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Αξιότιμα μέλη, 

Στην τριετία που διανύσαμε, το απελθόν Δ.Σ του συλλόγου, έβαλε στόχους τους 

οποίους και πραγμάτωσε. 

Με το ξεκίνημά μας και χωρίς χάσιμο χρόνου δημιουργήσαμε μια μικρή, ευέλικτη, 

υποστηρικτική ομάδα επικοινωνίας και σχεδιασμού. Όλοι μαζί εθελοντικά μεν, αλλά 

με επαγγελματική τακτική και ζήλο, θέσαμε τους άξονες δράσης, επικοινωνίας, 

σχεδιασμού, παράλληλα με τις ασκούμενες συλλογικές διεκδικήσεις μας. 

Έτσι λοιπόν έχοντας την εκδοθείσα τότε ιστορική απόφαση 334 /2016 Π.Π.Α (1η σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο), ξεκινήσαμε … 

Α)   ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Χτίσαμε γέφυρες δικτύωσης με Οργανώσεις του εξωτερικού, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην προστασία δανειοληπτών σε ξένο νόμισμα, κάνοντας 

γνωστό τον κοινό αγώνα μας. Γνωστοποιήσαμε τη δύναμη της Συλλογικής δράσης, 

ανταλλάξαμε απόψεις, συζητούσαμε για τρόπους ενιαίας δράσης ούτως ώστε να 

δημιουργήσουμε επιπλέον όπλα αντιμετώπισης στον αγώνα μας, αλλά κυρίως να 

δυναμώσουμε την φωνή μας και εκτός της χώρας μας. Το ίδιο χρονικό διάστημα, 

στις Βρυξέλες, στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα. Στο πλαίσιο αυτό, 

διαβάστηκε η απόφαση 334/2016 Π.Π.Α. 

Β)   ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΙΔΕΑ – ΕΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑ 

Δημιουργήσαμε ψήφισμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του AVAAZ. Ψήφισμα που 

όχι μόνο μέλη δανειολήπτες αλλά και κάθε φίλος και αλληλέγγυος – ενεργός 

πολίτης συμμετέχει και ενώνει την φωνή του με την δική μας. Ψήφισμα που 

υιοθετήθηκε/ψηφίσθηκε από εκπροσώπους και μέλη μη εγχώριων οργανώσεων 

προστασίας δανειοληπτών με ρήτρα ξένου νομίσματος.   

Γ)   ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.» 

Με την εν λόγω εξωδικαστική πράξη, ζητήσαμε την εφαρμογή της απόφασης 

334/2016 Π.Π.Α (μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση την αποπληρωμή των 

καταβληθέντων δόσεων με την ισοτιμία εκταμίευσης) για την ανακούφιση των 

πληγέντων από τα δάνεια αυτά.  

Δ)    ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Απεστάλη εξώδικο προς όλες τις τράπεζες για την αναδρομική εφαρμογή του 

αρνητικού libor από τον Δεκέμβριο 2012.  

Ε) ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ (Συνήγορος του Καταναλωτή, 

Επαγγελματικά – Εμπορικά Επιμελητήρια) 

Σκοπός ήταν η ενημέρωση για το μείζον ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.  
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ΣΤ)   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

Η πολιτική εξουσία σε επίπεδο αντιπροσώπων Βουλής,  διαχρονικά παρά τις 

συνεχείς πιέσεις, επερωτήσεις, παρά την ανάδειξη του προβλήματος/ κινδύνου 

πως θα κοκκινίσουν και άλλες χιλιάδες δάνεια, γυρνά αδιάφορα την πλάτη της μην 

προβαίνοντας σε άμεση λύση. 

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να οργώσουμε ΟΛΗ την Ελλάδα. Αρχίσαμε να μετράμε 

συμμάχους, ξεκινώντας από το γείτονα, το δημότη, το Δήμαρχο. 

Κάπως έτσι αποφασίσαμε τις συνεχείς δράσεις με παρεμβάσεις σε Περιφερειακά 

και Δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και την ευρεία 

ενημέρωση για το οξύτατο αυτό θέμα. 

Από το Σεπτέμβριο 2016 μέχρι και τον Απρίλιο 2017, σε διάστημα 8 μηνών, 

καταφέραμε να οργώσουμε την Ελλάδα, επισκεπτόμενοι 10 περιφέρειες της χώρας 

και 46 Δήμους της Ελλάδας, με κορύφωση όλης αυτής της δράσης την έκδοση 

σχετικού ψηφίσματος από την ΚΕΔΕ, (καλύπτοντας το 94.1% της ελληνικής 

επικράτειας), ζητώντας από αυτούς ψηφίσματα με αίτημα προς την Πολιτεία την 

νομοθετική επίλυση του ζητήματος κατά τις επιταγές της 334/2016. Τα ψηφίσματα 

αυτά κατατέθηκαν στα πρακτικά του ελληνικού κοινοβουλίου.   

Ζ)  ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της δράσης του συλλόγου το Δ.Σ διεξήγαγε ενημερωτικές ημερίδες, και 

μέσα από άρθρα σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, αλλά και μέσα από 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις επεδίωξε να ενημερώνει έγκυρα, 

έγκαιρα και αντικειμενικά τόσο τους δανειολήπτες σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, 

όσο και τον υπόλοιπο κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα δάνεια, την 

πραγματική τους φύση, την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε, την αδικία την 

οποία έχουμε υποστεί και πως πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν την ευθύνη 

τους. 

Η)   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Με την δράση μας ενεργοποιήθηκαν – συσπειρώθηκαν τα μέλη του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ, 

ευαισθητοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε η ίδια η κοινωνία, προσελκύσαμε νέα 

μέλη.  

Θ)   ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αποστείλαμε, στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εξώδικη ερώτηση – πρόσκληση με 

την οποία καλούσαμε την διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, πέραν 

άλλων, να μας γνωρίσει πότε ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί που δέχονται τα ποσά της 

εισφοράς του Ν. 128/1975 καθώς και τον αριθμό ή τους ειδικότερους αριθμούς των 

λογαριασμών αυτών, στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της εισφοράς αυτής που 

καταβάλλουν χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες έως και σήμερα όπως και  το ή τα 

νομίσματα στα οποία τηρούνται οι εν λόγω λογαριασμοί, που αφορούν και 

δέχονται καταβολές της εισφοράς του Ν. 128/1975. 
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Ι)   ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Απεστάλη υπόμνημα προς τους εκπροσώπους της πολιτικής και νομοθετικής 

εξουσίας της χώρας, στη Βουλή, καθώς και σε θεσμικά όργανα και φορείς της 

Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικό με αίτημα για λήψη 

πρωτοβουλιών και θαρραλέα αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Το πολυσέλιδο 

υπόμνημα, μεταξύ άλλων, γκρεμίζει τους μύθους περί δήθεν ζημίας που 

υφίστανται οι Τράπεζες από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνει αποδεικνύουν ανύπαρκτη την επικαλούμενη ζημιά των τραπεζών σε 

ενδεχόμενη οριστική επίλυση του ζητήματος για τα δάνεια με ρήτρα ξένου 

νομίσματος, ενώ το μόνο που φαίνεται να διακυβεύεται είναι προσδοκώμενα 

τραπεζικά υπερκέρδη, που παράγονται από τη μεταβολή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. 

Διαβάστε το Υπόμνημα εδώ: 

https://www.daneia-chf.gr/files/daneia-

chf/draseis/YPOMNIMA%20PANELLINIOY%20SYLLOGOY%20DANEIOLIPTON%20ELBETIKOY%20FRAGKOY.pdf  

Με την κατάθεση του υπομνήματος, ζητήσαμε δις συνάντηση με τον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας (Προκόπη Παυλόπουλο) , τον Πρωθυπουργό (Αλέξη 

Τσίπρα), τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης 

(Ιωάννη Δραγασάκη) , τον Υπουργό Επικρατείας  (Αλέκος Φλαμπουράρης), χωρίς να 

λάβουμε ποτέ απάντηση. 

Επιπρόσθετα, με επιστολές, email, fax ζητήσαμε συνάντηση και από τις 

κοινοβουλευτικές ομάδες, χωρίς να λάβουμε ποτέ απάντηση. 

Σκοπός μας, μέσω των συναντήσεων αυτών για άλλη μια φορά, ήταν να 

επικοινωνήσουμε το ζήτημα των δανείων σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, την ζημιά 

που έχουμε υποστεί, την  κατάφορη αδικία που βιώνουμε καθημερινά. Να τους 

καταστήσουμε σαφές μεταξύ άλλων, πως σε βάρος μας διαπράττεται ένα τεράστιο 

κατ’ εξακολούθηση έγκλημα. Πως το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού την 

υπέρμετρη επιβάρυνση των Ελλήνων δανειοληπτών καρπώνονται στο σύνολο τους 

και ως υπερκέρδος τους οι τράπεζες χωρίς να γνωρίζει κανείς εάν για τα κέρδη αυτά 

φορολογήθηκαν ποτέ ή εάν, έστω τώρα, μπορούν να φορολογηθούν. Να τους 

τονίσουμε πως επί της ουσίας αυτό που ζητάμε από τον κο Πρωθυπουργό, τους 

Υπουργούς της Κυβέρνησης, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους Βουλευτές και από 

όλους τους θεσμικούς παράγοντες είναι να αναλάβουν πρωτοβουλίες κοινωνικού 

διαλόγου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή και νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι οι Έλληνες πολίτες, υφιστάμενοι και μέλλοντες, δεν θα πέσουν 

θύματα αντίστοιχων πρακτικών τύπου «Χρηματιστηρίου ‘99», πως δεν ζητάμε 

τίποτα παραπάνω από μια κοινωνική και δίκαιη λύση για τους χιλιάδες Έλληνες 

δανειολήπτες που κινδυνεύουν να γίνουν βορά στα ξένα Funds και τα κερδοσκοπικά 

χρηματιστηριακά παιχνίδια. 
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ΙΑ)   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Με τις συλλογικές αγωγές να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις υπόλοιπες δράσεις να 

«τρέχουν» αποφασίσαμε πως θα έπρεπε ο ΣΥΔΑΝΕΦ να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά και να ενισχύσει τα πρώτα Εφετεία επί ατομικών αγωγών. 

Καταθέσαμε , λοιπόν, 2 πρόσθετες παρεμβάσεις, μια εξ΄αυτών στο Εφετείο Θράκης  

(2016) και η άλλη στο Εφετείο Πειραιά (2017). 

ΙΒ)   ΕΚΔΙΚΑΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΕΘΝΙΚΗΣ , APLHA 

Εκδικάστηκαν πρωτόδικα οι αγωγές 2-11-2016 Πειραιώς, 23-11-2016 Εθνική & 

Alpha. 

Στις 28-9-2017 εκδικάστηκε η έφεση που ασκήθηκε από την τράπεζα Eurobank, 

κατά της  απόφασης 334/2016 Π.Π.Α. 

Επι των αγωγών αυτών εκδόθηκαν πρωτόδικες θετικές αποφάσεις για τις τράπεζες 

Εθνική & Alpha και αρνητική πρωτόδικη απόφαση για την Πειραιώς, καθώς επίσης 

το 2018 εκδόθηκε αρνητική εφετειακή απόφαση από την εκδίκαση κατά Eurobank.  

Έχοντας, αυτές τις αποφάσεις ασκήθηκαν – προσδιορίστηκαν εφέσεις κατά των 

τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς, Alpha, καθώς και αναίρεση στον Α.Π κατά της 

αρνητικής εφετειακής απόφασης της Eurobank. 

ΙΓ)  ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Ενισχύσαμε  την νομική ομάδα, η οποία θα υπερασπιζόταν με επαγγελματισμό και 

υπευθυνότητα τα συμφέροντά μας και «επενδύσαμε» σε επιπλέον μελέτες και 

αναλύσεις, από καθηγητές Νομικής και εγνωσμένου κύρους οικονομικούς 

πραγματογνώμονες. Εν συνεχεία, διευρύναμε και ενισχύσαμε την νομική ομάδα για 

να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. 

 

Συνοπτικά, επιτρέψτε μας να αναφέρουμε … 

1. Οργάνωση, Συντονισμός, Επικοινωνία, Ημερίδες, πάσης φύσεως ΔΑΠΑΝΕΣ, 

Μεταφράσεις, Γνωμοδοτήσεις Πανεπιστημιακών Καθηγητών, Οικονομικές Μελέτες, 

Εξώδικα, Υπομνήματα, Προδικαστικά Ερωτήματα ΔΕΕ, Αμοιβές δικηγόρων 

(συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων καταναλωτικών ενώσεων), με 

υπευθυνότητα στα οικονομικά του συλλόγου, πραγματοποιήθηκαν από τις 

συνδρομές  μελών του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ, χωρίς ίχνος συνδρομής των εναγόντων 

καταναλωτικών ενώσεων.  Τις ενάγουσες καταναλωτικές ενώσεις, ενισχύσαμε σε 

όλα τα δικαστικά στάδια με δύο και τρείς δικηγόρους των οποίων έξοδα έχει 

αναλάβει με επιμέλεια & εξ΄ολοκλήρου ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. 

2. Άρθρα , συνεντεύξεις σε έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο , δεκάδες συνεντεύξεις σε 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές πραγματοποιήθηκαν με  επιμέλεια του 

ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.  
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3.  Προβλέψαμε, σχεδιάσαμε, εκτελέσαμε (πρίν καν  συζητηθεί το θέμα στη βουλή 

για τα κόκκινα δάνεια), την αποστολή πολυσέλιδου υπομνήματος σε όλη την 

πολιτική ηγεσία, στις κοινοβουλευτικές ομάδες, τα οικονομικά επιτελεία των 

κομμάτων για εξεύρεση λύσης.  

4. Ενεργήσαμε και απαντήσαμε άμεσα σε κατάπτυστα άρθρα κονδυλοφόρων. Σε 

συμπεριφορές  που χαρακτηρίζονται από ευτελή κίνητρα και προκαλούν την 

περιφρόνηση των άλλων απαντήσαμε με έργα! 

5. Σε εκκρεμότητα (αίτημα του συλλόγου σε μια εκ νέου συνάντηση με το γραφείο 

του κου πρωθυπουργού). 

Είναι δύσκολο να μεταφέρεις το έργο 3 ετών σε 5 μόλις σελίδες. Αναλυτικότερα 

μπορείτε να δείτε τα πεπραγμένα κάθε έτους 2016, 2017, 2018 πατώντας τα 

παρακάτω link: 

2016  https://www.daneia-chf.gr/enimerosi/articles/pepragmena-sydanef-etoys-2016.html 

2017  https://www.daneia-chf.gr/enimerosi/articles/pepragmena-sydanef-etoys-2017.html 

2018 https://www.daneia-chf.gr/enimerosi/articles/pepragmena-sydanef-etoys-2017-

368.html 

Αξιότιμα μέλη,  

Έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε καθημερινά πως γίναμε μια Οργάνωση που 

δεν βολεύεται στους συμψηφισμούς, δεν βολεύεται στην νοοτροπία της μιζέριας 

και του φανατισμού. Δεν θα παζαρέψουμε ποτέ κάτω από το τραπέζι, ούτε θα 

συμβιβαστούμε για ο,τι δικαιωματικά μας ανήκει. Είμαστε η Οργάνωση που έχει 

ανοίξει δρόμους στην Ευρώπη.  

Τέλος να ευχαριστήσουμε τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, που μας δείχνετε 

καθημερινά την πίστη και την στήριξή σας στον Συλλογικό αγώνα ( δράσεις και 

αγωγές) δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ώθηση που χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε 

το εθελοντικό μας έργο !!  

Μπορούμε όλοι μαζί μέσω των συλλογικών μας διεκδικήσεων και αγωγών να 

ανοίξουμε οριστικά τον δρόμο δικαίωσής μας. 

 

Με εκτίμηση 

Το Δ.Σ/ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ 
 
Παντελής Αντωνιάδης               Πρόεδρος 
Νίκος Κοτσιφάκης                      Αντιπρόεδρος 
Ευανθία Θεοφιλοπούλου         Γραμματέας 
Δέσποινα Σονιάδου                   Ταμίας 
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