτηση του συναδέλφου θα υποβληθεί τρεις 
μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία πληρωμής της δόσης. 
Το προϊόν θα είναι στην διάθεσή μας στις 30/11/2012.   

√ Στις περιπτώσεις που οι διευκολύνσεις ή οι 
αναδιαρθρώσεις των οφειλών γίνουν  με εμπράγματες εξασφαλίσεις 
τα έξοδα του νομικού και τεχνικού ελέγχου επιβαρύνουν την 
Τράπεζα ενώ τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και τα έξοδα παράστασης 
του δικηγόρου μπορούν να ενσωματωθούν στα δάνεια.  

√ Μένουν σε εκκρεμότητα και θα βγουν σύντομα οι 
σχετικές εγκύκλιοι για τη ρύθμιση και την επαναρύθμιση των 
οφειλών εργαζομένων και συνταξιούχων από στεγαστικά, 
καταναλωτικά δάνεια και από πιστωτικές κάρτες που είναι κάτοχοι 
στεγαστικών δανείων.  
 
Συνάδελφοι, 
 Η συνεχής προσπάθεια του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι να διεκδικεί από την 
Διοίκηση διευκολύνσεις προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσμενείς 
επιπτώσεις που υφιστάμεθα από την ανάλγητη πολιτική που ασκείται στη 
χώρα μας.  
  Ο αγώνας μας θα είναι συνεχής και καλούμε όλους τους 
εργαζόμενους να είναι σε αγωνιστική επαγρύπνηση γιατί η ενότητα, η 
μαζικότητα και η αποφασιστικότητα είναι τα όπλα των εργαζομένων 
απέναντι σ΄ αυτές τις πολιτικές.  

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
 

  
  Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 


