
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΓΑΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Ηράκλειο σήμερα, 5 Μαρτίου 2020, μεταξύ:

Αφενότ; μεν της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν. Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», με Α.Φ.Μ.: 096121548, που εδρεύει στο
Ηράκλειο Κρήτης επί της Λ. Ικάρου και Εφέσου αΡ-5, Τ.Κ. 71305 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κο Γεώργιο Κουρλετάκη του Πέτρου και από την την
Ανώτερη Γενική Διευθύντρια κα Χρυσάνθη Παπαδοπούλου του Ιωάννη και καλείται
εΦεξής η «Τράπεζα»

και αφετέρου

του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συν.Πε (Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.),με έδρα το Ηράκλειο,

σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (αρ. 3 Ι 27.02.20) συμφώνησαν την
τροποποίηση του υφιστάμενου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥγια το προσωπικό της Τράπεζας, (με ημερομηνία υτιογραφή; και ισχύος
την 6η Οκτωβρίου 2004, νόμιμα καταχωρημένου στη Επιθεώρηση Εργασίας την
13/10/2004),

αττοφάσισαν τη τροποποίηση του Κανονισμού αυτού ως εξής:

Αρθρο ::ι. παρ. 3

Το ακίνητο για το οποίο θα χορηγηθεί το δάνειο πρέπει να ανήκει κατά πλήρη και
αποκλειστική κυριότητα στο δανειζόμενο υπάλληλο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η
χορήγηση δανείου για ακίνητο το οποίο ανήκει στην πλήρη, εξ αδιαιρέτου κυριότητα του
δανειζόμενου υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση ότι συγκύριοι του ακινήτου είναι ο/η
σύζυγος του/τηι; υπαλλήλου και/ή τα τέκνα του/τητ.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα μέρος του ποσού του δανείου, που δεν θα ξεπερνά το 1/3
του δικαιούμενου ποσού (δανείου), να δοθεί για την αγορά του οικοπέδου επί του οποίου
θα οικοδομηθεί η κατοικία του υπαλλήλου και το υπόλοιπο ποσό να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις δαπάνες ανέγερσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκταμίευση του δανείου που θα αφορά την ανέγερση της
κατοικίας θα πρέπει να πραγματοποιείται εντος 24 μηνών από την υτιογραφή του
συμβολαίου αγοράς του οικοπέδου.

Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του δανειζόμενου και να
καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, άλλως το εγκεκριμένο
δάνειο δεν θα εκταμιεύεται.

Οι συνιδιοκτήτες υπογράφουν τη δανειακή σύ
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Αρθρο 2 περ. γ

γ) Για την ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που ανήκει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο ή
στο οποίο (οικόπεδο) υφίσταται συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου με σύζυγο ή τέκνα η θα
αγοραστεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου :Ι.

Άρθρο 9 περ. β

Β) Ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο ή οικοδομήσιμη επιφάνεια που ανήκει στον
ενδιαφερόμενο υπάλληλο ή στο οποίο (οικόπεδο) υφίσταται συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου
με σύζυγο ή τέκνα η θα αγοραστεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου :Ι.

Αυτά συμφώνησαν και αποδέχτηκαν και κατά τα λοιπά ο Κανονισμός συνεχίζει να ισχύει
ως έχει αρχικά συμφωνηθεί και υπογράφουν το παρόν ως ακολούθως:
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Γιώργος KoυρλετCιKης
Πρόεδρος Δ.Σ.


