
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ:  Κύριε  Υπουργέ,  όπως  πολύ  καλά  γνωρίζετε,  περί  τους

82.000  δανειολήπτες  στην  πατρίδα  μας  έλαβαν  δάνειο  με  το  νόμισμα  του  ελβετικού

φράγκου, πλην όμως λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημιά

και βρέθηκαν σε δυσχερή οικονομική θέση.

Στο αυτό συμπέρασμα κατέληξαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις και στον πρώτο

και  στον  δεύτερο  βαθμό.  Για  το  θέμα  αυτό  έχει  γνωμοδοτήσει  και  η  Επίτροπος  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα καταναλωτή. 

Πρόσφατα, είχαμε μια εξέλιξη.  Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία

«EUROBANK ERGASIAS» παραιτήθηκε του δικογράφου της αναιρέσεως κατά συγκεκριμένης

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καταστάσα της αποφάσεως αμετακλήτου

και παρέχουσα η ως άνω απόφαση το δεδικασμένο. Ως καλά γνωρίζετε το δεδικασμένο,

βέβαια, ισχύει μόνο για τον διάδικο, ο οποίος παρέστη.

Ερώτηση: Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, προκειμένου να επιλυθεί το

θέμα νομοθετικά αφ’ ης στιγμής υφίσταται το δεδικασμένο, το αναγνώρισε κι η τράπεζα

προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται χιλιάδες δανειολήπτες στις δικαστικές αίθουσες;

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού):  Όπως

όλοι γνωρίζουμε, τα ενυπόθηκα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν συναφθεί φυσικά πριν

από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και είχαν συναφθεί εν μέσω μιας

ελεύθερης  αγοράς  και  επιλογών από  την  πλευρά  των δανειοληπτών  χωρίς  να  υπάρχει

οποιαδήποτε μέριμνα για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, το οποίο πολύ απλά σήμαινε ότι σε



περίπτωση υποτίμησης του ελβετικού φράγκου η ωφέλεια πήγαινε στον δανειολήπτη, σε

περίπτωση φυσικά υπερτίμησης του ελβετικού φράγκου οι συνέπειες είναι γνωστές.

Υπό τις δεδομένες συνθήκες, η υπόθεση, όπως προέκυψε μετά την κρίση, θέτει εκ

των  πραγμάτων  θέμα  ρύθμισης  του  συγκεκριμένου  θέματος.  Να  υπενθυμίσω  ότι  η

υπόθεση αυτήν τη στιγμή πέρα από την μεμονωμένη περίπτωση, την οποία επικαλείται η

ερώτηση, βρίσκεται μετά από προσφυγή της Ένωσης Καταναλωτών, το οποίο θα καλύπτει

το  σύνολο  των  περιπτώσεων,  σε  διαδικασία  δικαστικής  απόφασης  και  μάλιστα  στο

υψηλότερο επίπεδο.

Συνεπώς,  το  ένα  στοιχείο  είναι  ότι  θα  υπάρξει  δικαστική  απόφαση  σύντομα,  η

οποία θα καλύπτει γενικά την κατηγορία αυτή και όχι μεμονωμένο δανειολήπτη. 

Δεύτερον, υπάρχει πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη,  στην

οποία υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, που ρυθμίζει  τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια

μεταβλητού επιτοκίου. Η κεντρική ιδέα της οδηγίας αυτής είναι να υπάρχει το δικαίωμα

μείωσης του καταναλωτή να μετατρέπει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα,

τηρουμένων  κάποιων  προϋποθέσεων,  προκειμένου  να  μειωθεί  ο  συναλλαγματικός

κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής. 

Η  οδηγία  αυτή  εφαρμόζεται,  όμως,  σε  συμβάσεις  ενυπόθηκης  πίστης  που  θα

συναφθούν  από τις  21  Μαρτίου  του  2016  και  μετά.  Έχει,  όμως,  ορισμένο  κανονιστικό

πλαίσιο,  το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή τρόπο επίλυσης αναδρομικά του

προβλήματος. 

(Στο  σημείο  αυτό  κτυπάει  το  κουδούνι  λήξεως  του  χρόνου  ομιλίας  του  κυρίου

Υπουργού)

Επιτρέψτε μου να θέσω ποια είναι η λύση. Ενδεικτικά, η λύση είναι να κλειδώσει

αναδρομικά η ισοτιμία ανάμεσα στο ελβετικό φράγκο και το ευρώ με ένα τρόπο, ο οποίος



δεν επιδεινώνει τη θέση του δανειολήπτη και ταυτόχρονα, να προσδιοριστεί το επιτόκιο, με

έναν τρόπο με τον οποίο –υπενθυμίζω- ο δανειολήπτης του ελβετικού φράγκου είχε μεγάλο

πλεονέκτημα στο επιτόκιο έναντι του δανειολήπτη σε ευρώ. 

Η λύση, λοιπόν, είναι λίγο έως πολύ δεδομένη. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Είναι

μια  δίκαιη  λύση,  η  οποία  μπορεί  να  προκύψει  φυσικά  από  νομοθετική  ρύθμιση.  Σε

συμφωνία, έχουν προηγηθεί και σ’ αυτήν την περίοδο γίνονται σημαντικές συζητήσεις και

με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, προκειμένου να βρεθεί μία νομική μορφή, με την οποία

να είναι σύμφωνοι και να είναι δεσμευτική για όλες τις πλευρές. 

Συνεπώς,  το  πρόβλημα  ήταν  υπαρκτό,  μη  διαχειρίσιμο  για  κάποιο  χρονικό

διάστημα. Έγιναν οι προσφυγές. Η λύση είναι μια εκδοχή αυτού που υπονόησα. Είμαστε

πολύ  κοντά  στο  να δοθεί  αυτή  η  λύση  αναδρομικά  και  με  βάση  –επαναλαμβάνω-  μια

κατεύθυνση  που  υπάρχει  από  τούδε  και  εφεξής,  από  21  Μαρτίου  2016  και  μετά,  σε

αντίστοιχα δάνεια που θα συνάπτονται στο μέλλον με συναλλαγματικό κίνδυνο μειωμένο,

καθώς θα προβλέπεται ο τρόπος λύσης του προβλήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης, για

να δευτερολογήσει. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε  Υπουργέ,  αν  είναι  δυνατόν,  αν  μπορείτε  να

εξειδικεύσετε λίγο την κατεύθυνση αυτής της λύσης, διότι αφενός μεν είναι μεμονωμένη η

περίπτωση, στην οποία δικαιώθηκε ο δανειολήπτης, αφετέρου δεν ασκεί καμμία επιρροή

αυτό που είπατε για την Ένωση Καταναλωτών. Διότι και απόφαση να βγει, πάλι θα καλύπτει

δέκα, είκοσι, τριάντα που εκπροσωπεί η Ένωση Καταναλωτών. 

Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Οι ίδιες οι τράπεζες αποδέχονται, παραδέχονται ότι

θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, διότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις είναι εις βάρος τους.

Οι ίδιες οι τράπεζες το αποδέχονται. Παραιτήθηκε η «EUROBANK». Εμείς, γιατί να κοιτάμε



από μακριά; Η ίδια η τράπεζα λέει στο Υπουργείο να το λύσουν, διότι δεν τη συμφέρει την

τράπεζα  οικονομικά,  γιατί  πιθανότατα  θα  χάσει  τον  δικαστικό  αγώνα.  Συνεπώς,  αν

μπορούμε,  να  πούμε  σ’  αυτούς  τους  ανθρώπους  για  μια  εξειδίκευση  της  νομοθετικής

πρωτοβουλίας και πότε χρονικά. Αν μπορείτε, να το πείτε. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός):  Ο Υπουργός Οικονομίας,  Ανάπτυξης και

Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, έχει τον λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  (Υπουργός  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού): Έχετε

δίκιο στην παρατήρηση αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που έχουν τεθεί στη

συζήτηση,  που  είχαμε  την  περασμένη  εβδομάδα  με  την  Ένωση  Ελληνικών  Τραπεζών.

Αναζητούμε μια γρήγορη λύση από κοινού –επαναλαμβάνω- που να στέκει νομικά και να

μπορεί, πέρα από τη μεμονωμένη τράπεζα να υπάρχει κοινή αποδοχή αυτής της λύσης από

το σύνολο του τραπεζικού συστήματος. 


