Απολογιςμόσ Δράςησ Ομάδασ Δανείων ΣΣΕΜ
Γενική Συνζλευςη ΣΣΕΜ 15/3/2018

Αγαπθτοί ςυναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Ο Σφλλογόσ μασ αξιολογϊντασ τθν ςθμαντικότθτα των προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουμε, όλοι ςχεδόν οι ςυνάδελφοι, με τθν εξυπθρζτθςθ
των δανειακϊν μασ υποχρεϊςεων αποφάςιςε τθν δθμιουργία τθσ
Ομάδασ Δανείων.
Σκοπόσ τθσ εκελοντικισ αυτισ Ομάδασ εργαςίασ, θ οποία ξεκίνθςε τισ
εργαςίεσ τθσ από τα μζςα του Γενάρθ του 2017, είναι θ αντιμετϊπιςθ
των προβλθμάτων
μζςω τθσ
διερεφνθςθσ
προτάςεων που
διαςφαλίηουν μακροπρόκεςμεσ βιϊςιμεσ λφςεισ ςε ότι αφορά τθν
αποπλθρωμι του δανειςμοφ, χωρίσ τθν εξόντωςθ των ςυναδζλφων,
αλλά και τθν παροχι ενθμζρωςθσ για βαςικά ηθτιματα που ςυνδζονται
με αυτόν.
Παράλλθλα θ Ομάδα ζπρεπε να ςυνδράμει άμεςα και ςτθν
αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων ςυναδζλφων που ζχουν πλζον πρόβλθμα
επιβίωςθσ.
Στο πλαίςιο αυτό και με δεδομζνθ τθσ περιπτωςιολογία που
ςυγκεντρϊκθκε από τθν επικοινωνία με τουσ ςυναδζλφουσ, θ Ομάδα
επεξεργάςκθκε και ζδωςε μζςω ανακοινϊςεων ςτο website του
Συλλόγου οδθγίεσ για διάφορα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν
λειτουργία των δανείων και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ διαφόρων
καταςτάςεων (ειςπρακτικζσ εταιρείεσ, νόμοσ Κατςζλθ, Κϊδικασ
Δεοντολογίασ Διαχείριςθσ Κόκκινων Δανείων Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ,
γενικζσ οδθγίεσ ρυκμίςεων δανείων, αςφάλιςθ ακινιτων κλπ).
Βαςικι επιδίωξθ τθσ Ομάδασ ιταν και παραμζνει θ διερεφνθςθ
προτάςεων που δίνουν μακροπρόκεςμεσ πραγματικζσ λφςεισ ςτο
πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ των δανείων και όχι λφςεισ που προτάςςονται
με μοναδικό ςκοπό τθν πρόςκαιρθ επικάλυψθ του προβλιματοσ για τθν
Τράπεηα και το ουςιαςτικό «πνίξιμο» των ςυναδζλφων ςε
μεταγενζςτερο χρόνο, δεδομζνου του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςε
ςχζςθ με τθν εξζλιξθ των ςυντάξεων μασ. Για να το ποφμε πιο πρακτικά
όταν με τα ςθμερινά ειςοδιματα δεν μποροφμε να εξυπθρετιςουμε μια
δόςθ 300 € και ηθτάμε να γίνει 100 €, για μια τριετία, είναι αδφνατον να
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μπορζςουμε να καταβάλλουμε μετά τθν τριετία 500 € μθνιαία, όταν τα
ειςοδιματά μασ κα είναι ακόμα μικρότερα. Αυτι θ λογικι βολεφει τθν
Τράπεηα αλλά για εμάσ είναι λογικι “αυτοκτονίασ εν ευκζτω χρόνω”.

Από τισ πρϊτεσ ςυνεδριάςεισ τθσ Ομάδασ ωσ θ πλζον κατάλλθλθ λφςθ
για τον παραπάνω ςκοπό κρίκθκε αυτι του διαχωριςμοφ του δανειςμοφ
ςε «εξυπθρετοφμενο» και «μθ εξυπθρετοφμενο». Για τθν εφαρμογι τθσ
λφςθσ αυτισ λαμβάνονται υπ όψθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια ( διακζςιμο
οικογενειακό ειςόδθμα, οικογενειακι κατάςταςθ, διαχρονικότθτα
ειςοδθμάτων, περιουςία κ.α. ) ςε ςυνδυαςμό με το τρζχον υπόλοιπο τθσ
οφειλισ και τθν εμπορικι αξία του προσ εξαςφάλιςθ του δανείου
ακινιτου. Επιπλζον προτείναμε θ εφαρμογι του προαναφερόμενου
μοντζλου να ζχει δυναμικό χαρακτιρα, δθλαδι ο διαχωριςμόσ να
αναπροςαρμόηεται ανάλογα με τθν πορεία των ειςοδθμάτων μασ ςτο
μζλλον.
Με βάςθ τα προαναφερόμενα διαμορφϊνεται το «εξυπθρετοφμενο»
τμιμα του δανείου, θ τοκοχρεολυτικι δόςθ του οποίου πρζπει να
εξυπθρετείται κανονικά για το χρονικό διάςτθμα που ςυμφωνείται. Το
υπόλοιπο μζροσ τθσ οφειλισ «μθ εξυπθρετοφμενο» και με τθν
προχπόκεςθ τθσ απρόςκοπτθσ καταβολισ των δόςεων του
εξυπθρετοφμενου τμιματοσ ςταδιακά κατ ζτοσ ποςοςτιαία
διαγράφεται. Οι τράπεηεσ ζχουν ιδθ τα κατάλλθλα εργαλεία.
Τθν πρόταςθ μασ αυτι, μαηί με διάφορα άλλα ςθμαντικά ηθτιματα που
αφοροφν ςτθν εν γζνει λειτουργία των δανείων, όπωσ θ αυτόματθ
είςπραξθ των δόςεων για τα δάνεια ΣΣΕ'84 τθν θμζρα πλθρωμισ των
ςυντάξεων μασ, θ μθ ζγγραφθ απάντθςθ, κατά παράβαςθ των κεςμικϊν
κανόνων, από πλευράσ τθσ Τράπεηασ ςε διάφορα
αιτιματα
ςυναδζλφων, θ αντιςυμβατικι και εκτόσ κανόνων τθσ ΤτΕ ςυμπεριφορά
των ειςπρακτικϊν εταιριϊν και δικθγορικϊν γραφείων για ενθμζρωςθ
αναφορικά με τισ κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ, τα αυξθμζνα επιτόκια που
ηθτοφνται κατά κανόνα ςτισ περιπτϊςεισ ρυκμίςεων καταναλωτικϊν
δανείων και καρτϊν, οι υπογραφζσ ωσ πρόςκετων εγγυθτϊν των
παιδιϊν μασ ςε περιπτϊςεισ ρυκμίςεων δανείων, τα κατακζςαμε ςτθν
ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε μετά από πολλζσ ενζργειεσ και
πιζςεισ του Συλλόγου ςτισ 7/4/2017 με τον εκπρόςωπο τθσ Διοίκθςθσ
τθσ Alpha Bank, όπωσ ορίςτθκε, Ε.Γ.Δ. κ. Π. Κιτριλάκθ.
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Δυςτυχϊσ και παρά το γεγονόσ ότι θ προτεινόμενθ λφςθ ρφκμιςθσ
οφειλϊν ιδθ είχε εφαρμοςτεί ςε άλλα Πιςτωτικά Ιδρφματα, θ πρόταςθ
απορρίφκθκε, ενϊ κάτω από τθν πίεςι του Συλλόγου δζχτθκαν
τουλάχιςτον να υπάρχει θ παρζμβαςθ του Συλλόγου ςε ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ αιτθμάτων ρυκμίςεων , προκειμζνου να επιδιϊκεται μια
καλφτερθ λφςθ, ενϊ για τα υπόλοιπα ηθτιματα που αναφζρκθκαν
δθλϊκθκε άγνοια ι αποδόκθκαν ςε λανκαςμζνεσ οδθγίεσ εφαρμογισ.
Μπροςτά ςτα αδιζξοδα, αφοφ οι προτάςεισ τθσ Τράπεηασ απλά
μετζκεταν διογκωμζνο το πρόβλθμα ςτο μζλλον, όταν με μειωμζνα
ειςοδιματα κα ζπρεπε να εξυπθρετοφμε μεγαλφτερεσ δόςεισ,
αποφαςίςαμε, θ Ομάδα και το ΔΣ, να απευκυνκοφμε ςτθν Κυβζρνθςθ
παρουςιάηοντασ το πρόβλθμά μασ.
Από τισ επαφζσ με τον υπεφκυνουσ του κυβερνθτικοφ κόμματοσ
προζκυψαν οι ςυναντιςεισ με τθν αντιπροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ που
είναι αρμόδια για τισ τράπεηεσ και τζλοσ με τον αρμόδιο, για τισ
τράπεηεσ, Υπουργό Ανάπτυξθσ.
Από τισ παραπάνω ενζργειεσ όπωσ μασ γνωςτοποιικθκε ςτισ κατά
περίπτωςθ προαναφερόμενεσ ςυναντιςεισ μασ προζκυψε θ πρόκεςθ
επανεξζταςθσ από πλευράσ τθσ Τράπεηασ τθσ προτάςεωσ που είχαμε
εκκζςει από 7/4/2017 .
Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κετικισ πρόκεςθσ από πλευράσ τθσ Alpha Bank
ςυμφωνικθκε και πραγματοποιικθκε νζα ςυνάντθςθ ςτισ 7/12/2017,
με τουσ ίδιουσ εκπροςϊπουσ τθσ Διοικιςεωσ τθσ Alpha Bank όπου
επιβεβαιϊκθκαν τα παρακάτω :
1. Η δυνατότθτα εξζταςθσ από πλευράσ τθσ Alpha Bank ρυκμίςεων
δανείων με τθν μορφι του «Ιρλανδικοφ Μοντζλου» ςε ςυνεργάςιμουσ
δανειολιπτεσ που πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια.
2. Η δυνατότθτα εξζταςθσ τθσ ρφκμιςθσ δανειακών υποχρεώςεων
ςυναδζλφων οι οποίοι :
α) Βρίςκονται με «αναςτολι ςφνταξθσ» μζχρι να φκάςουν το 55ο ζτοσ,
β) Μεταφζρονται από το προςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα ( ΕΤΑΤ – ΕΦΚΑ)
ςτο Ι.Κ.Α.
Στισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ με τθν προχπόκεςθ τθσ αναγκαίασ
τεκμθρίωςθσ (προςκόμιςθ ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν) τθσ κατά
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περίπτωςθ οικονομικισ αδυναμίασ και για όςο διάςτθμα ιςχφει αυτι,
κα εξετάηεται θ αναςτολι καταβολισ των δόςεων μερικϊσ ι ολικά μζχρι
τθν λιψθ τθσ ςυντάξεωσ, χωρίσ εκτοκιςμό του υπολοίπου δανείου
(άτοκα).
Η κατ’ αρχάσ κετικι ανταπόκριςθ τθσ Alpha Bank με βάςθ τισ παραπάνω
περιγραφζσ ςτισ προτάςεισ τθσ Ομάδασ μασ μζνει να επιβεβαιωκεί και
ςτθν πράξθ.
Στο πλαίςιο των παραπάνω ρυκμίςεων ζχουμε ιδθ αρχίςει και
υποβάλλουμε, με επιταχυνόμενο ρυκμό, προτάςεισ προσ τθν Alpha
Bank. Οι προτάςεισ υποβάλλονται από τουσ ςυναδζλφουσ αφοφ λάβουν
τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ από τα οριςμζνα κατά περίπτωςθ μζλθ τθσ
Ομάδασ Δανείων. Η τελικι φυςικά επιλογι – απόφαςθ τθσ πρόταςθσ
προσ τθν Τράπεηα ανικει αποκλειςτικά ςτουσ ςυναδζλφουσ. Συνεπϊσ
εντόσ ολίγου, από τισ απαντιςεισ που κα λάβουν οι ςυνάδελφοι από τθν
Alpha, κα ζχουμε εικόνα κατά πόςον οι κετικζσ προκζςεισ γίνονται
πράξεισ ι θ Τράπεηα ςυνεχίηει τθν ίδια με το παρελκόν ανεδαφικι
λογικι τθσ ςυνεχοφσ μετάκεςθσ του προβλιματοσ ςτο μζλλον με
δυςμενζςτερουσ όρουσ.
Για τθν υλοποίθςθ του πλαιςίου αυτοφ ςυμφωνικθκε θ επικοινωνία
μελϊν τθσ Ομάδασ Δανείων του ΣΣΕΜ με ςτελζχθ τθσ Alpha Bank για τθν
καταγραφι ενδεχόμενων δυςλειτουργιϊν αλλά και ειδικϊν
περιπτϊςεων με ςκοπό τθν εξεφρεςθ οριςτικϊν και όχι προςωρινϊν
λφςεων, όπωσ μζχρι ςιμερα δίνονται ςτισ ςχετικζσ ανάγκεσ των
ςυνάδελφων.
Θεωροφμε ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν προςπάκεια ςυνδρομισ των
ςυναδζλφων που γίνεται από πλευράσ του ΣΣΕΜ, οι ςυνάδελφοι που
υποβάλλουν κάκε μορφισ αιτιματα ρυκμίςεων ςτθν Alpha Bank για
τα οποία αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ αποδοχισ τουσ ι και ςθμαντικζσ
κακυςτεριςεισ ανταπόκριςθσ να γνωςτοποιοφν το κζμα τουσ ςτον
Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΤ .
Η επικοινωνία των ςυναδζλφων με τθν Ομάδα Δανείων μπορεί να
πραγματοποιείται
μζςω
email
ςτθν
διεφκυνςθ:
ssem.omadadaneion@gmail.com ι ςτο τθλζφωνο 210-522.28.13 είτε
μζςω fax 210-52.34.806.
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Μζλοσ τθσ Ομάδα Δανείων που κα οριςτεί να χειριςτεί τθν κάκε
περίπτωςθ κα επικοινωνεί ςτθν ςυνζχεια με τον ςυνάδελφο για
ςυμπλθρωματικι πλθροφόρθςθ ι και ενθμζρωςθ.
Επιςθμαίνουμε ιδιαίτερα ότι, θ Ομάδα Δανείων του Συλλόγου είναι ςτθ
διάκεςθ όςων ςυναδζλφων το επικυμοφν να τουσ παράςχει τθν
αναγκαία τεχνικι βοικεια για τθν αντιμετϊπιςθ των δανειακϊν τουσ
υποχρεϊςεων είτε για τθν παροχι οποιαςδιποτε ςχετικισ
πλθροφόρθςθσ ι διευκρίνθςθσ αναφορικά με το κζμα .
Συνάδελφοι,
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ του Συλλόγου, αποτελεί καινοτομία ςτον χϊρο
των ςυλλογικϊν οργάνων, αφοφ υπάρχει ζνα ςθμείο επικοινωνίασ για
να ακοφςει με κατανόθςθ το πρόβλθμα των ςυναδζλφων και
ταυτόχρονα να εκφράςει επαγγελματικι άποψθ ειδικά για τθν κάκε
περίπτωςθ ςυναδζλφου με ςτόχο τθν κατά το δυνατόν καλφτερθ
επίλυςθ. Η δράςθ αυτι του ςυλλόγου ζχει ιδθ ςχολιαςτεί κετικά από
ςυναδζλφουσ ςυνταξιοφχουσ τθσ Εκνικι με ςχετικι ανάρτθςθ, ενϊ
πρόςφατα δεχκικαμε αίτθμα για ςυνδρομι ςτο πρόβλθμα του και από
ςυνάδελφο ςυνταξιοφχο τθσ Alpha Bank .
Ολοκλθρϊνοντασ εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ δανείων παρακαλοφμε
ςυναδζλφουσ με εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ
πιςτοδοτιςεων να πλαιςιϊςουν τθν Ομάδα τεχνικισ βοικειασ
προκειμζνου αφ’ ενόσ μεν με τθν εμπειρία και τθν γνϊςθ τουσ να
εμπλουτίςουμε το ζργο τθσ Ομάδασ, εφ’ ετζρου να αντιμετωπίςουμε τα
αιτιματα των ςυναδζλφων ταχφτερα .
Τζλοσ με δεδομζνο ότι ωσ Ομάδα μασ εμπιςτεφεςτε και διαχειριηόμαςτε
προςωπικά ςτοιχεία και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ευαίςκθτα προςωπικά
ςτοιχεία (υγεία, πρόνοια κλπ) για τα οποία αυςτθρό κεςμικό πλαίςιο
όςον αφορά τθν επεξεργαςία τουσ και τθν προςταςία τουσ, κακϋ
υπόδειξθ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, τθν οποία
ςυμβουλευκικαμε, οφείλουμε να λάβουμε τισ ακόλουκεσ αποφάςεισ
ωσ ΓΣ.
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Πρόταςθ Απόφαςθσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ

Η Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου Συνταξιοφχων τθσ Εμπορικισ
Τράπεηασ που ςυνιλκε ςτισ 15/3/2018 αφοφ ενθμερϊκθκε για το ζργο
τθσ Ομάδασ Δανείων του Συλλόγου αποφαςίηει:
1. Εγκρίνει τα πεπραγμζνα τθσ ςθμερινισ διοίκθςθσ επί του κζματοσ
τθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ εξυπθρζτθςθσ των δανειακϊν
οφειλϊν των μελϊν του Συλλόγου λόγω τθσ δραματικισ περικοπισ
των ςυντάξεϊν μασ.
2. Συμφωνεί με τθν ειδικότερθ εναςχόλθςθ τθσ Ομάδασ Δανείων, όπωσ
ζχει ςυγκροτθκεί και λειτουργεί με αποφάςεισ του ΔΣ, εκτόσ των
άλλων αρμοδιοτιτων τθσ να παρζχει τεχνικι βοικεια ςε όποια μζλθ
του Συλλόγου το επικυμοφν προκειμζνου να υποβάλλουν, ςτθν
Alpha Bank αλλά και όπου αλλοφ ζχουν οφειλζσ, τεκμθριωμζνεσ
προτάςεισ για τθν ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ.
3. Εξουςιοδοτεί το ΔΣ να προχωριςει ςτθ λιψθ όλων των αναγκαίων
αποφάςεων για τθν κάλυψθ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων τθσ
Ομάδασ Δανείων του Συλλόγου και να απευκυνκεί, όταν και όπου
χρειάηεται για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ, ςτισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ.

Σασ ευχαριςτώ για την προςοχθ ςασ ,
Η Ομάδα Δανείων Μελών
Συλλόγου Συνταξιοφχων Εμπορικθσ Τράπεζασ
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