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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/22-2-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  46/2017 
Ψήφισµα στήριξης των αιτηµάτων των 
δηµοτών µας µελών του Συλλόγου 

δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικά 
δάνεια σε ελβετικό φράγκο. 

  
      Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Φεβρουαρίου 
2017 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2789/17-2-2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 
του Ν.3852/2010. 
      ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Χοροζάνης Αντώνιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 26/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 26ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου θέτει υπ’ όψη των µελών του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την επιστολή  του κ. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η ΠΑΝΤΕΛΗ, Προέδρου 
ΣΥ,∆ΑΝ.Ε.Φ. η οποία έχει ως εξής: 
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Αξιότιµε Κε ∆ήµαρχε,  
Πρόεδρε ∆ηµοτικού Συµβουλίου, λοιπά µέλη. 
SOS εκπέµπουν χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο 
σε ελβετικό φράγκο. ∆άνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κυρίως από το 2006 
έως το 2009, περίοδου ψηλής συναλλαγµατικής ισοτιµίας € /chf 1,65. 
Στην Ελλάδα έχουν συναφθεί 65-70.000 δανειακές συµβάσεις. Συνυπολογίζοντας, 
λοιπόν, κανείς ότι οι δανειακές συµβάσεις περιλαµβάνουν στην πλειοψηφία τους 
συνοφειλέτες και εγγυητές εύκολα συµπεραίνει κάποιος ότι το εν λόγω θέµα αφορά περί 
τους 200.000 συνανθρώπους µας. 
Η Ευρώπη δε µετρά στο σύνολο της πάνω από 5.000.000 θύµατα ως αποτέλεσµα των 
δανείων αυτών. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ουγγαρίας όπου µόνο εκεί είχαν συναφθεί περί 
του 1.500.000 δανειακές συµβάσεις για την αγορά οικογενειακής στέγης. Οµοίως στην 
Πολωνία 563.000, στη Ρουµανία 200.000, στην Αυστρία 155.000, στην Ιταλία 10.000 , 
στην Ισπανία 70.000 κ.α. 
Tα τραπεζικά ιδρύµατα προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα στεγαστικά δάνεια 
σε ελβετικά φράγκα, «µε δόλωµα» το πολύ χαµηλό επιτόκιό τους, χωρίς να ελέγξουν την 
καταλληλότητα του προτεινόµενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους 
δανειολήπτες, χωρίς να τους ενηµερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από µια 
απότοµη µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου 
και χωρίς να τους προτείνουν µέτρα για την αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου 
που εν αγνοία τους αναλάµβαναν. ∆υσµενείς οικονοµικές συνέπειες και επιβαρύνσεις 
δεν ήταν ευκρινείς για την πλειοψηφία των δανειοληπτών.  
Τα τραπεζικά ιδρύµατα όφειλαν να παρέχουν ακριβείς και σαφείς πληροφορίες, να 
παρέχουν στους πελάτες τους κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή µορφή, ώστε 
αυτοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόµενης 
υπηρεσίας και ως εκ τούτου να λάβουν αποφάσεις επί τη βάσει αντικειµενικής 
πληροφόρησης. 
Τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν σεβάστηκαν την υποχρέωση παροχής προσυµβατικής 
ενηµέρωσης και εξέλειπαν αριθµητικά παραδείγµατα σχετικά µε τους κινδύνους από την 
ενδεχόµενη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στην περίπτωση δανείων σε 
συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος αλλά και αναφορικά µε τη δυνατότητα και το 
κόστος χρήσης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόµενη µεταβολή της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
Η επιλογή ενός δανείου σε ξένο νόµισµα είναι µία επιλογή ανάληψης του 
συναλλαγµατικού κινδύνου, την ευθύνη της οποίας δεν µπορεί να γνωρίζει και να 
διαχειριστεί ο δανειολήπτης. Η εκτίµηση του κινδύνου προϋποθέτει γνώσεις τόσο για τον 
µηχανισµό λειτουργίας των εν λόγω δανείων όσο και για την εξέλιξη των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο λήπτης στεγαστικού δανείου, ωστόσο, δεν έχει, την 
εµπειρία και τις γνώσεις για να αντιληφθεί τους κινδύνους που ανακύπτουν και να λάβει 
την συνετή απόφαση σύναψης ή όχι ενός τέτοιου δανείου συνυπολογίζοντας όλες τις 
κρίσιµες παραµέτρους. 
Άξιο προσοχής είναι βιωµατικό αριθµητικό παράδειγµα που αναφέρθηκε πρόσφατα σε  
συνέντευξη στο CNNGreece από δανειολήπτρια : «….Είµαι δανειολήπτρια ελβετικού 
φράγκου. Πήρα το 2007 ένα δάνειο των 200.000 ευρώ µε αρχική δόση 1080 ευρώ. 
Μετά από 9 χρόνια αποπληρωµής, και ενώ έχουν καταβληθεί γύρω στις 116 µε 
118 χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγµή η δόση που αποπληρώνω είναι στα 1470 και το 
άληκτο κεφάλαιο περίπου στις 200.000 ευρώ… » 
http://www.cnn.gr/reportaz/video/6077/daneioliptes- elvetikoy-fragkoy-se-thesi-
maxis  
Είναι γνωστό, ότι ο Σύλλογος ∆ανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ∆ΑΝΕΦ) 
πρωτοστατώντας, αποφάσισε την δικαστική επιδίωξη της δικαίωσης των µελών του. Για 
τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε µε το ∆ευτεροβάθµιο Καταναλωτικό Σωµατείο µε την 
επωνυµία « Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ)», το 
Πρωτοβάθµιο Σωµατείο Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία Ένωση Καταναλωτών 
Αιτωλοακαρνανίας και το Πρωτοβάθµιο Σωµατείο Ένωση Καταναλωτών µε την 
επωνυµία Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) και ξεκίνησε η δικαστική 
διαδικασία  µέσω συλλογικών αγωγών κατά των συστηµικών τραπεζών, οι οποίες 
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χορήγησαν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σηµαντικό είναι να τονισθεί ότι δικαστική 
απόφαση συλλογικής αγωγής δύναται να «παράξει νόµο», κάτι που θα αποτελέσει 
οριστική επίλυση και λύτρωση για χιλιάδες οικογένειες.  Πιο συγκεκριµένα, το 
δεδικασµένο συλλογικής αγωγής  µπορεί να περιληφθεί σε απόφαση του  αρµόδιου 
υπουργού Ανάπτυξης  και ως εκ τούτου να προσαρµοστεί η συναλλακτική συµπεριφορά 
των τραπεζικών ιδρυµάτων στο δεδικασµένο της αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.  
Μόλις πριν λίγες ηµέρες η δικαιοσύνη απήντησε ηχηρά, µέσω  της υπ΄ αριθµ. 334/2016 
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της  συλλογικής αγωγής  την 
οποία έκανε δεκτή. Το σύνολο των αιτηµάτων των χιλιάδων εναγόντων γίνεται ∆ΕΚΤΟ 
(πλην της άµεσης εκτελεστότητας)ικανοποιώντας έτσι το υψηλό αίσθηµα δικαίου 
χιλιάδων οικογενειών δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, ανοίγοντας τον δρόµο και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η Ελλάδα πρωτοπορεί σε επίπεδο Συλλογικής αγωγής µε 
την εν λόγω ιστορική απόφαση. 
Όµως, ήδη χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, 
έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
ευρώ µε το ελβετικό φράγκο, σε µία εξαιρετικά δεινή οικονοµικά θέση. Όχι µόνο δεν 
είχαν τελικά στα χρόνια που ακολούθησαν τις χαµηλές τοκοχρεολυτικές δόσεις που τους 
είχαν υποσχεθεί κατά τη χορήγηση των δανείων αυτών, αλλά και -παρά την µακρόχρονη 
εξυπηρέτηση των δανείων αυτών- το ανεξόφλητο κεφάλαιό τους είναι υψηλότερο από 
αυτό που αρχικά είχαν δανειστεί. Στα δάνεια σε συνάλλαγµα το κόστος δανεισµού είναι 
αόριστο για τον δανειολήπτη.  Όχι όµως εξαιτίας της διακύµανσης του επιτοκίου, το 
οποίο οριοθετείται. Αντίθετα, το πρόβληµα είναι ότι διακυµαίνεται το θεµέλιο της 
παροχής, δηλ. το ίδιο το κεφάλαιο που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Είναι ένα 
άγνωστο κεφάλαιο, το ύψος του οποίου διαµορφώνεται από απροσπέλαστους για τον 
ίδιο παράγοντες, οι οποίοι συχνά ανατρέπουν οποιαδήποτε αναλογία µεταξύ παροχής 
και αντιπαροχής, καθιστώντας εξοντωτικό το πραγµατικό κόστος του δανείου. 
Με την απελευθέρωση της ισοτιµίας στις 15/1/2015 οι δανειολήπτες ελβετικών 
στεγαστικών δανείων, όντες σε αντικειµενική αδυναµία να αποπληρώσουν αυξηµένες 
δόσεις όπως αυτές καταχρηστικά και λανθασµένα υπολογίζονται, είναι στα πρόθυρα 
καταγγελίας συµβάσεων, έκδοσης διαταγών πληρωµής, και έναρξης διαδικασίας 
πλειστηριασµών.  
Συµπεριλαµβανοµένου της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα (µειώσεις µισθών, 
συντάξεων , αύξηση ποσοστού ανεργίας , µείωση θέσεων εργασίας κ.α.) ας 
αναλογιστούµε την επιτακτική ανάγκη άµεσης δίκαιης λύσης.  
   Η άµεση λύση / λύτρωση µπορεί να έρθει µε την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας 
στηριζόµενη στην ήδη εκδοθείσα απόφαση 334/2016 επί της Συλλογικής αγωγής 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
∆εν δύνανται άλλο οι χιλιάδες οικογένειες να αντέξουν χρονικά την αναµονή της 
τελεσιδικίας της εν λόγω απόφασης που αυτοδίκαια εξ’ άλλου δύναται να παράξει 
νοµοθέτηµα. Κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει φωνή, µα η φωνή και ο λόγος του 
µπορούν να ακουστούν δυνατότερα µέσω των θεσµικών οργάνων της πολιτείας και 
ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει αποδείξει πως στέκεται αρωγός.  
∆ια της παρούσης επιστολής / επιθυµία έκδοσης Ψηφίσµατος, κάνουµε έκκληση να 
ενώσουµε όλοι µαζί την φωνή µας στα δίκαια αιτήµατατων συνανθρώπων µας, 
εκφράζοντας την στήριξη του αιτήµατος για άµεση ‘Νοµοθέτηση της απόφασης 334/2016 
Π.Π.Α’. Απαιτείται τώρα όσο ποτέ άλλοτε η δηµιουργία πλατιάς κοινωνικής συµµαχίας σε 
όλους τους τοµείς 
Ας µην κοκκινίσουν κι’ άλλες χιλιάδες δάνεια που κινούνται οριακά !! 
Χαρακτηριστική είναι η σωρεία πρόσφατων δηµοσιευµάτων που κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου <<….Υπενθυµίζεται, ότι το ζήτηµα αφορά 65.000-70.000 Έλληνες 
δανειολήπτες, που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο από κάποιες τράπεζες, 
κυρίως κατά τα έτη 2006-2009. Αυτοί οι δανειολήπτες, εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιµίας 
του νοµίσµατος έναντι του ευρώ, έφτασαν να πληρώνουν "χρυσά" τα ληφθέντα ποσά, 
όπως έχει δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα. Από την πλευρά του, ο 
πρόεδρος του ΣΥ∆ΑΝΕΦ, Παντελής Αντωνιάδης, σηµείωσε ότι "αγωνιά σοβαρότατα για 
το ενδεχόµενο να αυξηθούν ραγδαία οι επισφάλειες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και 
να δηµιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέα "κόκκινα" δάνεια, που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία σήµερα εξυπηρετούνται"…..>> 
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
http://www.capital.gr/oikonomia/3144799/exodiko-stin-tte-apiuthine-o-sullogos-
daneiolipton-elbetikou-fragkou 
http://www.enikonomia.gr/economy/111428,giati-oi-daneioliptes-elvetikou-fragkou-
esteilan-exodiko-stin-tte.html 
Στα πλαίσια αυτά προηγήθηκε µόλις πριν λίγες ηµέρες κίνηση να αποστείλει ο Σύλλογος 
∆ανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου εξώδικο στις Τράπεζες να εφαρµόσουν το διατακτικό 
της ιστορικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι 
αυτή δεν είναι προσωρινά εκτελεστή και αφορά µία εξ αυτών , διότι οι συναφείς δίκες 
των υπολοίπων τριών θα εκδικαστούν τον προσεχή Νοέµβριο. Ηεν λογω πράξη έλαβε 
χώρα στο πλαίσιο της αδυναµίας των δανειοληπτών να καταβάλλουν τις µηνιαίες δόσεις 
τους που αυξήθηκαν µέχρι και 57% και οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα όρια των 
οικονοµικών τους αντοχών. Επιπρόσθετα, εκτελώντας πιστά τους καταστατικούς 
σκοπούς του ο Σύλλογος ζήτησε πληροφόρηση από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται η αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις διαπιστωθείσες ως 
προς την ενηµέρωση των δανειοληπτών, παραβάσεις των Τραπεζών». 
Η κίνηση αυτή του ΣΥ∆ΑΝΕΦ έρχεται να προστεθεί στην συνάντηση που 
πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουλίου 2016, του ΣΥ∆ΑΝΕΦ µε τον Συνήγορο του 
Καταναλωτή κ. Ζαγορίτη, και την αναπληρώτρια Συνηγόρου, Αθηνά Κοντογιάννη στα 
γραφεία του ΣτΚ µετά των νοµικών τους παραστατών. 
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/117149/inka-kai-sydanef-esteilan-
eksodiko-stis-trapezes-gia-ta-daneia-se-elvetiko-fragko 
http://www.flynews.gr/eurobank-2-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/ 
Αξιότιµε Κε ∆ήµαρχε, Πρόεδρε ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδήµαρχοι , λοιπά µέλη 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
Πρέπειάµεσα να εξαλειφθεί η αδικία που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες 
δανειολήπτεςπολίτες και του ∆ήµου Μεγάρων, ώστε να µη βρεθούν στον δρόµο 
χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο µε 
κίνδυνο να διαταραχθεί η κοινωνική σταθερότητα στη χώρας µας. 
- Κε Πρόεδρε ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρακαλείσθε για την ένταξη τηςεπιστολής / 
Ψήφισµα(µε επιθυµία στήριξης / τοποθέτησης από το ∆.Σ ), στα θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης του προσεχούς ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων. 
Υ.Γ. Στη διάθεση σας εάν και εφόσον απαιτηθεί επιπλέον επισυναπτόµενο ενυπόγραφο 
αίτηµα πολιτών ∆ήµου Μεγάρων. 
Με εκτίµηση  
Παντελής ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ  
Πρόεδρος ΣΥ.∆ΑΝ.Ε.Φ, ένας εκ των χιλιάδων δανειοληπτών 
      

   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος       
λαβών τον λόγο θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα  εξής: 
    «Μετά από αίτηµα δηµοτών και λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. 
334/2016 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία έγινε 
αποδεκτή η συλλογική αγωγή κατά των τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν δάνεια 
σε Ελβετικό Φράγκο, προτείνεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφιστεί το 
παρακάτω ψήφισµα: 
-  Εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δοκιµαζόµενους δηµότες καθώς και όλους 
τους πολίτες  της Χώρας, που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, 
ζητώντας  να  εξαλειφτεί άµεσα η αδικία που αφορά τους εν λόγω  δανειολήπτες 
ώστε να µην βρεθούν στο δρόµο  οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να 
χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο µε κίνδυνο να διαταραχτεί η κοινωνική 
σταθερότητα . 
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- Ζητεί να υιοθετηθεί το αίτηµα κάθε δανειολήπτη, ο οποίος λόγω της ανεργίας 
και της φτώχειας, δεν έχει δυνατότητα αποπληρωµής των δόσεων του δανείου 
του. 
- Ζητεί να νοµοθετηθεί  πρόβλεψη προτίµησης εξαγοράς του µη 
εξυπηρετούµενου  δανείου από τον δανειολήπτη µε κοινωνικοοικονοµικά 
κριτήρια όταν η τράπεζα προτίθεται να µεταβιβάσει τις αξιώσεις που απορρέουν 
από την δανειακή σύµβαση σε τρίτους, επειδή σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό 
καθεστώς η διαδικασία είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και οι δανειολήπτες πρέπει να 
προβούν σε δικαστικές ενέργειες, σε πολλαπλά έξοδα µέχρι να εκδοθούν 
δικαστικές αποφάσεις και να αναµένουν πολλά έτη µέχρι να δικαιωθούν. 
- Ζητεί τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο να µµετατρέπονται σε Ευρώ, µε 
ονοµαστική αξία του δανείου σε Ευρώ, µε βάση την ισοτιµία €/chf, που ίσχυε την 
ηµέρα εκταµίευσης του δανείου και µε επιτόκιο ίδιο µε αυτό των ρυθµιζόµενων 
δανείων, δεδοµένης της δραµατικής απώλειας του εισοδήµατος των νοικοκυριών 
και της υψηλότερης τρέχουσας ισοτιµίας €/chf. 
- Υιοθετεί το αίτηµα του συλλόγου δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου για άµεση 
νοµοθέτηση της µε αριθ. 334/2016 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε την οποία έγινε αποδεκτή η συλλογική αγωγή κατά των τραπεζών, οι 
οποίες χορήγησαν δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο. 
 
         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να εγκριθεί το ψήφισµα που πρότεινε ο κ. ∆ήµαρχος.  
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
µετά από διαλογική συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ  
&  

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
 Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος στήριξης των 
αιτηµάτων των δηµοτών µας µελών του Συλλόγου δανειοληπτών που έχουν 
λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο µε το οποίο: 
 
- Εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δοκιµαζόµενους δηµότες καθώς και 

όλους τους πολίτες  της Χώρας, που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες 
τους, ζητώντας  να  εξαλειφτεί άµεσα η αδικία που αφορά τους εν λόγω  
δανειολήπτες ώστε να µην βρεθούν στο δρόµο  οικογένειες, οι οποίες θα 
συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο µε κίνδυνο να διαταραχτεί η 
κοινωνική σταθερότητα. 

- Ζητεί να υιοθετηθεί το αίτηµα κάθε δανειολήπτη, ο οποίος λόγω της ανεργίας 
και της φτώχειας, δεν έχει δυνατότητα αποπληρωµής των δόσεων του 
δανείου του. 

-  Ζητεί να νοµοθετηθεί  πρόβλεψη προτίµησης εξαγοράς του µη 
εξυπηρετούµενου  δανείου από τον δανειολήπτη µε κοινωνικοοικονοµικά 
κριτήρια όταν η τράπεζα προτίθεται να µεταβιβάσει τις αξιώσεις που 
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση σε τρίτους, επειδή σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο νοµικό καθεστώς η διαδικασία είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και οι 
δανειολήπτες πρέπει να προβούν σε δικαστικές ενέργειες, σε πολλαπλά 
έξοδα µέχρι να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις και να αναµένουν πολλά έτη 
µέχρι να δικαιωθούν. 
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- Ζητεί τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο να µετατρέπονται σε Ευρώ, µε 

ονοµαστική αξία του δανείου σε Ευρώ, µε βάση την ισοτιµία €/chf, που ίσχυε 
την ηµέρα εκταµίευσης του δανείου και µε επιτόκιο ίδιο µε αυτό των 
ρυθµιζόµενων δανείων, δεδοµένης της δραµατικής απώλειας του 
εισοδήµατος των νοικοκυριών και της υψηλότερης τρέχουσας ισοτιµίας €/chf. 

- Υιοθετεί το αίτηµα του συλλόγου δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου για άµεση 
νοµοθέτηση της µε αριθ. 334/2016 απόφασης Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε την οποία έγινε αποδεκτή η συλλογική αγωγή κατά των 
τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο. 

 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  46/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ο Πρόεδρος της Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


