
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  <<Γ>> 

ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

1. Το ΜΤΝ δεν δεσµεύεται από το αίτηµα χορήγησης δανείου ως προς την έγκρισή του, 
το ύψος του δανείσµατος και το χρονικό πλαίσιο επιστροφής του. Η εξόφληση του 
ποσού του δανείου, που θα εγκρίνεται κατά περίπτωση, θα γίνεται σε 12 έως 60 
ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ο ακριβής αριθµός των οποίων θα 
καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του ΜΤΝ. Τα ποσά των δόσεων θα παρακρατούνται 
κάθε µήνα από το µισθό ή το µέρισµα του δανειολήπτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.Δ. 31/1932. 
 
2. Το χορηγούµενο δάνειο βαρύνεται µε επιτόκιο 4%, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 
2669/20-08-2013 Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος (πλέον 0,5% εφάπαξ ασφάλιστρο 
για τα εν αποστρατεία µέλη του ΠΝ και του ΛΣ). 
 
3. Στους εν ενεργεία µετόχους χορηγείται κατ΄ εξαίρεση δάνειο µέχρι του ποσού των  
8.500,00 €, µε επιτόκιο 3,5% και χρόνο εξόφλησης µέχρι έξι (6) χρόνια, ανεξάρτητα  του 
κατεχόµενου βαθµού τους, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι  υγείας 
(που θα αποδεικνύονται δια της προσκόµισης των απαιτούµενων  δικαιολογητικών). 
Στους µερισµατούχους, οµοίως για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους  υγείας (και µε την 
προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών) χορηγείται κατ΄ εξαίρεση δάνειο για το 
ποσό που αναλογεί σε µηνιαία δόση αποπληρωµής µέχρι το 60% του καθαρού 
πληρωτέου µηνιαίου µερίσµατος ΜΤΝ, και έως το ύψος των 8.500,00  €, µε επιτόκιο 
3,5% και χρόνο εξόφλησης µέχρι έξι (6) χρόνια, ανεξάρτητα του  µερισµατικού βαθµού. 
 
4.  Τονίζεται ότι, για τα χορηγούµενα δάνεια προς τους µερισµατούχους, το ποσό που 
αναλογεί σε µηνιαία δόση αποπληρωµής µέχρι ποσοστό 50% του καθαρού πληρωτέου 
µηνιαίου µερίσµατος ΜΤΝ, δεν θα υπερβαίνει τα όρια των δικαιούµενων ποσών του 
Παραρτήµατος «Β». 
 
5. Οι ΕΠΟΠ δεν δικαιούνται χορήγησης δανείου κατά τα πρώτα επτά (7) έτη από την 
κατάταξή τους. Μετά την παρέλευση των επτά (7) ετών, καθίστανται δικαιούχοι 
χορήγησης δανείου, σύµφωνα µε τους όρους/ προϋποθέσεις που ισχύουν  για τους 
λοιπούς µετόχους, ανάλογα µε τον κατεχόµενο διοικητικό βαθµό. Παράλληλα µε την 
προσκόµιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την χορήγηση δανείου, απαιτείται και 
η προσκόµιση αντιγράφου του ΦΕΚ της µονιµοποίησής τους. 
 
6. Ο δανειολήπτης βαρύνεται πάντα µε το τέλος χαρτοσήµου/ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6% επί 
του ποσού του εκάστοτε χορηγούµενου δανείου. 
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7.  Δεν χορηγείται:  
    
α. Νέο δάνειο προ της εξοφλήσεως του προηγουµένου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
επείγουσας οικονοµικής ανάγκης, η οποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί διαφορετικά, 
είναι δυνατή η χορήγηση συµπληρωµατικού δανείου στο δανειολήπτη, κατόπιν 
απόφασης του ΔΣ/ΜΤΝ, το οποίο δύναται να ανέρχεται σωρευτικά µε το τρέχον 
υπόλοιπο του αρχικού δανείου µέχρι του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούµενος, 
βάσει του βαθµού που φέρει.  
 
β. Δάνειο, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς ΜΤΝ ή/και ΕΚΟΕΜΝ. 
 
γ. Δάνειο, σε περίπτωση υφιστάµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς Τραπεζικά ή/και 
άλλα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα από καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο ή από 
πιστωτικές κάρτες. 
 
8.  Αιτήσεις χορήγησης δανείου που θα υποβάλλονται από τον ίδιο δανειολήπτη εντός 
διαστήµατος έξι (6) µηνών από την αποπληρωµή του προηγούµενου δανείου, θα 
εξετάζονται µετά από τις λοιπές εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης δανείων.     
 
9. Σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη, το ΜΤΝ παρακρατεί τις εκάστοτε 
οφειλόµενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις από το µέρισµα που θα απονεµηθεί στην 
οικογένεια αυτού, µέχρι εξοφλήσεως ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. 
 
10. Εφόσον ο οφειλέτης λαµβάνει άδεια άνευ αποδοχών ή τίθεται σε οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσιακή κατάσταση εκτός ενέργειας, υποχρεούται (εφόσον δεν του καταβάλλεται 
µισθός ή µέρισµα) στη συνέχιση της καταβολής των µηνιαίων δόσεων αποπληρωµής 
του χορηγηθέντος δανείου από το ΜΤΝ µε αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ταµείο ή µε 
κατάθεση, σε µηνιαία βάση, των αναλογούντων στις δόσεις ποσών σε τραπεζικό 
λογαριασµό που θα του γνωστοποιείται µε µέριµνα του ΜΤΝ. 
 
11. Το ΜΤΝ δύναται σε κάθε περίπτωση να επιδιώξει την αποπληρωµή του δανείου µε 
συµψηφισµό των όποιων ποσών, τυχόν, δικαιούται να λάβει, ανεξαρτήτως αιτίας, από το 
ΜΤΝ ο δανειολήπτης ή οι κληρονόµοι του ή την είσπραξη του ανεξόφλητου ποσού του 
µε κάθε άλλο νόµιµο µέσο σε βάρος κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
δανειολήπτη ή των κληρονόµων του. 
 
12. Σε περίπτωση που κατά την αποστρατεία ή την συµπλήρωση 35ετίας του µετόχου 
υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο, αυτό θα εξοφλείται συµψηφιστικά κατά τη χορήγηση 
της εφάπαξ αποζηµίωσής του από τον ΕΛΟΑΝ. 
 
13. Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να µην εγκρίνει αίτηµα χορήγησης δανείου εφόσον υφίσταται 
σαφής ένδειξη επισφαλούς είσπραξης (µεγάλη ηλικία αιτούντος, έλλειψη κληρονόµων 
ή/και περιουσιακών στοιχείων, ανεπάρκεια χορηγούµενου µερίσµατος ή µισθού, έτερες 
δανειακές υποχρεώσεις, κλπ). 
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14. Η έγκριση χορήγησης δανείων τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τους ακόλουθους 
περιορισµούς:  
  
 α. Ύψος διαθέσιµων πιστώσεων του ΜΤΝ.   
  
 β. Αριθµός υποβαλλόµενων αιτήσεων.   
  
 γ. Τυχόν προηγούµενη έγκριση χορήγησης δανείου στο ίδιο πρόσωπο.     
  
 δ. Οικονοµική επάρκεια ή µη του ενδιαφερόµενου για αποπληρωµή του αιτούµενου  
ποσού δανείου.  
 
15. Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στο 
πλαίσιο της εκάστοτε εφαρµοζόµενης πολιτικής, αναστολή παρακράτησης δόσεων 
αποπληρωµής χορηγηθέντων δανείων ή επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής αυτών 
µε αναλογική µείωση της µηνιαίας καταβαλλόµενης δόσης άνευ πρόσθετης οικονοµικής 
επιβάρυνσης για τους δανειολήπτες. 
 
16. Ο δανειολήπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και 
πληρότητα των προσωπικών πληροφοριών που παρέχει προς το ΜΤΝ σε σχέση µε την 
επίκαιρη προσωπική και οικονοµική κατάστασή του, καθώς και για τη γνησιότητα των 
πάσης φύσης εγγράφων που προσκοµίζει προς το ΜΤΝ, µε σκοπό την αξιολόγηση του 
αιτήµατός του για χορήγηση δανείου. Σε περίπτωση που το ΜΤΝ διαπιστώσει σε 
οποιονδήποτε χρόνο, ότι τα υποβληθέντα από τον δανειολήπτη στοιχεία τυγχάνουν εξ 
υπαιτιότητάς του αναληθή ή ελλιπή ή/και τα προσκοµισθέντα από αυτόν έγγραφα έχουν 
υποστεί νόθευση, που αλλοιώνει το αληθές περιεχόµενό τους, θα καταγγέλλει 
απρόθεσµα τη σύµβαση δανείου µε αποκλειστική ευθύνη του δανειολήπτη, οπότε, εκτός 
της αξιώσεως του ΜΤΝ για άµεση επιστροφή του όποιου υπολειπόµενου ποσού του 
δανείσµατος, θα καταπίπτει σε βάρος του δανειολήπτη ποινική ρήτρα ισόποση της 
συνολικής αξίας του δανειακού προϊόντος, την οποία ο δανειολήπτης αναγνωρίζει ήδη µε 
το παρόν ως εύλογη, δίκαιη και ανταποκρινόµενη στη βαρύτητα της αντισυναλλακτικής 
συµπεριφοράς του. Σε κάθε περίπτωση, το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωµα να επιδιώξει την 
πλήρη αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που θα έχει υποστεί, ενόψει της 
σχέσης εµπιστοσύνης που απορρέει από την µετοχική σχέση µε τον δανειολήπτη, 
ενώπιον πάσης πολιτικής και ποινικής Αρχής και Δικαστηρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 -
 


