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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4

της 13ης Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  21

   ΘΕΜΑ 3ο : Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των δανειοληπτών
                               ελβετικού φράγκου .

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος 
& Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2223/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. 
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο 
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο 
οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 
επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης Ευάγγελος, 
7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Θυμής 
Μιχαήλ, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Παντελέου Κων/νος, 
14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Κοφινάς Ηλίας, 17.Πέτρου 
Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κκ. 
Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 

Α π ό ν τ ε ς: 1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 
8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βαρελάς Παναγιώτης και Γεωργίου 
Χαράλαμπος, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Αφού αποφασίστηκε η συζήτηση δύο έκτακτων θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Ράτης Σπυρίδωνας ο οποίος παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης.



Επί του 3ου θέματος της ημερήσια ςδιάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση δύο 
έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την με αριθ. πρωτ. Δήμου 
1243/24-01-2017 επιστολή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία ζητούν την στήριξη - τοποθέτηση του Σώματος 
και την λήψη Απόφασης, ώστε να αποτελέσει μέσο πίεσης προς την Κυβέρνηση για άμεση 
νομοθέτηση της υπ΄ αριθ. 334/2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με την οποία έγινε δεκτή η συλλογική αγωγή του, καθώς δικαστική απόφαση συλλογικής 
αγωγής δύναται να παράξει νόμο, κάτι που θα αποτελέσει οριστική επίλυση και λύτρωση 
για χιλιάδες οικογένειες.
Στην Ελλάδα έχουν συναφθεί 65-70.000 δανειακές συμβάσεις, κυρίως από το 2006 έως το 
2009, στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο από τις τράπεζες, περίοδο υψηλής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας € / chf 1,65.
Η Ευρώπη δε, μετρά στο σύνολο της πάνω από 5.000.000 θύματα ως αποτέλεσμα των 
δανείων αυτών.
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. Δυσμενείς 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 ανωτέρω επιστολή συνοδεύεται από σχετικές με το θέμα αναφορές στον ελληνικό τύπο 
και από Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από άλλα Δημοτικά Συμβούλια καθώς και από 
Περιφερειακά Συμβούλια, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά 
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έκδοση ψηφίσματος 
συμπαράστασης  των δανειοληπτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας του, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά    Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Βαρελά Παναγιώτη)

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των δανειοληπτών 
ελβετικού φράγκου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1243/24-01-2017 επιστολή του Συλλόγου 
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ).

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  21/2017.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι 16 Φεβρουαρίου 2017

           Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


