«KYΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις πρόσφατες θετικές δικαστικές αποφάσεις των γραφείων μας
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων ΟΕΔ:
Αγαπητοί κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την σημαντική καθυστέρηση που προκάλεσε η αποχή
των Δικηγόρων από το Νοέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι
αποφάσεις επί των υποθέσεων των εντολέων μας Ομολογιούχων Ελληνικού
Δημοσίου –και λόγω της εφαρμογής του νέου ΚΠολΔικ- εκδίδονται πλέον ταχύτερα.
Εξ αρχής γνωρίζαμε την δυσκολία των υποθέσεων αυτών λόγω της εξειδικευμένης
φύσεώς τους αλλά και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας περί …ατέρμονης ανάγκης
ανακεφαλαιοποιήσεως των Τραπεζών, αλλά και γιατί οι Τράπεζες έως πρότινος
αντιμετωπίζονταν από την δικαστική εξουσία περίπου ως …. «ιερές αγελάδες»
υπεράνω «πάσης υποψίας». Τελικώς διαπιστώνουμε ότι ήδη η επιμονή και η
επιμονή ανταμείβονται και υπάρχει σημαντική μετατόπιση σε πρόσφατες
αποφάσεις, έστω πρωτόδικες.
Η σταδιακή αυτή μετατόπιση, υπέρ της εκδόσεως θετικών αποφάσεων που
αναγνωρίζουν ή καταψηφίζουν αποζημίωση κατά των Τραπεζών που διέθεσαν
ομόλογα ελληνικού δημοσίου στους αποταμιευτές χωρίς καμία, ή παραπλανητική,
ενημέρωση για τους επενδυτικούς κινδύνους που αυτά έφεραν κατά το χρόνο της
αγοράς αλλά και μετά από αυτόν, θωρακίζει σταδιακά με νομολογία τις υποθέσεις
αυτές και, μαζί με την όλο και διογκούμενη χορεία αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που επιβάλλει πρόστιμα στις Τράπεζες ακριβώς για τις ίδιες ή
παρεμφερείς υποθέσεις, μας δημιουργεί μια εδραία αισιοδοξία ότι και στην
Ελλάδα, η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αλλά και οι σημαντικές
αποφάσεις Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για το ίδιο ακριβώς θέμα, σύντομα θα
αποτελεί ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΗ εσωτερική νομολογία.
Προς γνώση των μελών σας αλλά και όλων όσων υπέστησαν αυτή την κατάφωρα
άδικη και παράνομη συμπεριφορά από τις Τράπεζες, οι οποίες είχαν απόλυτο
γνωστικό προβάδισμα έναντι των πελατών τους, σας κοινοποιούμε:
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Α. Τρείς θετικές μας αποφάσεις (συμπεριλαμβάνουμε την πρώτη που έχει εκδοθεί
και αναμένουμε το 2018 να συζητηθεί η έφεση της Τραπέζης επ’αυτής και τις δύο
που μόλις πρόσφατα εκδόθηκαν εντός του 2017)
Β. Ένα πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού, για υπόθεση εντολέα μας
ομολογιούχου ΟΕΔ, που για ευνόητους λόγους έχουμε διατηρήσει την ανωνυμία
ΚΑΙ της αντιδίκου Τραπέζης.
Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό της
επιχειρηματολογίας μας που έγινε δεκτή, έστω πρωτόδικα, συνοψίζονται ως εξης:


Οι δικαιωθέντες εντολείς είχαν εντελώς διαφορετικό γνωστικό, επαγγελματικό, ή
επιστημονικό επίπεδο μεταξύ τους
Οι Τράπεζες από τις οποίες τα απέκτησαν ήσαν είτε οι ίδιες οι αρχικές πωλήτριες
είτε διάδοχοι της αρχικής πωλήτριας Τράπεζας
Εγινε δεκτό ότι δεν ήταν απαραίτητη η ύπαρξη γραπτής συμβάσεως παροχής
επενδυτικών υπηρεσίων για την «ενεργοποίηση» της ευθυνης της τράπεζας, καθώς
εκτιμήθηκε ότι αυτή συνήφθη «σιωπηρώς», ερμηνεύοντας τα πραγματικά
περιστατικά της διαθέσεως των ΟΕΔ.
Εγινε δεκτό ότι υπάρχει και «μετα» συμβατική υποχρέωση ενημέρωσης των
επενδυτών για κρίσιμα δεδομένα που αυξάνουν την «επικινδυνότητα» των τίτλων
Εγινε δεκτή η υποχρέωση της προσυμβατικής ενημέρωσης και του ελέγχου
συμβατότητας του επενδυτικού προφίλ του πελάτη-ομολογιούχου
Εγιναν δεκτά αρκετά άλλα εκ των επιχειρημάτων μας που αφορούν όλο το πλέγμα
των συσχετιζομένων θεσμικών πλαισίων προστασίας (Νομοθεσία MIFID, Προστασία
Καταναλωτή κλπ)








Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι μπορεί μεν να έχει παρέλθει ικανό χρονικό
διάστημα από την «αποφράδα» ημέρα του PSI αλλά η Δικαιοσύνη πλέον
απονέμεται ταχύτερα μέσω του νέου ΚΠολΔικ, σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία
μας έχουν ετοιμάσει σχετική οικονομική προσφορά για την συμμετοχή όσων τυχόν
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά δικόγραφα, με
διαφορετικό όμως κόστος για κάθε περίπτωση.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!
Γιάννης Κυριακόπουλος
Διαχειριστής Εταίρος KYROS LAW OFFICES
www.kyroslawofffices.gr
www.apozimiosi.gr
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