
 

 

       

 

Προς: 
1. Τράπεζα της Ελλάδος 
Διοικητή κ.Γιάννη Στουρνάρα                                               Αθήνα, 30.3.2020 
2.Υπουργό Οικονομικών                                                      Αριθμ.Πρωτ.12197 
κ. Χρ.Σταϊκούρα 
3. Ενωση Ελληνικών Τραπεζών 
                 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

      Ο  Ι.Σ.Α., εκφράζοντας τα χιλιάδες μέλη ιατρούς του, οι οποίοι είναι 
επιστήμονες που εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προτείνει μια σειρά μέτρων προς την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αλλά και στο σύνολο των τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Πρέπει να γίνει απόλυτα 
κατανοητό από όλους μας ότι βρισκόμαστε, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, 
μπροστά σε μία τεράστια κρίση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο με απρόβλεπτες συνέπειες, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να 
εμφανίζονται και σίγουρα θα συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

    Θεωρούμε ότι ανεξαρτήτως αν οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι 
είναι στην λίστα των Κ.Α.Δ. που έχουν πληγεί οικονομικά, ανεξάρτητα αν 
κάποιος είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, αν είναι άνεργος 
ή εισοδηματίας, όλες οι κοινωνικές και παραγωγικές τάξεις εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων, θα πληγούν οικονομικά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό γιατί 
αντιμετωπίζουμε μια κρίση άγνωστη η οποία θα διαρκέσει για πολλούς μήνες. 

     Γι’ αυτούς τους λόγους και για την προστασία των χιλιάδων μελών του ο 
Ι.Σ.Α. προτείνει μια δέσμη μέτρων για τις τραπεζικές συναλλαγές : 

1) Κατάργηση χρεώσεων και προμηθειών για μια σειρά τραπεζικών 
συναλλαγών όπως π.χ. πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, 
εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών και για την 
διενέργεια διάφορων εμπορικών συναλλαγών. 

2) Μείωση χρεώσεων και προμηθειών για τις υπόλοιπες συναλλαγές. 
3) Αναστολή πληρωμής δόσεων για στεγαστικά δάνεια αλλά και για το 

σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων για όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα. 



4) Αναστολή πληρωμής δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
χρονομίσθωσης κλπ που αφορούν επαγγελματικό εξοπλισμό (πάγια 
μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.λ.π). 

5) Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών επιδότησης επιτοκίου 
επαγγελματικών δανείων και χορήγηση νέων επιχειρηματικών και 
επενδυτικών δανείων με αντίστοιχη επιδότηση τους, όπως άλλωστε 
διευκρίνισε ότι ισχύει με δηλώσεις του ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης. 
 
      Ευελπιστούμε ότι θα αναλογιστείτε την τεράστια ευθύνη σας απέναντι 
στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αφού το μεγαλύτερο μέρος των 
οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών είναι υποχρεωτικά στα χέρια του 
τραπεζικού συστήματος. 
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