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Αθήνα, 12.9.2013

Προς τον
κ. Aντώνη Αντωνόπουλο
Βοηθό Γενικού Διευθυντή
Ανθρώπινου Δυναμικού
της Τράπεζας και του Ομίλου

Κύριε Γενικέ,
Θέμα : Χορήγηση δανείων για σπουδές σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Με

την

Επιχειρησιακή

Σ.Σ.Ε.

2005-2006

και

την

εγκύκλιο

Β

206/7.9.2006 καθιερώθηκε οικονομική ενίσχυση για τους υπαλλήλους και
τους συνταξιούχους των οποίων τα τέκνα εισάγονται σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.
Λόγω των μακροχρόνιων δυσμενών οικονομικών συνθηκών,

των

αυξημένων αναγκών και εξόδων που συνεπάγονται οι σπουδές των τέκνων,
πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα και οδηγούνται σε
ρυθμίσεις ή/και επαναρρυθμίσεις των δανειακών τους υποχρεώσεων γεγονός
που οδηγεί σε τετραετή αποκλεισμό από νέα προϊόντα και προωθητικές
ενέργειες της Τράπεζας.
Επειδή η μόρφωση των παιδιών αποτελεί αδήριτη ανάγκη και στόχο
ζωής, τόσο για τους νέους όσο και για τις οικογένειές τους, η λήψη του
συγκεκριμένου δανείου αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση για την έναρξη και
ολοκλήρωση

των

σπουδών

και

πρέπει

να

χορηγείται

κατ’

εξαίρεση,

ανεξάρτητα από τις προσωρινές οικονομικές δυσκολίες των γονέων.
Παρακαλούμε, όλα τα αιτήματα για λήψη δανείων για σπουδές τέκνων,
να εξετάζονται με κυρίαρχο σκεπτικό την υλοποίηση παροχής που πηγάζει
από επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την παροχή της
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εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των € 500, που γίνεται για τον ίδιο
σκοπό.
Επίσης, σε συνέχεια της 130164 από 29.7.2013 επιστολής μας,
παρακαλούμε να συνεχίζεται κανονικά η αποπληρωμή των δόσεων του
δανείου με την συνταξιοδότηση του εν ενεργεία υπαλλήλου.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις
απόψεις μας.

Με τιμή
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραμματέας
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ευθύμιος Κατσίκας

