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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  

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 εκάστοτε 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 την 15/1/15 από 1/20 στο 1/1 πράγμα που αυτόματα αύξησε το 
ανεξόφλητο κεφαλαίο στην εναγόμενη 40.000 δανείων κατά περίπου 17% 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 40.000 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 παραιτούμαστε του δικογράφου της από 29-1-2015 και με αριθμό 
κατάθεσης 10605/155/2015 όμοιας Συλλογικής Αγωγή μας ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία προσδιορίστηκε να δικαστεί την 9-
12-2015  

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και αποδεικνύεται με 
έγγραφα και μάρτυρες, έχουν δε καταβληθεί και οι κρατήσεις που βαρύνουν τους 
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πληρεξούσιους δικηγόρους μας μας δυνάμει των τετραπλοτυπων ΔΣΑ 
……………………………………………………………………………………….………./2015  

 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και όλων όσων θα προσθέσουμε  
κατά την συζήτηση της παρούσας . 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

Να γίνει δεκτή η παρούσα Συλλογική Αγωγή μας 

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. «Εφ’ όσον το Δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε 
συνάλλαγμα, ο/οι Οφειλέτης/ες υποχρεούται/νται να εκπληρώσει/ουν τις εντεύθεν 
υποχρεώσεις του/τους προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε 
EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της 
καταβολής»  

 Β. «Εφ’ όσον το Δάνειο χορηγήθηκε κατά ένα μέρος σε Euro και κατά το 
υπόλοιπο σε συνάλλαγμα, το ποσό των κάθε μορφής εισπράξεων σε εξόφληση 
των από το δάνειο υποχρεώσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας, φέρεται σε 
εξόφληση των Euro και συναλλαγματικών υποχρεώσεων με την ίδια αναλογία 
Euro/συναλλαγματικής χορήγησης» 

Γ. «Σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο 
άρθρο, η Τράπεζα δικαιούται να μετατρέψει το σύνολο της απαίτησης σε ισότιμη 
οφειλή EURO με βάση την τιμή πώλησης που ισχύει κατά την ημέρα της 
καταγγελίας». 

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 

«Ο Οφειλέτης με αιτία τη Σύμβαση οφείλει στην Τράπεζα ληξιπρόθεσμα 
ποσά ανερχόμενα σήμερα σε ποσό....... ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( CHF.. ) (εφεξής 
«Ληξιπρόθεσμη Οφειλή»), καθώς και το Ποσό......... ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ 
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(........CHF) (εφεξής «Ενήμερη Οφειλή»). Οι εδώ συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται τα ανωτέρω ποσά ως νόμιμα και ακριβή». 

 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 €  

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. 

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 
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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 έγγραφων των 

ρυθμίσεων και μειώσεων δόσεων σε τρίτους τόσο στα δάνεια της επίδικης κατηγόριας 
όσο και στα κάθε είδους και φύσης δάνεια της 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 που χορήγησε η 
εναγόμενη σε αυτούς σε ελβετικό φράγκο άλλως με ρήτρα Ελβετικού Φράγκου αλλά 
και ιδίως για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα αγωγής 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 εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 

Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων. 

Δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε του δικογράφου της από 29-1-2015 και με 
αριθμό κατάθεσης 10605/155/2015 όμοιας Συλλογικής Αγωγή μας ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία προσδιορίστηκε να δικαστεί την 9-
12-2015  

Αθήνα 4-8-2015 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

 

 

 

 

 

 

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Θ.  Μ Υ Τ Α Λ Ο Υ Λ Η Σ 
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 54  , 3ος  ΟΡΟΦΟΣ ,   ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ.   104 33, ΤΗΛ. & FAX 2103842522,  κιν. 
6945202953 ,e-mail mytaloulislawoffice@yahoo.gr 
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