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ΠΡΟΣ:      ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ 3 (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) 
       Τηλεφ. 210 6552411 
ΚΟΙΝ.:       Φ.800/24/1224529 
      Σ.2384 
       Αθήνα, 23 Μαϊ 22 
       Συν.: Πίνακας Αποδεκτών 
                
ΘΕΜΑ :   Οικονομικά (Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Τραπεζικών 

Προϊόντων στο Προσωπικό των ΕΔ και τις Οικογένειές του) 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Φ.900/5/1252795/Σ.1826/Σ.1826/12 Μαϊ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
   β. Φ.900/8/1254459/Σ.2053/28 Μαϊ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
   γ. Φ.800/50786/Σ.8482/18 Μαϊ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
   δ. ΥΣ Υπ’ Αριθμ. «2725»/19 Μαϊ 22/ΓΕΣ/ΕΓΑ   
 
 1.  Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (β) σχετικού, το οποίο αφορά στο 
αντικείμενο θέματος, ότι, με το (γ) όμοιο, γνωστοποιήθηκαν τα παρακάτω: 
 
   α. Υπεγράφη δίμηνη παράταση του εν ισχύ Συμφωνητικού Συνεργα-
σίας, μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι στις 13 Ιουλ 22. 
 
   β. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, συνεχίζεται η παροχή των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό 
των ΕΔ και στις οικογένειές του, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Παραρτήματα 
«Α» και «Β» του εν λόγω Συμφωνητικού Συνεργασίας (επισυνάπτονται). 
 
   γ. Υφίσταται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό την 
ανάδειξη παρόχου των εν θέματι υπηρεσιών/προϊόντων, προκειμένου να 
υπογραφεί νέο Συμφωνητικό Συνεργασίας, το αποτέλεσμα της οποίας θα 
γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφο. 
 
 2.  Λοιπά, όπως (α) και (β) σχετικά.   
 
 3.  Παρακαλούμε για την ενημέρωση του συνόλου του στρατιωτικού και       
πολιτικού προσωπικού των Μονάδων - Υπηρεσιών υπαγωγής σας. 
 
 4.  Το ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρα-
καλείται για την ενημέρωσή του. 
 
 5.  Χειριστής θέματος: Τχης (Ο) Νικόλαος Μορφακίδης, Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/ 
3α, τηλ.210-655-2411. 
 

 Υποστράτηγος Αθανάσιος Δημητριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής 

  
 
 

 

Ταγματάρχης (Ο) Νικόλαος Μορφακίδης  
Επιτελής ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α  

 

(ΟΣΟ) 



-2- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΟΙ Πέντε (5) Φύλλα 
ΑΣΔΕΝ/ΔΟΙ -//- 
ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ -//- 
Ι ΜΠ/ΔΟΙ -//- 
ΔΔΕΕ/8ο ΕΓ -//- 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ Πέντε (5) Φύλλα 
Αποδέκτες Πίνακα «Α3» -//- 
ΓΕΣ/ΔΟΙ -//- 
Γ΄ - Δ΄ ΣΣ/ΔΟΙ -//- 
ΣΧΟ -//- 
ΕΥΣ -//- 
ΟΛΚΕΣ -//- 
ΕΛΔΑΠ -//- 
ΚΤΣ-ΚΤΕΘ -//- 
ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ/ΥΠΕΘΑ -//- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΧΟΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ* 

1 

Απόκτηση κύριας και πρόσθετων καρτών.  
Ετήσια συνδρομή κύριας κάρτας για πάντα. 
Ετήσια συνδρομή πρόσθετων καρτών για πάντα. 
Έξοδα ακύρωσης κύριας και πρόσθετων καρτών. 

Με Μισθοδοσία 
Χωρίς κόστος 

Χωρίς Μισθοδοσία 
Χωρίς κόστος 

2 
 
Επιτόκιο Αγορών σταθερό για τον πρώτο χρόνο    

 
Μ.Ο επιτοκίων: 15,95% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του Ν. 128/75 -
0,6%) 

 
 

Ποσοστιαίες Μονάδες Μείωσης: 3,50  
 (τρεις και 50/100)  

3 Επιτόκιο Ανάληψης Μετρητών 
Το εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο αγορών της 
Κάρτας προσαυξημένο κατά μία (1) ποσοστιαία 
μονάδα   

4 Επιτόκιο Μεταφοράς Υπολοίπου  

Ποσοστό Μείωσης:   50% από το εκάστοτε 
συμβατικό επιτόκιο αγορών της κάρτας , όπως 
αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 2  του 
παρόντος πίνακα    
 
Διάρκεια : μέχρι αποπληρωμής του υπολοίπου 

5 
 
Επιτόκιο Καθυστερημένων Οφειλών 

Το επιτόκιο Αγορών της Κάρτας προσαυξημένο 
κατά το επιτόκιο υπερημερίας της Τράπεζας 

6 

 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης Χρήσης Κάρτας σε 
ευρώ  
Παράδειγμα Ετήσιου Οφέλους Κατόχου Κάρτας 

Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης κάρτας σε 
ευρώ,  
2% για αγορές σε όλα τα σουπερμάρκετ, 
πρατήρια βενζίνης και έξοδα για εκπαίδευση, 
με €100 μέγιστο συνολικό επιστρεφόμενο ποσό 
ανά μήνα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβράβευση, είναι ο 
Φορέας Αποδοχής της συναλλαγής (acquirer) να έχει 
καταχωρημένο τον έμπορο στους ειδικούς κωδικούς 
εμπόρων (MCCs) που αντιστοιχούν σε σουπερμάρκετ ή 
πρατήρια καυσίμων  

7. 
 
Επιπλέον Προνόμια Κάρτας 
 

• Περαιτέρω μείωση επιτοκίου για ενήμερους 
πελάτες,  κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το 
επιτόκιο των αγορών  



1251957

./. 

• Όλες οι κάρτες συμμετέχουν στα εκάστοτε 
προγράμματα δόσεων & προσφορών που 
δημιουργεί ή/και  διαχειρίζεται η Τράπεζα 
Πειραιώς, στα ασφαλιστικά προγράμματα 
και προγράμματα υγείας που ισχύουν για 
όλους τους κατόχους καρτών της Τράπεζας  

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια 
που πληρώθηκαν με την κάρτα  

• Δωρεάν ασφάλιση Shopping Protection για 
αγορές που πραγματοποιήθηκαν με την 
κάρτα στην Ελλάδα, μέχρι 6 μήνες μετά την 
αγορά  

• Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής 
ανικανότητας από ατύχημα καλύπτει την 
οφειλή της κάρτας έως €2.000  

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΔΑΝΕΙΑ 
 

Λογαριασμός Μισθοδοσίας* 

 
Κλιμακωτό επιτόκιο: 

 έως € 3.000                  επιτόκιο  3,00% 

 άνω των € 3.000          επιτόκιο  1,00%  
 
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: 

 Απόδοση τόκων κάθε μήνα 

 Φορολόγηση τόκων:  σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%) 

 Δυνατότητα σύνδεσης με χρεωστική κάρτα 

 Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας, 
ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου 

 Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών 

 Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης 

 Χωρίς ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού 

 Ενημέρωση μέσω τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης 
λογαριασμού ή βιβλιαρίου καταθέσεων 

 Οι λοιπές προμήθειες, τα έξοδα και η διαθεσιμότητα των 
κεφαλαίων του λογαριασμού αναφέρονται στο Τιμολόγιο 
Προμηθειών της Τράπεζας. 
 

* Δικαιούχοι του επιτοκίου και των λοιπών προνομίων του 
λογαριασμού είναι μόνο το εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στρατιωτικό προσωπικό καθώς και το εν υπηρεσία και σε καθεστώς 
σύνταξης πολιτικό προσωπικό των φορέων του ΥΠΕΘΑ, όπως αυτοί 
ορίζονται στα σημεία (α), (β) και (δ), στην Ενότητα Δικαιούχοι της 
παρούσας Σύμβασης. Κάθε δικαιούχος μπορεί να τηρεί μόνο ένα 
λογαριασμό με τα ανώτερα προνόμια στον οποίο θα πρέπει να είναι 
α’ δικαιούχος και σε αυτόν να κατατίθεται η τακτική μισθοδοσία ή η 
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κύρια σύνταξή του. 
Υφιστάμενοι πελάτες, οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την Τράπεζα 
Πειραιώς για την καταβολή της μισθοδοσίας ή της σύνταξής τους, θα 
πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας για να 
αιτηθούν τα ανωτέρω επιτόκια και προνόμια. 
Σε περίπτωση που στον ίδιο λογαριασμό κατατίθενται λοιπά ποσά 
του ίδιου ή άλλου δικαιούχου του λογαριασμού, από μισθοδοσία, 
συνταξιοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, τα ποσά αυτά δεν 
αφαιρούνται για τον υπολογισμό των τόκων. 

 
Προθεσμιακή Κατάθεση 12μηνης 
διάρκειας με εκτοκισμό στη λήξη ή 
με μηνιαίο εκτοκισμό* 

 
Προσφερόμενο επιτόκιο:     
Προσαύξηση κατά 0,65% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο προθεσμιακής 
κατάθεσης 12 μηνών, βάσει του ημερήσιου δελτίου επιτοκίων 
προθεσμιακών καταθέσεων σε Ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς. Το 
επιτόκιο διαφοροποιείται ανά κλίμακα ποσού, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω δελτίο. 
 
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: 

 Νόμισμα: Ευρώ 

 Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: €5.000 

 Απόδοση τόκων: στη λήξη της προθεσμιακής ή κάθε μήνα 

 Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)  

 Δυνατότητα προεξόφλησης για όλο το ποσό της 
προθεσμιακής κατάθεσης με κόστος που ορίζεται στους 
όρους του προϊόντος 

 Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους 
των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς 

 
* Δικαιούχοι της προθεσμιακής κατάθεσης και των προνομίων της 
είναι όσοι ορίζονται στην παρούσα σύμβαση με την προϋπόθεση να 
είναι α’ δικαιούχοι αυτής.  

Αμοιβαία Κεφάλαια* 

Μηδενικές προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς για όλους τους ΟΣΕΚΑ 
(Αμοιβαία Κεφάλαια) που διαχειρίζεται η Πειραιώς Asset 
Management ΑΕΔΑΚ και διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων 
της Τράπεζας Πειραιώς. 
 
* Δικαιούχοι της προνομιακής τιμολόγησης είναι όσοι ορίζονται στην 
παρούσα σύμβαση με την προϋπόθεση να είναι α’ δικαιούχοι της 
αντίστοιχης αίτησης. Η προσφορά αφορά μόνο στη μεμονωμένη 
διάθεση των συγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ και όχι στην απόκτηση τους μέσω 
συνδυαστικών προϊόντων, τα οποία φέρουν τη δική τους τιμολογιακή 
πολιτική. 
 

Ειδική Προθεσμιακή Κατάθεση  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΓΑΣ ΥΠΕΘΑ* 

 
Ειδική έκδοση του προϊόντος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΓΑΣ που αποτελεί 
συνδυασμό προθεσμιακής κατάθεσης με επένδυση σε Αμοιβαία 
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Κεφάλαια και προνομιακά επιτόκια, που ανέρχονται έως και το 
1,20%. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 
• Κατανομή Κεφαλαίου σε Προθεσμιακή Κατάθεση – Αμοιβαία 
Κεφάλαια με επιτόκια:   
 

Κατανομή 80% - 20% 70% - 30%  

Επιτόκιο Π/Κ 1,00% 1,20%  

 
 
 

 Διάρκεια Π/Κ: 6 ή 12 μήνες 

 Ελάχιστο Ποσό: €10.000 

 Απόδοση Τόκων: Στη λήξη 

 Προσφερόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια: 
o Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού 
o Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 
o Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας 

 Προμήθεια Συμμετοχής στα Α/Κ: 0,50% 
 
* Δικαιούχοι της προθεσμιακής κατάθεσης και των προνομίων της 
είναι όσοι ορίζονται στην παρούσα σύμβαση με την προϋπόθεση να 
είναι α’ δικαιούχοι αυτής. 

 
Καταναλωτικό δάνειο 
Με Κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο 
 

Με Μισθοδοσία 
 

Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Καταναλωτικό δάνειο με διάρκεια 
αποπληρωμής έως 96 μήνες και 
προνομιακή προσωποποιημένη 
τιμολόγηση* μειωμένη κατά 2% από 
την εκάστοτε τιμολόγηση 
-σταθερού επιτοκίου , ήτοι σήμερα 
από 10,20% έως 12,50%                                     
(δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 0,6%) 
-κυμαινόμενου επιτοκίου *** ήτοι 
σήμερα από 8,95% έως 11,55% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 0,6%) 
 
 
Έξοδα: Χωρίς έξοδα 

Χωρίς Μισθοδοσία 
 
Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Καταναλωτικό δάνειο με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 
96 μήνες και προνομιακή 
προσωποποιημένη 
τιμολόγηση* μειωμένη κατά 
2% από την εκάστοτε 
τιμολόγηση 
-σταθερού επιτοκίου , ήτοι 
σήμερα από 10,20% έως 
12,50% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 0,6%) 
-κυμαινόμενου επιτοκίου***, 
ήτοι σήμερα από 8,95% έως 
11,55% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 0,6%) 
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Έξοδα: 50% έκπτωση  

 
Δάνειο μεταφοράς υπολοίπων 
(συγκέντρωσης οφειλών )** 

Με Μισθοδοσία 
 
Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Δάνειο μεταφοράς υπολοίπων 
(συγκέντρωσης οφειλών ) με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 96 
μήνες και προνομιακή 
προσωποποιημένη τιμολόγηση* 
μειωμένη κατά 1.25% από την 
εκάστοτε τιμολόγηση σταθερού 
επιτοκίου , ήτοι σήμερα από 8,45% 
έως 10,50% 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 (0,6%) 
 
Έξοδα: Χωρίς έξοδα 
 
 

Χωρίς Μισθοδοσία 
 
Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Δάνειο μεταφοράς υπολοίπων 
(συγκέντρωσης οφειλών ) με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 
96 μήνες και προνομιακή 
προσωποποιημένη 
τιμολόγηση* μειωμένη κατά 
1.25% από την εκάστοτε 
τιμολόγηση σταθερού 
επιτοκίου , ήτοι σήμερα από 
8,45% έως 10,50% 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια 
δεν συμπεριλαμβάνεται η 
εισφ. Ν.128/75 (0,6%) 
 
Έξοδα: 50% έκπτωση  

 
 
 
 
 
 
 
 
Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις & 
Δεξιότητες (Φοιτητικό δάνειο) 

Με Μισθοδοσία 
 
Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Καταναλωτικό δάνειο για κάλυψη 
κόστους σπουδών με διάρκεια 
αποπληρωμής έως 120 μήνες και 
προνομιακή τιμολόγηση μειωμένη 
κατά 2% από την εκάστοτε 
τιμολόγηση  κυμαινόμενου*** 
επιτοκίου  της συγκεκριμένης 
κατηγορίας καταναλωτικών 
δανείων , ήτοι σήμερα 9,85% 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. 
Ν.128/75 (0,6%) 
 
Έξοδα: Χωρίς έξοδα 
 
 

Χωρίς Μισθοδοσία 
 
Προσφερόμενο  
επιτόκιο:  
Καταναλωτικό δάνειο με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 
120 μήνες και προνομιακή 
τιμολόγηση μειωμένη κατά 
2% από την εκάστοτε 
τιμολόγηση  
κυμαινόμενου*** επιτοκίου  
της συγκεκριμένης 
κατηγορίας καταναλωτικών 
δανείων , ήτοι σήμερα 9,85% 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια 
δεν συμπεριλαμβάνεται η 
εισφ. Ν.128/75 (0,6%) 
 
Έξοδα: 50% έκπτωση  
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Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η ανωτέρω τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας ισχύει 

από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και μετά. Ειδικά για την περίπτωση των δανείων, καταναλωτικών και 

στεγαστικών, η τιμολόγηση κατά τα ανωτέρω θα ισχύει για όσα εξ αυτών λαμβάνουν οριστική έγκριση από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας και μετά.  

* Το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ του πελάτη και συγκεκριμένα: 
Τις οικονομικές δυνατότητές του 
Τη σχέση του με την Τράπεζα Πειραιώς 
Την πιστωτική του συμπεριφορά σε οποιαδήποτε Τράπεζα. 
**   Αφορά  την αποπληρωμή ενήμερων δανείων και πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών 
***Το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΚ: Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης,    
σήμερα 11,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο 
επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας. 
Η διάρκεια των Καταναλωτικών δανείων διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό του δανείου 

 
ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
 
 
Στεγαστικό δάνειο  
 
 
 

Με Μισθοδοσία 
 
Στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου 
επιτοκίου στη βάση του Euribor 1M, με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 360 μήνες 
και προνομιακή προσωποποιημένη 
τιμολόγηση* μειωμένη κατά 0,50% από 
την εκάστοτε προσωποποιημένη 
τιμολόγηση, με εύρος** από περίπου 
3% έως 4+% κατά περίπτωση. 
 
Ο εκτοκισμός των κυμαινόμενων 
επιτοκίων στεγαστικών δανείων βάσει 
του διατραπεζικού δείκτη επιτοκίου 
Euribor 1Μ, θα ακολουθεί την 
εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της 
Τράπεζας Πειραιώς, έτσι  όπως αυτή θα 
ισχύει για το σύνολο του πελατειακού 
κοινού. 
 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. Ν.128/75 
(0,12%) 
 
Έξοδα: Χωρίς έξοδα εξέτασης 
αιτήματος 

Χωρίς Μισθοδοσία 
 
Στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου 
επιτοκίου στη βάση του Euribor 1M, με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 360 μήνες 
και προνομιακή προσωποποιημένη 
τιμολόγηση* μειωμένη κατά 0,50% από 
την εκάστοτε προσωποποιημένη 
τιμολόγηση, με εύρος** από περίπου 
3% έως 4+% κατά περίπτωση. 
 
Ο εκτοκισμός των κυμαινόμενων 
επιτοκίων στεγαστικών δανείων βάσει 
του διατραπεζικού δείκτη επιτοκίου 
Euribor 1Μ, θα ακολουθεί την 
εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της 
Τράπεζας Πειραιώς, έτσι  όπως αυτή 
θα ισχύει για το σύνολο του 
πελατειακού κοινού. 
 
Σε όλα τα ανωτέρω επιτόκια δεν 
συμπεριλαμβάνεται η εισφ. Ν.128/75 
(0,12%) 
 
Έξοδα: 50% έκπτωση  στα έξοδα 
εξέτασης αιτήματος 

*Το εύρος τιμολόγησης εξαρτάται από το σκοπό, το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου, τα κόστη 
ρευστότητας, κεφαλαίων και πιστωτικού κινδύνου. 
**Σε αυτό το επιτοκιακό εύρος αναμένεται να ενταχθεί η μεγάλη πλειοψηφία των δυνητικών πελατών, 
χωρίς όμως να αποκλείονται και κατώτερες ή ανώτερες τιμές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 
 
 
 
 
Η Τράπεζα προτίθεται να καταβάλει ανά έτος και για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, 
χρηματικά βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών (Σ.Σ.Ε., Σ.Σ.Α.Σ., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι.  
κτλ) 
 
Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, συνολικά  δέκα (10) αριστούχοι απόφοιτοι των ως άνω σχολών θα 
λαμβάνουν  εφάπαξ  βραβείο  ποσού  € 2.000 έκαστος.  Η επιλογή των αριστούχων θα γίνεται με 
κριτήρια που θα καθορίζονται  από το ΥΠ.ΕΘ.Α. 

 

 

 
 
 
Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του προσωπικού των Επιτελείων  που υπηρετεί σε 
παραμεθόριες περιοχές και επιθυμεί να ταξιδέψει για προσωπικούς λόγους από και προς τον τόπο 
κατοικίας του, η Τράπεζα σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο ATHENSTRAVELSERVICE, θα 
θέτει στη διάθεση του Γ.Ε.ΕΘ.Α.  δωρεάν,  διακόσια (200) αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για 
ταξίδια εσωτερικού, σε ετήσια βάση και για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Η επιλογή των 
δικαιούχων θα γίνεται με κριτήρια που θα καθορίζονται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. 
 
 
 
 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία AVIS, θα δημιουργήσει ειδικά προνομιακά 
πακέτα προσφορών,  αποκλειστικά για το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 
 
Συγκεκριμένα : 
 
 Ενοικίαση Αυτοκινήτων 
 Για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου έως και 30η Απριλίου εκάστου έτους θα παρέχεται  

έκπτωση 50% στις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων για τις παραμεθόριες περιοχές και έκπτωση 
30% για τις λοιπές περιοχές της Ελλάδας 

 Για την υπόλοιπη σεζόν θα παρέχεται  έκπτωση 10% για όλη την Ελλάδα 
 
 Έκπτωση στην  αγορά αυτοκινήτων 
Θα παρέχεται έκπτωση 20% στις ονομαστικές τιμές για την αγορά αυτοκινήτου από το στόλο της 
AVIS 
 
 

1. Χρηματικά βραβεία  σε αριστούχους 

αποφοίτους  της  Σχολής Ευελπίδων, 

της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 

Σωμάτων, της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων 

1.  

 

2.    Δωρεάν παροχή αεροπορικών εισιτηρίων 
 

 

3.    Ειδικές παροχές από την AVIS 
 

 



1251957

./. 

 
 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την πείρα και την τεχνογνωσία του τομέα Ασφαλιστικών 
Εργασιών, δύναται να προσφέρει προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών ασφάλισης οι οποίες ανταποκρίνονται στις καθημερινές του  ανάγκες, όπως 
ενδεικτικά, προγράμματα για : 
 
 Ασφάλιση Κατοικίας 
 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 
 Ασφαλίσεις Ζωής / Υγείας / Σύνταξης 
 Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος 
 Παιδικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα 

 
Τα ασφαλιστικά προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή αξιόπιστων, διεθνών Ασφαλιστικών Ομίλων 
και προσαρμόζονται στις ατομικές, οικογενειακές αλλά και ευρύτερα συλλογικές ασφαλιστικές 
ανάγκες των πελατών μας. 
 
 

 
Θα προσφερθούν εκπτώσεις 10% για αγορές στα ATTICADEPARTMENTSTORES  στην  Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, με απλά την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας. 
 

 

 
 
 
Η Τράπεζα θα θέσει στη διάθεση του ΥΠ.ΕΘ.Α. διακόσια (200) δωρεάν εισιτήρια, κατ’ έτος, για τις 
παραστάσεις στα θέατρα του AthensCityLink (θέατρο Παλλάς, θέατρο Μικρό Παλλάς και θέατρο 
Αλίκη) στην Αθήνα. 
 

 
 
 
 
 

Η θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας «Πειραιώς RealEstate Α.Ε.» κάνοντας χρήση της υψηλής 
ειδίκευσης και  τεχνογνωσίας, της σύγχρονης οργάνωσης και της πολύτιμης πείρας από την 
υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και μεγάλων αναπτυξιακών έργων, δύναται να συζητήσει με τα 
αρμόδια στελέχη του ΥΠ.ΕΘ.Α. για την παροχή όλου του φάσµατος των υπηρεσιών για το σχεδιασµό, 
την ανάπτυξη και τη διαχείριση της  ακίνητης περιουσίας του στρατεύματος, όπως ενδεικτικά : 
 

 Διοίκηση και διαχείριση κατασκευήςέργου 
 Ολοκληρωµένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασµό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή 
 Εκτιµήσεις ακινήτων 
 Διαµεσολαβήσεις 
 Υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων για φορείς και κεφάλαια επενδυόµενα σε ακίνητη 

περιουσία 
 Yπηρεσίες συντηρήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων  

5. Εκπτώσεις για αγορές από τα καταστήματα ATTICADEPARTMENTSTORES 

 

 

6. Εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις 

 

 

4. Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα 

 

 

7. Υπηρεσίες REAL ESTATE 
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Ανάλογα με τη φύση και το εύρος της κάθε υπηρεσίας, η Τράπεζα θα εξετάζει κατά περίπτωση είτε 
την δωρεάν παροχή της,  είτε την τιμολόγηση της με ιδιαίτερα προνομιακούς όρου 
 
 
 
 
 
 
Η Τράπεζα αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της και εξειδίκευση στα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα δύναται να καθοδηγήσει το ΥΠ.ΕΘ.Α στην εύρεση του καταλληλότερου επιδοτούμενο 

προγράμματος στο ευρύτερο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.  

 

Ειδικότερα, τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, εμφανίζουν πληθώρα προκηρύξεων 

σύμφωνα με τις οποίες,  το ΥΠ.ΕΘ.Α μπορεί να τις αξιοποιήσει και να καλύψει τις ανάγκες του σε 

επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού, αναβάθμισης υποδομών εξοικονόμησης ενέργειας κτλ.  

 
Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες που δύναται να ενισχυθούν μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: 
 

 Ενίσχυση των εφαρμογών της Πληροφορικής 

 Επενδύσεις σε σχέση με την αμυντική έρευνα και καινοτομία 

 Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων (π.χ. προώθηση κομποστοποίησης) 

 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτιρίων 

 

 

 
 
Οι σύγχρονες ανάγκες ενός οργανισμού στα ζητήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

αειφόρου ανάπτυξης, είναι ένα αντικείμενο στο οποίο ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να 

συμβάλει καθοριστικά. Η συσσωρευμένη γνώση, η μακροχρόνια εμπειρία και η τεχνική εξειδίκευση 

του Ομίλου στα ζητήματα της πράσινης επιχειρηματικότητας, αποτελούν τη βάση για την πλήρη 

υποστήριξη, μελέτη και εφαρμογή επενδύσεων ή/και πρόσθετων παρεμβάσεων βελτίωσης, μέσω 

των πράσινων υπηρεσιών. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος ενός δημόσιου φορέα και των συνδεόμενων με αυτόν εργαζομένων, με τη μείωση 

των λειτουργικών τους εξόδων, τη δραστηριοποίηση τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την 

προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα. Βασικό στόχο αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας την 

κοινωνική ευθύνη και τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 

σημαντικά οικονομικά οφέλη.  

Οι δημόσιοι οργανισμοί, οφείλουν να εισάγουν μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως 

εναρμονισμένης με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

8. Υποστήριξη  στην αναζήτηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο των 

Επιδοτούμενων Πρoγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020, HORIZON 2020 κτλ) 

 

 

9. Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Τραπεζικής 
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Επισημαίνουμε ότι έχει θεσμοθετηθεί  η αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό παραγόμενης-

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (γνωστή με τον όρο net-metering) από φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των 

ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για 

έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σε θέση να παρέχει στο προσωπικό των Ενόπλων 

Δυνάμεων τα παρακάτω: 

 

1. Δωρεάν προμελέτη για την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών με netmetering στις 

οικίες των εργαζομένων. 

2. Εξασφάλιση έκπτωσης σε συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρίες εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών. 

 

 

 


