
 

 

Αθήμα, 23/11/2018 

Αρ. Πρωη.: 2689 

 

 

Θέμα: Σηεγαζηικά δάμεια ΣΣΕ ‘84 

 

 

Προς αγαπηηούς ζσμαδέλθοσς Διοίκηζης και  Σσμέδροσς Ο.Τ.Ο.Ε. 

 

Εηζαγςγηθό Σεμείςμα επη ηεξ πνμηάζεςξ ημο Σοιιόγμο Σοκηαλημύπςκ 

Εμπμνηθήξ Τνάπεδαξ γηα ηα δάκεηα ΣΣΕ84 

 

Ο Σύιιμγμξ Σοκηαλημύπςκ ηεξ Εμπμνηθήξ Τνάπεδαξ έπμκηαξ δηαπηζηώζεη ημ ζμβανό 

πνόβιεμα πμο έπεη δεμημονγεζεί ζημοξ ζοκαδέιθμοξ, ελ αηηίαξ ηεξ με δοκαηόηεηαξ 

πιέμκ μμαιήξ ελοπενέηεζεξ ηςκ δακεηαθώκ ημοξ οπμπνεώζεςκ, μεηά ηεκ δναζηηθή 

πενηθμπή ηςκ ζοκηάλεςκ μαξ, δεμημύνγεζε μηα Ομάδα Ενγαζίαξ με εζειμκηηθή 

ζομμεημπή ζοκαδέιθςκ μη μπμίμη έπμοκ ζεμακηηθή εμπεηνία ζηηξ πνεμαημδμηήζεηξ.  

Σθμπόξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ εζειμκηηθήξ Ομάδαξ Δακείςκ είκαη ε δηελμδηθή δηενεύκεζε 

ιύζεςκ πμο κα δηεοθμιύκμοκ ηεκ μμαιή απμπιενςμή ηςκ δακεηαθώκ οπμπνεώζεςκ ηςκ 

ζοκηαλημύπςκ ζοκαδέιθςκ, ιαμβάκμκηαξ όμςξ ζμβανά οπ’ όρε, ηα ηειεοηαία μηθμκμμηθά 

δεδμμέκα όπςξ αοηά έπμοκ δηαμμνθςζεί γηα ημοξ ζοκηαλημύπμοξ ζοκαδέιθμοξ, αιιά θαη 

ηα επηπιέμκ ζοκαθή πνμβιήμαηα πμο δεμημονγμύκηαη ζηεκ δηαβίςζε ηςκ μηθμγεκεηώκ 

ημοξ ελ αηηίαξ αοηώκ ηςκ ελειίλεςκ.  

Σηόπμξ ηεξ Ομάδαξ είκαη ε ζογθέκηνςζε, μμαδμπμίεζε θαη επηθμηκςκία - πανμοζίαζε 

ηςκ δεδμμέκςκ πμο πνμθύπημοκ από ηεκ θαζεμενηκή επηθμηκςκία με ημοξ ζοκαδέιθμοξ 

γηα ημ δήηεμα μμαιήξ ελοπενέηεζεξ ηςκ δακείςκ, ζηεκ Alpha Bank ( ζηεκ μπμία θαηά 

θύνημ ιόγμ οπάνπμοκ δακεηαθέξ μθεηιέξ ηςκ ζοκαδέιθςκ ελ αηηίαξ ηεξ απμννόθεζεξ 

ηεξ Εμπμνηθήξ Τνάπεδαξ από αοηήκ ) έηζη ώζηε κα βνεζμύκ ιύζεηξ θαη κα ζοκεπίζεη ζε 

αμμηβαία απμδεθηό πιαίζημ ε μμαιή απμπιενςμή ηςκ δακεηαθώκ ημοξ οπμπνεώζεςκ, επ’ 

ςθειεία θαη ηεξ Τνάπεδαξ.   



                    

 

Από ηεκ μέπνη ζήμενα εμπεηνία μαξ ζε όηη αθμνά ηεκ ακηημεηώπηζε πμιιαπιώκ θαη 

ζύκζεηςκ πενηπηώζεςκ αηηεμάηςκ νοζμίζεςκ ζοκαδέιθςκ ηα μπμία έπμοκ ένζεη ζε 

γκώζε ηεξ Ομάδαξ δακείςκ ημο ΣΣΕΜ πνμθύπημοκ ζομπεναζμαηηθά ηα παναθάης : 

Τα ζηεγαζηηθά δάκεηα πμο έπμοκ πμνεγεζεί ζημ πιαίζημ εθανμμγήξ ηεξ ΣΣΕ84 όπςξ 

ηζπύεη, δεκ εκηάζζμκηαη ζηα ζοζηήμαηα αλημιόγεζεξ αηηεμάηςκ νοζμίζεςκ ηεξ 

Τνάπεδαξ, έηζη ώζηε κα αλημιμγείηαη ε ηθακόηεηα απμπιενςμήξ ημο ζοκόιμο ηςκ 

μθεηιώκ θαη κα πνμηείκεηαη / επηιέγεηαη ημ θαηάιιειμ πνμσόκ νύζμηζεξ.                              

Τα ζηεγαζηηθά δάκεηα ηεξ εκ ιόγς θαηεγμνίαξ ( ΣΣΕ 84) ελεηάδμκηαη λεπςνηζηά θαη 

ακελάνηεηα, με μόκμκ δύμ επηιμγέξ πνμσόκηςκ  νύζμηζεξ ( μεζμπνόζεζμε μείςζε ηεξ 

ημθμπνεςιοηηθήξ δόζεξ από 50% έςξ 70% θαηά πενίπηςζε γηα πνμκηθό δηάζηεμα 3 

εηώκ με δοκαηόηεηα πανάηαζεξ γηα 2 αθόμε έηε , ή επημήθοκζε ηεξ μθεηιήξ με μέγηζημ 

πνόκμ απμπιενςμήξ ηα 40 πνόκηα εθ’ ΄όζμκ ε ειηθία ημο δακεημιήπηε δεκ οπενβαίκεη ηα 

80 έηε ) . Δεκ ελεηάδεηαη δειαδή μύηε θαη ε ιύζε ηεξ μμνθήξ «Split & Balance» ε 

μπμία εδε έπεη ζομθςκεζεί ζηεκ ηνέπμοζα ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τναπεδώκ.                                                                                        

Σύμθςκα με επίζεμε εκεμένςζε μαξ από ηεκ Τνάπεδα, μ ιόγμξ ηεξ με έκηαλεξ ηςκ 

δακείςκ ηεξ εκ ιόγς θαηεγμνίαξ ( ΣΣΕ84 ) ζημ πιαίζημ ζοκμιηθήξ αλημιόγεζεξ 

αηηεμάηςκ νύζμηζεξ ηεξ Τνάπεδαξ, μθείιεηαη ζημ γεγμκόξ όηη ηα εκ ιόγς δάκεηα 

δηέπμκηαη απμθιεηζηηθά από ημοξ όνμοξ εθανμμγήξ θαη ζομθςκηώκ ηεξ Σοιιμγηθήξ 

Σύμβαζεξ Ενγαζίαξ ΟΤΟΕ – Τναπεδώκ, όπςξ αοηή θάζε θμνά ηζπύεη θαη θαηά ζοκέπεηα 

δεκ οπάνπεη θαμία δοκαηόηεηα πανέθθιηζεξ από ηα ζομθςκεζέκηα .  

Ελαίνεζε μπμνεί ΜΟΝΟΝ κα οπάνλεη εάκ μ ζοκάδειθμξ απμδεπζεί ηεκ μεηαηνμπή ημο 

δακείμο ημο από ζηεγαζηηθό δάκεημ ΣΣΕ84 ζε θμηκό ζηεγαζηηθό δάκεημ, παναηημύμεκμξ 

βέβαηα με ημκ ηνόπμ αοηό από ηα ηζπύμκηα θάζε θμνά γηα ηεκ εκ ιόγς θαηεγμνία 

δακείςκ με βάζε ηεκ ΣΣΕ, θαη ηαοηόπνμκα επηβανοκόμεκμξ με θομαηκόμεκμ επηηόθημ 

όπςξ αοηό μνίδεηαη θάζε θμνά γηα ηα Σηεγαζηηθά δάκεηα ηεξ Τνάπεδαξ. Γηα ηεκ εκ ιόγς 

μεηαηνμπή οπάνπεη επηπιέμκ ζμβανό εκδεπόμεκμ κα απαηηεζεί εθ κέμο εγγναθή 

εμπνάγμαηεξ ελαζθάιηζεξ γεγμκόξ πμο ζεμαίκεη όηη μ ζοκάδειθμξ ζα επηβανοκζεί θαη 

με ζεμακηηθό άμεζα θαηαβιεηέμ θόζημξ.     

Από ηα παναπάκς είκαη πνμθακέξ όηη με ημκ ηνόπμ θαη ημοξ πενημνηζμμύξ πμο ηίζεκηαη 

από ηεκ Τνάπεδα, επηδηώθεηαη μοζηαζηηθά : 

1. Ο πενημνηζμόξ ημο μεγέζμοξ ηςκ δακείςκ ηεξ εκ ιόγς θαηεγμνίαξ ( δάκεηα ΣΣΕ 

84 ) ζημ πανημθοιάθημ ηεξ,  

2. Οη ζοκάδειθμη πμο εκδεπόμεκα ζα επηιέλμοκ ηεκ ιύζε ηεξ μεηαηνμπήξ ημο 

δακείμο ημοξ από ΣΣΕ 84 ζε θμηκό ζηεγαζηηθό κα επηβανοκζμύκ ζεμακηηθά με 

επηπιέμκ θόζηε, άμεζα αιιά θαη ζημ πνμζεπέξ μέιιμκ, 



                    

 

3. Οη ζοκάδειθμη πμο ζα επηιέλμοκ ηηξ ιύζεηξ γηα νοζμίζεηξ πμο θαη ζήμενα 

πνμηείκμκηαη γηα ηα εκ ιόγς δάκεηα κα μδεγεζμύκ ζε απμγμεηεοηηθά 

απμηειέζμαηα ζημ πνμζεπέξ μέιιμκ επεηδή με βάζε ηηξ ηνέπμοζεξ ελειίλεηξ δεκ 

ζα μπμνέζμοκ κα οπμζηενίλμοκ μηθμκμμηθά ηηξ επηιμγέξ πμο ζα πνμθύρμοκ από 

ηηξ εκ ιόγς ιύζεηξ . 

Τμ πνόβιεμα, ημ μπμίμ ζεμεηςηέμκ αθμνά ζεμακηηθό ανηζμό ζοκαδέιθςκ με ηάζε 

πεναηηένς αύλεζεξ ημ ηειεοηαίμ δηάζηεμα επεηδή, ε πιεημρεθία εθ ηςκ 6.000 πενίπμο 

ιμγανηαζμώκ / πηζημύπςκ από ηεκ Εμπμνηθή Τνάπεδα, είηε  μπαίκεη ζηεκ ηειεοηαία 

πενίμδμ απμπιενςμήξ ημο δακείμο ε μπμία πενηιαμβάκεη ηεκ ορειόηενε 

ημθμπνεςιοηηθή δόζε ηεκ μπμία δοζθμιεύμκηαη ηδηαίηενα κα ελοπενεηήζμοκ, πανά 

ηεκ ζεηηθή πνόζεζε ημοξ μη ζοκάδειθμη, είηε θαιείηαη κα ακηημεηςπίζεη ζεμακηηθά 

δημγθςμέκεξ ημθμπνεςιοηηθέξ δόζεηξ ςξ απμηέιεζμα ηεξ επηιμγήξ νοζμίζεςξ πμο 

μδεγήζεθακ από ηεκ Τνάπεδα μη ζοκάδειθμη με μεηςμέκε δόζε θαηά 70% γηα 3 εςξ 

5 πνόκηα θαη ε μπμία θζάκεη ή έθζαζε ζηεκ ιήλε ηεξ.                                                                   

Η με έγθαηνε ακηημεηώπηζε ημο πνμακαθενόμεκμο πνμβιήμαημξ με ηεκ ζοκδνμμή θαη ηεκ 

πανέμβαζε ηεξ ΟΤΟΕ ζα μδεγήζεη με μαζεμαηηθή αθνίβεηα ζημ άμεζμ μέιιμκ ηδηαίηενα 

ημοξ ζοκαδέιθμοξ ζοκηαλημύπμοξ , ζηεκ απώιεηα ηεξ πενημοζίαξ ημοξ πανά ηηξ  

ζοκεπείξ θαηαβμιέξ πμο επί ζεηνά εηώκ πναγμαημπμημύζακ ζηενμύμεκμη ηα πάκηα. 

Γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο πνμβιήμαημξ πνμηείκμκηαη μη ιύζεηξ πμο πενηγνάθμκηαη ζημ 

ζοκεμμέκμ ηδηαίηενμ έγγναθμ μαξ, εηζη ώζηε κα δςζεί ε δοκαηόηεηα ζημοξ 

ζοκαδέιθμοξ κα πναγμαημπμηήζμοκ μοζηαζηηθέξ βηώζημεξ μαθνμπνόζεζμεξ ιύζεηξ, με 

άμεζα απμηειέζμαηα θαη γηα ηεκ Τνάπεδα θαη όπη πνόζθαηνεξ νοζμίζεηξ πςνίξ θακέκα 

απμιύηςξ απμηέιεζμα επηδήμηεξ θαη γηα ημοξ ζοκαδέιθμοξ αιιά θαη γηα ηεκ Τνάπεδα.   

 

Δάκεηα ΣΣΕ ’84 

Πνμηάζεηξ Σοιιόγμο Σοκηαλημύπςκ Εμπμνηθήξ Τνάπεδαξ 

 

Υφιςτάμενοι όροι που διζπουν τα Στεγαςτικά δάνεια ΣΣΕ 84 

 

 

ΣΣΕ 2013-2015 

Όροσ 4. Επιτόκιο ςτεγαςτικών δανείων 



                    

 

Το επιτόκιο των νζων και των υπολοίπων ποςϊν των παλαιϊν 

ςτεγαςτικϊν δανείων για αγορά πρϊτθσ κατοικίασ, των 

τραπεηοχπαλλιλων, όπωσ κακορίςτθκε με τθ Σ.Σ.Ε. Τραπεηϊν - Ο.Τ.Ο.Ε. 

2004-2005 (άρκρο 6), μειϊνεται, από 1.7.2013 ζωσ τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ παροφςασ, κατά μία (1) μονάδα. 

Η χρονικι διάρκεια των εφεξισ χορθγοφμενων ςτεγαςτικϊν δανείων 

ορίηεται ςτα 40 ζτθ κατ' ανϊτατο όριο, ςτο πλαίςιο τθσ πιςτωτικισ 

πολιτικισ κάκε Τράπεηασ. 

Οι Τράπεηεσ κα εξετάηουν αιτιματα επιμικυνςθσ τθσ διάρκειασ των 

ανωτζρω δανείων μζχρι τα 40 ζτθ κατ' ανϊτατο όριο, εντόσ τθσ κατά 

Τράπεηα πιςτωτικισ πολιτικισ και των ιςχυόντων. 

Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ κα επανεξεταςκοφν ςτθ λιξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ. 

 

ΣΣΕ 2016-2018 

Όροσ 3. Στεγαςτικά Δάνεια Τραπεηοϋπαλλιλων 

3.1. Η ιςχφσ των ρυκμίςεων του όρου 4 τθσ από 14.5.2013 Σ.Σ.Ε. 

Τραπεηϊν - ΟΤΟΕ επεκτείνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ Σ.Σ.Ε. 

3.2. Οι τράπεηεσ κα ικανοποιοφν τα αιτιματα ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ 

των ςτεγαςτικϊν δανείων προσ τραπεηοχπαλλιλουσ (όπωσ ενδεικτικά 

με λφςεισ τφπου "split balance", όπωσ εφαρμόηεται ςιμερα) ςτο 

πλαίςιο τθσ εκάςτοτε πιςτοδοτικισ πολιτικισ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθ ςυνζπεια που επιδεικνφεται, αλλά και τθν εξαςφάλιςθ που 

παρζχεται με τθν πάγια εντολι για τθν εξόφλθςθ των εκάςτοτε δόςεων 

με χρζωςθ κατακετικοφ λογαριαςμοφ μιςκοδοςίασ. 

 

 

Πρόταςθ αναφορικά με τα ςτεγαςτικά δάνεια ΣΣΕ 84 για τθ νζα ΣΣΕ 

2019.... 

 

Όροσ Χ. Στεγαςτικά Δάνεια Τραπεηοϋπαλλιλων 

 



                    

 

Χ.1. Η ιςχφσ των ρυκμίςεων του όρου 4 τθσ από 14.5.2013  Σ.Σ.Ε. 

Τραπεηϊν - ΟΤΟΕ επεκτείνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ Σ.Σ.Ε. με τθν προςκικθ ότι θ επζκταςθ τθσ χρονικισ 

διάρκειασ των εν λόγω δανείων μπορεί να ξεπεράςει τα 40 ζτθ ζωσ το 

ανϊτατο όριο θλικίασ του οφειλζτθ τθ ςυμπλιρωςθ του 80οφ ζτουσ 

θλικίασ.  

 

Χ.2. Οι τράπεηεσ κα ικανοποιοφν τα αιτιματα ρφκμιςθσ των 

ςτεγαςτικϊν δανείων τθσ  ΣΣΕ ϋ84 προσ τραπεηοχπαλλιλουσ και τουσ 

ςυνταξιοφχουσ τραπεηοχπαλλιλουσ με τα ίδια προιόντα ρφκμιςθσ που 

παρζχονται για τα κοινά ςτεγαςτικά δάνεια από τα ίδια διακζςιμα τουσ 

(όπωσ ενδεικτικά λφςεισ τφπου "split balance" και “split & freeze”, με ι 

χωρίσ διαγραφι μζρουσ τθσ οφειλισ όπωσ εφαρμόηονται από κάκε 

τράπεηα) ςτο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε πιςτοδοτικισ πολιτικισ τουσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ, τα οικονομικά δεδομζνα ιδιαίτερα των 

ςυνταξιοφχων λόγω των περικοπϊν που ζχουν υποςτεί ςτισ ςυντάξεισ 

,τθν ςυνζπεια που επιδεικνφεται, αλλά και τθν εξαςφάλιςθ που 

παρζχεται με τθν πάγια εντολι για τθν εξόφλθςθ των εκάςτοτε δόςεων 

με χρζωςθ κατακετικοφ λογαριαςμοφ μιςκοδοςίασ. 

 

Για το Σφλλογο  Συνταξιοφχων Εμπορικισ Τράπεηασ 

 

Ο Πρόεδροσ                             Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

 

                       Χρ. Τςιλϊνθσ                                     Γ. Δζδεσ 

 

 

 

 

 

 


