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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 21, ΤΚ. 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ. 2114072755  

ΚΙΝ. 6936707030 

E-mail:  info@daneia-chf.gr 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17/2022 

 

Αθήνα, 30/11/2022 

 

Προς: 

1. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

2. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

Κοιν: 

1. Συνήγορο του Καταναλωτή 

κ. Λευτέρη Ζαγορίτη 

2. Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή 

 

 

Αξιότιμοι,  

Σας γνωρίζουμε πως δανειολήπτες που έλαβαν δάνειο με ρήτρα αξίας ελβετικού 

φράγκου προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και με συνεδρίασή του ο Άρειος Πάγος 

εξέδωσε την υπ.αριθμ.369/2019 (Α2’ πολιτικό τμήμα) που έκρινε, με δύναμη 

αμετάκλητης πλέον, την απόφαση του Εφετείου Λάρισας 17/2017 ως εξής : Ναι μεν 

συνάγεται με βάση το παραστατικό εκταμίευσης ότι συμφωνήθηκε το δάνειο σε 

ελβετικά φράγκα (CHF) πλην όμως ο δανειολήπτης έλαβε αυτό σε ευρώ, τουτέστιν 

πρόκειται για δάνειο σε ευρώ (€) με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, ενώ 

αναδεικνύεται η ελλιπής ενημέρωση που παρασχέθηκε στους καταναλωτές σχετικά 

με τους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ), ενώ επιπλέον τίθεται δίχτυ προστασίας 

στον καταναλωτή περιορίζοντας τη διακύμανση της ισοτιμίας στο +/- 5% 

αναδρομικά. 
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Ομοίως, τα δικαστικά δρώμενα καταγράφουν επιπλέον δυο αμετάκλητες δικαστικές 

αποφάσεις υπερ ημών των δανειοληπτών, υπ.αριθμ. 35/2015 Π.Π.Ρ. και 86/2017 Εφ. 

Αιγ., όπου ακυρώνουν τις πράξεις αναγνώρισης οφειλής των δανειοληπτών ως 

αντίθετες στα χρηστά ήθη. 

Κυρίες/ κύριοι,  

Δεν χρειάζεται να συντάξετε  κάποιον νέο νόμο.  

Ο νόμος υπάρχει και συγκεκριμένο άρθρο αυτού υποδεικνύει τη διαδικασία 

ενεργοποίησής του (άρθρο 10 παρ.21 του Ν.2251/1994 όπως σήμερα ισχύει*) 

Κυρίες/ κύριοι,  

Τον δρόμο τον έδειξε ο κυβερνητικός βουλευτής κ. Καββαδάς, που τυγχάνει και 

αντιπρόεδρος της διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και έχει 

ασχοληθεί με το ζήτημα, ο οποίος στα πλαίσια κοινοβουλευτικών καθηκόντων του , 

κατέθεσε στις 22/11/2022 εμπεριστατωμένη ερώτηση (δείτε εδώ : 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12139202.pdf ) 

Κυρίες / κύριοι του Κοινοβουλίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και 

Εμπορίου, σας υπενθυμίζουμε απαντήσεις Υπηρεσιών του Κράτους - το οποίο έχει 

συνέχεια - μετά από σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει η Βουλευτής της Ν.Δ. κ. 

Άννα Καραμανλή (στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου): 

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών και 

εξετάζουν νομοθετικές λύσεις που να εναρμονίζουν την νομοθεσία με τις δικαστικές 

αποφάσεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Σταθάκης 

διευκρινίζοντας ότι «σε περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές καταστούν αμετάκλητες, 

θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της διάταξης του Άρθρου 10 παρ. 21 του 

Ν. 2251/1994 το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα του αρμόδιου υπουργού, με 

απόφασή του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της 

συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων 

δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, καθώς οι 

συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών». 

Υπενθυμίζεται πως η ανωτέρω απάντηση προήλθε με αφορμή την έκδοση 

Πρωτόδικων (το διάστημα εκείνο) θετικών για τους δανειολήπτες δικαστικών 

αποφάσεων,  η μια εκ των οποίων είναι πλέον αμετάκλητη. 

Η δυνατότητα ενεργοποίησης -μετά από αμετάκλητη / αμετάκλητες δικαστικές 

αποφάσεις υπερ δανειοληπτών- της διάταξης του Άρθρου 10 παρ. 21 του Ν. 

2251/1994 επαναλήφθηκε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και Εμπορίου το 

2019 ως απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 6073/27.2.2019 Ερώτησης του Βουλευτή Ν.Δ, 

κ. ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 

Προχωρήστε και οι 200.000 και πλέον εμπλεκόμενοι Έλληνες είναι μαζί σας ! 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12139202.pdf
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Πείτε το «ΝΑΙ» και γράψτε ιστορία ! 

Κυρίες/ κύριοι,  

Τούτη τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η λήψη πρωτοβουλιών, ώστε η 

στόχευση και η επίτευξη της ανάπτυξης να μην απομείνει ένα αόριστο ευχολόγιο, 

που στην πράξη θα εξαϋλωθεί από συμπεριφορές και πρακτικές τραπεζικής 

προκυκλικότητας στο βωμό της νομιμοποίησης μιας αθέμιτα προκύψασας 

κερδοφορίας. Είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης, ώστε να μην εξαντληθούν οι 

θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης και να μην κεφαλαιοποιηθούν οι επί σειρά ετών 

θυσίες του λαού μας, ως αποκλειστικά τραπεζικά κέρδη. 

Θεωρούμε ότι είναι η στιγμή που θα πρέπει αυτά τα χρόνια της θυσίας και της 

προσπάθειας και η αναμενόμενη ανάπτυξη να κεφαλαιοποιηθούν προς όφελος της 

Ελλάδας και των Ελλήνων. Τούτη θα είναι και μια διαπαιδαγωγική λειτουργία της 

πολιτείας, που θα εκπέμψει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της ανάκτησης και 

εδραίωσης οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, το μήνυμα της αναδόμησης 

ενός δίκαιου και αποφασιστικού κράτους, που στέκεται απέναντι σε ανήθικες και 

αθέμιτες πρακτικές μονεταριστικού αλχημισμού, που ανθίσταται στην αθρόα 

αθέμιτη κερδοφορία κάποιων, η οποία επιτυγχάνεται με την συστηματική 

υπονόμευση των οικονομικών και δημοκρατικών θεσμών της χώρας και με την 

υποθήκευση τη ζωής, της αξιοπρέπειας και της περιουσίας των πολιτών του. 

Διαχρονικά έχετε υποσχεθεί όλα τα κόμματα λύση, μετά από έκδοση αμετάκλητων 

αποφάσεων υπέρ ημών των δανειοληπτών ώστε με απόφασή του ο αρμόδιος 

Υπουργός, όπως επιτάσσει και ο σχετικός καταναλωτικός νόμος  - όπως ισχύει 

σήμερα - να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της 

συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων 

δικαστικών αποφάσεων.   

Τώρα είναι η ώρα! 

Τώρα! που αυτές οι αμετάκλητες αποφάσεις υπερ. ημών των καταναλωτών 

επιβεβαιώθηκαν πλέον και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, βάσει των 

C-776 έως 782/19 και C-609/19 της Γαλλίας, όπου το Δ.Ε.Ε. αναδεικνύει ότι τα δάνεια 

με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και 

προκαλούν ως αποτέλεσμα την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού 

κινδύνου στον δανειολήπτη- καταναλωτή. 

Κυρίες/ κύριοι,  

Σας το ζήτησε ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ επανειλημμένα με διαχρονικές παρεμβάσεις.  

Σας το ζητούν καταναλωτικοί φορείς.    

Σας το ζητήσαμε πρόσφατα με επιστολή του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ προς όλες τις 

κοινοβουλευτικές ομάδες και την οποία συνυπέγραφαν ηλεκτρονικά πέραν των 

10.000 οικογενειών.  
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Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. 

Ο Πρόεδρος  

Νικόλαος Κοτσιφάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Άρθρο 10 παρ.21 του Ν.2251/1994 όπως σήμερα ισχύει, προβλέπει τη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, εν 

προκειμένω του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με απόφασή του να καθορίσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων 

δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, καθώς οι συνέπειες του 

δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία 

των καταναλωτών. 
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