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δόσης, συνιστά λόγω της νομικής φύσης της αναγνώρισης χρέους και των δραματικών 

νομικών συνεπειών που έχει σε βάρος του καταναλωτή τις οποίες και εκθέσαμε, 

υπέρμετρη εγγύηση έναντι της εναγομένης η οποία άλλωστε έχει ήδη τα μέσα να 

αποδείξει την απαίτηση της (πχ με την δικονομική αποδεικτική συμφωνία που αφορά τα 

αποσπάσματα των εμπορικών της βιβλίων) και δεν υπάρχει λόγος να απαιτεί για μια 

ρύθμιση οφειλής ή μείωση δόσης την έκπτωση του καταναλωτή από το δικαίωμα 

αμφισβήτησης της νομιμότητας και του ύψους της οφειλής του, και του δικαιώματος του 

να προτείνει το συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβολών του με τις απαιτήσεις της 

εναγομένης από την δανειακή σύμβαση. Είναι λοιπόν και για αυτά καταχρηστικός αφού 

αντίκειται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 περίπτωση κστ12 ν 2251/1994. 

Ο προσβαλλόμενος όρος, λοιπόν, είναι άκυρος, ως άσχετος και με το αντικείμενο 

και το σκοπό της συμβάσεως και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιος, 

άκυρος με την απόφαση του Δικαστηρίου Σας και να απαγορευτεί στο μέλλον η χρήση 

του εκ μέρους της εναγομένης. Όπως και θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του 

έγγραφου της αναγνώρισης χρέους και η επίκληση της αφού τα τελευταία έχουν ως 

γενεσιουργο λόγο την παραπάνω παρανομια της εναγομένης.  

Το γεγονός δε ότι ορισμένοι από τους δανειολήπτες, αδυνατώντας να 

ανταπεξέλθουν στην καταβολή της νέας αυξημένης δόσης που προέκυψε μετά την 

ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας φράγκου/ευρώ, συνήψαν με την εναγόμενη 

πρόσθετες πράξεις - συμβάσεις ρύθμισης των δανείων τους, με τις οποίες αναγνώρισαν 

και αποδέχθηκαν τα νέα αυξημένα ποσά των δανείων τους «ως νόμιμα και ακριβή». Σε 

μια δίκη επί συλλογικής αγωγής, η προκείμενη αναγνώριση ορισμένων (και της 

πλειοψηφίας έστω) εκ των δανειοληπτών δεν ασκεί καμιά επιρροή, αφού δεν αφαιρεί 

από τους επίμαχους σε επίπεδο αφηρημένης επικινδυνότητας (βλ. συναφή νομολογία 

του ΔΕΕ, ό.π., αρ. 2 η αρχή της διαφάνειας στην συλλογική αγωγή), το στίγμα της 

αδιαφάνειας και, συνακόλουθα, της καταχρηστικότητας. 

Έτσι ο παραπάνω ΓΟΣ συναλλαγών είναι άκυρος παράνομος και καταχρηστικός 

η καθ' ης δε επικαλούμενη αυτόν και απαιτώντας την συνομολόγηση του ενεργεί 

παράνομα ως προμηθεύτρια. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

                                                 
12

 κστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες 

εγγυήσεις, 
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Νόμιμη περίπτωση συντρέχει να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφασή Σας 

προσωρινά εκτελεστή, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος, υποβάθμισης του επιπέδου της 

ζωής των καταναλωτών και του κινδύνου απώλειας της περιουσίας τους. 

Είναι δεδομένο ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του διατακτικού της παραπάνω 

απόφασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους καταναλωτές, εάν αυτοί έως το 

χρονικό διάστημα που η απόφαση θα γίνει τελεσίδικη, άλλως αμετάκλητη, υποχρεωθούν 

να καταβάλουν τις όφειλες τους σε Ευρώ βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας του με το 

Ελβετικό Φράγκο, και δη σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης όπου τα εισοδήματα 

έχουν μειωθεί, θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν και να καταβάλουν τις επαυξημένες 

απαιτήσεις της αντιδίκου ιδίως μετά την πρόσφατη εξαιρετικά βλαπτική μεταβολή της 

ισοτιμίας του ευρώ κατα 61% συνολικά από την έναρξη των συμβάσεων μέχρι σήμερα   

πράγμα που αυτόματα αύξησε το ανεξόφλητο κεφάλαιο στην εναγόμενη 20.000 

δανείων,  όπως άλλωστε και την μηναία δόση του δανείου. Αυτό το γεγονός όχι μόνο θα 

οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση την παραπάνω κατηγορία καταναλωτών 

δανειοληπτών αλλά και στην αντικειμενική αδυναμία τους να αποπληρώσουν κανονικά 

τα δάνεια τους όπως αυτά παράνομα και λανθασμένα υπολογίζονται, με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής, και 

έναρξη διαδικασίας πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης πρώτων 

προσημειωμένων κατοικιών σε 20.000 δανειολήπτες της εναγομένης. Το ίδιο δε ισχύει 

και με τα αιτήματα του δευτέρου τμήματος παράνομης συμπεριφοράς η οποία επηρεάζει 

δυσμενώς τους καταναλωτές αφού τους οδηγεί σε απεμπόληση των δικαιωμάτων τους 

προς όφελος της εναγομένης.  

Νόμιμη λοιπόν περίπτωση συντρέχει όπως κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η 

εκδοθεισομένη απόφαση σας επί της συλλογικής αγωγής μας σε όλα τα αιτήματα της.  

 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και αποδεικνύεται με 

έγγραφα και μάρτυρες, έχουν δε καταβληθεί και οι κρατήσεις που βαρύνουν τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους μας μας δυνάμει των τετραπλοτυπων ΔΣΑ 

…………………………………………......................./2015  

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

και όλων όσων θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση της παρούσας. 

 

ΖΗΤΑΜΕ 

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα Συλλογική Αγωγή μας. 
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Να απαγορευτεί στην εναγομένη στο μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και 

να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές και στα πλαίσια συμβάσεων 

δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου γενικούς όρους με το 

ακόλουθο περιεχόμενο ή με οποιαδήποτε διατύπωση, η οποία κατατείνει στο ίδιο 

αποτέλεσμα : 

Α. « η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει είτε σε αυτούσιο συνάλλαγμα , 

είτε με το σε ευρώ ισάξιο (αντίτιμο) του συναλλάγματος ελβετικών φράγκων , 

υπολογιζόμενο , την ημερομηνία πληρωμής της δόσης με βάση την ισοτιμία του οικείου 

συναλλάγματος , όπως αυτή θα προκύψει από τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος . 

Η τιμή αυτή θα είναι ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ από την τρέχουσα τιμή που η τράπεζα ΠΩΛΕΙ το 

Ελβετικό Φράγκο και η οποία εμφανίζεται από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών 

Συναλλάγματος της Τράπεζας »  

 

Β. « Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του δανείου , πέρα από τις συνέπειες 

που μνημονεύονται κατά τα λοιπά στην παρούσα , η τράπεζα δικαιούται επίσης (αλλά 

δεν υποχρεούται) να μετατρέπει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε ευρώ με 

βάση της τρέχουσα τιμή ΠΩΛΗΣΗΣ από την Τράπεζα του Ελβετικού Φράγκου , όπως η 

τιμή αυτή προκύπτει από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας , την 

ημερομηνία μετροπής του συνόλου της οφειλής σε ευρώ...... ». 

 

Γ. «Ο οφειλέτης δικαιούται να καταβαλει σε ολική η μερική εξόφληση του κεφαλαίου του 

, οποιοδήποτε ποσό , κατα τα ειδικότερα (περί συναλλαγματος ή του ισάξιου αυτού σε 

ευρω) οριζόμενα στον όρο 4.1 της παρούσας και εφόσον υπάρχει καθυστερημένη 

οφειλή με την προυπόθεση ότι θα εξοφλήσει την οφειλή αυτή»  

 

Δ. «Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι πριν την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης ενημερώθηκαν πλήρως από τους υπαλλήλους της τράπεζας σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την σύμβαση αυτή και ότι 

τους επεξηγήθηκαν όλοι οι όροι αυτής και ιδίως οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν 

από ενδεχόμενη αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος του Ελβετικού 

Φράγκου έναντι του ευρώ , αναφορικά με την σε ευρώ αποτίμηση του κεφαλαίου του 

δανείου, των ασφαλίστρων , της καταβαλλόμενης δόσης και την εν γένει αποπληρωμή 

του δανείου». 

 

Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να επικαλείται τους κάτωθι γενικούς όρους 

συναλλαγών που εμπεριέχονται στις συμβάσεις που έκαναν οι δικαιοπάροχοί της:  
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  

Α) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η εξόφληση των τοκοχρεολυτικών 

δόσεων ή οποιαδήποτε καταβολή έναντι του δανείου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα τηρεί ο Οφειλέτης καθ' όλη τη διάρκεια του 

δανείου στο Κατάστημα ..., είτε σε Ευρώ είτε σε Ελβετικά Φράγκα. Εφόσον ο τραπεζικός 

λογαριασμός τηρείται σε Ευρώ, η θα αντλεί από το λογαριασμό αυτό το απαραίτητο σε 

Ευρώ ποσό, προκειμένου ν' αγοράσει για λογαριασμό του Οφειλέτη, με βάση την 

ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου 

την ημέρα καταβολής της δόσης, το ποσό της εκάστοτε οφειλομένης τοκοχρεολυτικής 

δόσης σε Ελβετικά Φράγκα. 

 

Β) Η Τράπεζα στις παραπάνω περιπτώσεις έχει το δικαίωμα, μετά πάροδο τριών (3) 

μηνών από την υπερημερία του Οφειλέτη να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και ν' 

αναζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του δανείου, όπως αυτό προκύπτει σε 

Ευρώ έπειτα από αγορά για λογαριασμό του Οφειλέτη, με βάση την ισοτιμία μεταξύ 

Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου, το οποίο 

καθίσταται από της καταγγελίας ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και επιβαρύνεται με το 

επιτόκιο υπερημερίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν το 

ανεξόφλητο ποσό του δανείου υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ, η μετατροπή του ποσού θα 

γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης 

Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 

καταγγελίας της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατροπή του γίνεται βάσει 

της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού 

Φράγκου η οποία θα ισχύει την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. 

 

Γ) Αν το προεξοφλούμενο ποσό του δανείου υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ, η μετατροπή 

του ποσού θα γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην 

Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 

ημερομηνία προεξόφλησης. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατροπή του ποσού θά 

γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης 

Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει την ημερομηνία προεξόφλησης. 

Δ) Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν από την Τράπεζα 

αναλυτικά για τους συναλλαγματικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν σχετικά με την 

αγορά του ποσού του δανείου σε Ελβετικά Φράγκα και την περαιτέρω εξυπηρέτηση του 

στο νόμισμα αυτό και κατανόησαν πλήρως τους κινδύνους αυτούς. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ  (LIMITED)  
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 Α) Ο πιστούχος δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων που 

προέρχονται από τις συναλλαγματικές διαφορές και τις διακυμάνσεις των αξιών των 

διαφόρων νομισμάτων. Ειδικότερα, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για συναλλαγματικούς 

και επιτοκιακούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει από τυχόν διακύμανση της ισοτιμίας 

του Ελβετικού Φράγκου (CHF) έναντι του Ευρώ (€) και την τυχόν αύξηση των επιτοκίων 

του Ελβετικού Φράγκου (CHF), αντιλαμβανόμενος ότι τυχόν αρνητική διακύμανση της 

ισοτιμίας θα επηρεάσει το ύφος της καταβαλλόμενης δόσης και την αντιστοιχία σε Ευρώ 

(€) για το υπόλοιπο του κεφαλαίου. 

  Β) Την συναλακτική πρακτική- Προφορικός ΓΟΣ όπως αυτός διατυπώθηκε 

στους καταναλωτές προφορικώς από τους υπαλλήλους της τράπεζας Κυπρου κατά τη 

σύναψη της σύμβασης δανείου και ο οποίος στην συνέχεια εφαρμόστηκε από την 

τράπεζα Κύπρου και στην συνέχεια από την εναγομένη: «οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές 

δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καταβάλλονταν με βάση την εκάστοτε τιμή στην 

οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό φράγκο κατά την ημέρα της καταβολής» 

 Γ) Ο Πιστούχος και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι έχουν γνώση των διατάξεων που 

διέπουν τις συμβάσεις του είδους, καθώς και πλήρη επίγνωση των κινδύνων που 

προέρχονται από τις συναλλαγματικές διαφορές και τις διακυμάνσεις των αξιών των 

διαφόρων νομισμάτων 

 

MARFIN BANK-CYPROUS POPULAR BANK  

 Ο προφορικός ΓΟΣ οπως αυτός διατυπώθηκε στους καταναλωτές προφορικώς 

από τους υπαλλήλους της τράπεζας κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και ο 

οποίος στην συνέχεια εφαρμόστηκε από την τράπεζα  και στην συνέχεια από την 

εναγομένη,: 

«οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καταβάλλονταν με 

βάση την εκάστοτε τιμή στην οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό φράγκο κατά την ημέρα 

της καταβολής» 

 

MILLENIUM BANK  
 

A) «Ειδικά για τα οφειλόμενα σε ελβετικά φράγκα ποσά να χρεώνει (ενν. η αντίδικος) το 

λογαριασμό αυτόν (ενν. τον λογαριασμο τηρησης του δανείου)  με το ισότιμο τους σε 

ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ 

(Euro) την τιμή πώλησης Ελβετικών φράγκων (CHF) που ισχύει την ημερομηνία 

καταβολής της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της 

Τράπεζας»  
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B) «με την παρούσα ο οφειλέτης χορηγεί ρητή εντολή και εξουσιοδότηση προς την 

Τράπεζα να χρεώνει τον καταθετικό λογαριασμό που αναγράφεται στην σύμβαση με το 

ισότιμο σε ευρώ (euro) των οφειλόμενων σε ελβετικά φράγκα (CHF) ποσών 

εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ (euro) την τιμή 

πώλησης του ευρώ (euro), που θα ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστοτε 

οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας εκείνης  της 

ημέρας»  

 

Γ) Το δάνειο συνομολογείται έντοκο και θα εξοφληθεί από τον Οφειλέτη εντός χρονικής 

προθεσμίας, η οποία θα αρχίσει από την ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού του 

Δανείου, όπως η ημερομηνία αυτή προκύπτει από τις εγγραφές που γίνονται 

τταράγραφο 2.04 και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία της εκταμίευσης μετά την 

πάροδο της συνολικής διάρκειας του Δανείου που αναφέρεται στον όρο α.4 της 

παρούσας και με την καταβολή των δόσεων που αναγράφονται στον καταβαλλομένων 

αποκλειστικά στο νόμισμα που έχει χορηγηθεί το Δάνειο ήτοι σε ελβετικά φράγκα (CHF) 

και κατά την λήξη των αντιστοιχων περιόδου εκτοκισμού που συμφωνηθηκαν με τις 

κάτωθι διακρίσεις. 

 

Δ) Η Τράπεζα δικαιούται, σε περίπτωση καταγγελίας, να μετατρέψει το σύνολο της 

ληξιπρόθεσμης οφειλής από ελβετικά φράγκα (CHF) σε ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για 

την μετατροπή αυτή την τιμή αγοράς Ελβετικών φράγκων (CHF) που θα σχύει την 

ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος 

της Τράπεζας εκείνης της ημέρας. 

  

Ε) ο προφορικος ΓΟΣ οπως αυτός διατυπώθηκε στους καταναλωτές προφορικώς από 

τους υπαλλήλους της κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και ο οποίος στην 

συνέχεια εφαρμόστηκε από την τράπεζα  και στην συνέχεια από την εναγομένη,: 

 «οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα 

καταβάλλονταν με βάση την εκάστοτε τιμή στην οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό 

φράγκο κατά την ημέρα της καταβολής» 

 

ΣΤ) «Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί επαρκώς από την 

Τράπεζα και κατανοούν πλήρως την φύση της παρούσας τροποποιητικής πράξης ,τις 

συμβατικές υποχρεώσεις τους και την έκταση των κινδύνων που  αναλαμβάνουν». 
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Να απαγορευτεί στην εναγομένη για το μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και να 

χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές και στα πλαίσια συμβάσεων δανείων 

σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου ΓΟΣ που εμπεριέχεται σε κάθε 

ρύθμιση οφειλής ή μείωση δόσης δανείου με το ακόλουθο περιεχόμενο 

«Το άληκτο κεφάλαιο του ανωτέρω δανείου ανέρχεται σήμερα στο ποσό 

των ............. ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( CHF.. ) πλέον τόκων από την .......... και οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου εκ κεφαλαίου , συμβατικών τόκων και 

ασφαλίστρων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ......... ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ 

(........CHF). Ητοι συνολική ανεξόφλητη οφειλή σήμερα ............... ελβετικά φράγκα 

πλέον τόκων του ανωτέρω άληκτου κεφαλαίου από την ............ 

 Ο οφειλέτης και ο εγγυητής με την παρούσα αναγνωρίζουν ρητά τα 

παραπάνω ποσά οφειλής ως ποσά ως ακριβή και σύμφωνα με τους όρους της 

παραπάνω σύμβασης ». 

Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να απαιτεί την καταβολή των δόσεων να γίνει 

με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία € /CHF όπως την ορίζει η ίδια. 

Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να αποκρούει την εκ μέρους των δανειοληπτών 

καταβολή των των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει 

της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε € και 

Να απαγορευτεί στην εναγόμενη η καταγγελία των συμβάσεων των δανείων εάν 

οι δανειολήπτης καταβάλουν τα ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο 

ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του 

δανείου και χορήγησης σε € 

Να υποχρεωθεί να ανεχεται εκ μέρους των καταναλωτών την καταβολή των 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή την καταβολή εξόφλησης μεριθκως ή εφαπαξ του δανείου 

σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας €/CHF κατά τον χρόνο 

εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε € ακόμα πιο ειδικά να ανέχεται η εναγόμενη 

την καταβολή εκ μέρους των ελληνω καταναλωτών φυσικών και νομικών προσώπων 

την καταβολής της ορισθείσας από αυτήν τοκοχρεωλυτικής δόσης μετατρέποντας το 

καταβαλλόμενο από αυτούς ποσό σε ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την 

συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. 

Να παραλείπει η εναγόμενη να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική 

εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του 

χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας 

€/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου.  

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, να παραλείπει να μετατρέπει το όποιο 

προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του 

ελβετικού φράγκου την ημέρα της καταγγελίας. 
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Να παύσει εκ μέρους της εναγομένης η κάθε είδους χρήση και έκδοση των 

αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων και αντιγράφων των λογαριασμών εκ μέρους 

της εναγομένης, στα οποία να γίνεται υπολογισμός των δόσεων και τόκων κατόπιν 

μετατροπής του Ελβετικού Φράγκου σε Ευρώ, όχι με βάση την ισοτιμία ευρώ-Ελβετικού 

Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης κάθε δανείου, αλλά βάσει της ισοτιμίας ευρώ-

Ελβετικού Φράγκου, επί τη βάσει ισοτιμιών που ίσχυσαν σε μεταγενέστερα χρονικά 

διαστήματα. 

Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να προβεί στον συνυπολογισμό όλων των 

χρεώσεων, ήτοι τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών που 

έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του Ελβετικου Φράγκου σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία 

ευρώ-Ελβετικού Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης έκαστου δανείου, άλλως με βάση 

το ποσό των ευρώ που εκταμιεύτηκε και το συμβατικό επιτόκιο. 

Να απέχει η εναγόμενη από την είσπραξη των απαιτήσεων με κάθε τρόπο αλλά 

και της καταγγελίας συμβάσεων των δανείων της παραπάνω κατηγορίας, έως ότου 

προβεί στον ορθό παραπάνω επανυπολογισμό και ενημερώσει τους δανειολήπτες με 

εξώδικη δήλωση επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή. 

Να απαγορευτεί στην εναγόμενη η κάθε είδους χρήση των εγγράφων των 

ρυθμίσεων και μειώσεων δόσεων σε τρίτους τόσο στα δάνεια της επίδικης κατηγορίας 

όσο και στα κάθε είδους και φύσης δάνεια που περιέχουν, τον ΓΟΣ με τον οποίο ο 

καταναλωτής αναγνωρίζει την οφειλή του έναντι της εναγόμενης ως νόμιμη και ορθή 

καθώς και η επίκληση της συμφωνίας αναγνώρισης χρέους βάσει του παραπάνω Γ.Ο.Σ. 

Να απειληθεί σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή 100.000€ για κάθε μια 

επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση του διατακτικού της 

εκδοθεισομένης απόφασης εκάστης των παραπάνω υποχρεώσεων. 

Το διατακτικό της εκδοθεισομένης απόφασης να ισχύει για όλους τους Έλληνες 

και αλλοδαπούς καταναλωτές δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο άλλως με 

ρήτρα Ελβετικού Φράγκου που χορήγησε η εναγόμενη αλλά και ιδίως για τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στην παρούσα αγωγή τα οποία τυγχάνουν και μέλη του Σωματείου, 

στο οποίο ανακοινώνεται η δίκη, ώστε να παρέμβει αυτό και τα μέλη του σε αυτή.  

Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 

Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων. 

 
Αθήνα 10-08-2015 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 
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