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Κοιν: 

1. Βουλευτή Καββαδά Αθανάσιο 

2. Βουλευτή Γκίκα Στέφανο  

 

Κυρίες, κύριοι, 

Το 2018, με την ερώτηση που καταθέσατε προς τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, ως αντιπολίτευση, είχατε θέσει το ερώτημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

αν προτίθεται να καταθέσει νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση των στεγαστικών 

δανείων σε ελβετικό φράγκο και αν προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση σε 

νομοθετική ρύθμιση για να καθορίσει ως δεσμευτική τη συναλλαγματική ισοτιμία 

ευρώ- ελβετικού φράγκου που ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των 

δανείων αυτών. 

Ο βουλευτής Λευκάδας του κυβερνώντος κόμματος Αθανάσιος Καββαδάς, ο οποίος 

τυγχάνει και αντιπρόεδρος της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της 

Βουλής, στις 22/11/2022 δεν κατέθεσε απλώς μια κοινοβουλευτική ερώτηση προς 

τον Υπουργό Ανάπτυξης, για το θέμα των δανείων με ρήτρα αξίας ελβετικού 

φράγκου, αλλά φαίνεται να λύνει τον γόρδιο δεσμό, δείχνοντας τον δρόμο, 

προσφέροντας τη «λύση» για ένα ζήτημα που αφορά πλέον των 200.000 

συνανθρώπων μας και δεν είναι άλλος από την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης 



του άρθρου 10 παρ. 21 του Ν.2251/1994 όπως σήμερα ισχύει, η οποία προβλέπει τη 

δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, 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. 

Με δεδομένο λοιπόν ότι : 

1. Το πνεύμα της ερώτησης του κου Καββαδά διαπνέεται από την ίδια λογική με τις 

πρόσφατες παρεμβάσεις μας και ενσωματώνει και τα όσα συζητήθηκαν στη 

συνάντηση του πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου 

(ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ) με τους κύριους Γεραπετρίτη και Μπούγα στις 3/10/2022,  

2. Πρόσφατα ο κ. Πρωθυπουργός εξήγγειλε την πρόθεσή του για μέτρα που θα 

ανακουφίσουν τους δανειολήπτες επαναφέροντας παράλληλα και το αίσθημα 

δικαίου στους πολίτες λαμβάνοντας πιστεύουμε υπόψη το γεγονός πως η μεγάλη 

αυτή κατηγορία ανήκει στην συντριπτική της πλειοψηφία στους συνεπείς 

δανειολήπτες, έχοντας ήδη αποπληρώσει σε ευρώ το κεφάλαιο συν τους τόκους του 

δανείου τους που έλαβαν επίσης σε ευρώ,  

3. 200.000 και πλέον εμπλεκόμενοι Έλληνες πολίτες δεν έχουν λάβει έως σήμερα 

παρά την διαχρονική υπόσχεση όλων των κομμάτων για δικαστική ή νομοθετική 

προστασία, 

4. Δεν προκύπτει, ούτε θα προκύψει ζημία για τα τραπεζικά ιδρύματα από την 

συναλλαγματική ισοτιμία συνδεδεμένη με τα δάνεια αυτά, καθόσον ως οφείλουν 

έχουν ασφαλίσει τα κεφάλαιά τους και οι μόνοι που επηρεάζονται έως τώρα είναι 

οι δανειολήπτες που δεν τους παρασχέθηκε ασφάλεια (βλέπε αμετάκλητες 

αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τράπεζα έχει υποχρέωση να 

προστατεύει τον καταναλωτή από πιθανές συναλλαγματικές διακυμάνσεις καθ’ όλη 

τη συμβατική διάρκεια του δανείου. Επίσης, κρίθηκε αμετάκλητα η υποχρέωση της 

τράπεζας για την, καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του δανείου, προστασία της 

μηνιαίας δόσης από τις συναλλαγματικές μεταβολές εντός ενός πλαισίου +/-5% σε 

σχέση με την ισοτιμία εκταμίευσης των δανείων ), 

5. Βάσει των C-776 έως 782/19 και C-609/19 της Γαλλίας, 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, 

6. Σας το ζήτησαν ενυπογράφως περισσότερες από δέκα χιλιάδες (10.000) 

οικογένειες μέσω επιστολής που σας γνώρισε ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. 

7. Ήδη στις 2/12/2022, ο βουλευτής Κέρκυρας του κυβερνώντος κόμματος, 

Στέφανος Γκίκας απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, όπου ζητά ομοίως και αυτός τη νομοθέτηση σύμφωνα με το Ν. 



2251/1994 και τις τρείς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (25/2015 ΠΠΡόδου, 

86/2017 Εφετείου Αιγαίου, 17/2007 Εφετείου Λάρισας), όπως αναλύεται και στην 

ερώτηση του κυρίου Καββαδά. 

Σήμερα, που το πρόβλημα των δανειοληπτών είναι πιο εμφανές και πιο σοβαρό 

από ποτέ με την περαιτέρω άνοδο της ισοτιμίας και την αύξηση των επιτοκίων, 

προτίθεστε να συνταχθείτε με τους βουλευτές της πλειοψηφίας που ήδη έχουν 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον και την ανησυχία τους για το θέμα που ταλανίζει 200.000 

και πλέον συνανθρώπους μας; Θα έχει συνέχεια ο κοινοβουλευτικός λόγος σας του 

τότε με το σήμερα;  

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. 

Ο Πρόεδρος  

Νικόλαος Κοτσιφάκης 

 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

κ.κ Βουλευτές  

1. Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας 

2. Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης 

3. Αντωνιάδης Δημητρίου Ιωάννης 

4. Βαγιωνάς Κωνσταντίνου Γεώργιος 

5. Βαρβιτσιώτης Ιωάννη Μιλτιάδης 

6. Βεσυρόπουλος Φωτίου Απόστολος 

7. Βλάσης Γεωργίου Κωνσταντίνος 

8. Βλάχος Θεοδώρου Γεώργιος 

9. Βούλτεψη Ιωάννη Σοφία 

10. Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος 

11. Γιαννάκης Κωνσταντίνου Στέργιος 

12. Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος 

13. Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος 

14. Δημοσχάκης Σπύρου Αναστάσιος (Τάσος) 

15. Κακλαμάνης Μιχαήλ Νικήτας 

16. Καλαφάτης Αθανασίου Σταύρος 

17. Καραμανλή Αρκαδίου Άννα 

18. Καρασμάνης Αθανασίου Γεώργιος 

19. Κατσανιώτης Ιωάννη Ανδρέας 

20. Κεδίκογλου Βασιλείου Συμεών (Σίμος) 

21. Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος 

22. Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη 

23. Κόνσολας Νικία Εμμανουήλ (Μάνος) 

24. Κοντογεώργος Αθανασίου Κωνσταντίνος 



25. Κουμουτσάκος Σπυρίδωνος Γεώργιος 

26. Κουτσούμπας Βασιλείου Ανδρέας 

27. Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος 

28. Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα) 

29. Μπουκώρος Γεωργίου Χρήστος 

30. Μπούρας Κωνσταντίνου Αθανάσιος 

31. Παναγιωτόπουλος Ιωάννη Νικόλαος 

32. Ράπτη Δημητρίου Ελένη 

33. Σκρέκας Θεοδώρου Κωνσταντίνος 

34. Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος 

35. Τσιάρας Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος 

36. Φωτήλας Ασημάκη Ιάσων 

37. Χαρακόπουλος Παντελή Μάξιμος 
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