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Θεσσαλονίκη, 22/09/2017
Προς το ΔΣ του Συλλόγου Ομολογιούχων
Αγαπητοί φίλοι,
Όπως μάλλον έχετε πληροφορηθεί, οι αγωγές που άσκησε το γραφείο μας
κατά της Εθνικής Τράπεζας και κατά της Eurobank έγιναν μερικά δεκτές. Το
Δικαστήριο, περιόρισε την αποζημίωση που ζητάμε στο 70% του ποσού
δεχόμενο πως οι ενάγοντες (εμείς) είχαμε «συντρέχον πταίσμα», δηλαδή
φταίγαμε κι εμείς σε ποσοστό 30% επειδή δεν αγνοούσαμε την ύπαρξη
κάποιου κινδύνου. Ήδη προχωράμε σε εφέσεις για τις δύο αποφάσεις.
Οι ενάγοντες-πελάτες μας δε χρειάζεται να κάνουν τίποτε.

Όταν απλώς

ολοκληρωθεί η κατάθεση των εφέσεων, ο προσδιορισμός και οι επιδόσεις, θα
τους ενημερώσουμε για τη συμμετοχή τους στα έξοδα.
Δε γνωρίζουμε τη στάση που θα κρατήσουν οι Τράπεζες, θα σας
ενημερώσουμε

όταν

το

πληροφορηθούμε.

Πρέπει

όμως

να

σας

ενημερώσουμε, όπως θα κάνουμε και με τους πελάτες μας-ενάγοντες για δύο
θέματα:
1. Σε όσους δεν κατέβαλαν το δικαστικό ένσημο (στις αγωγές αυτές), είναι
αυτονόητο, δεν επιδικάσθηκε κανένα ποσό γιατί ερημοδικάστηκαν.
Μπορούν όμως τώρα, στην έφεση, να δηλώσουμε πως θα καταβάλουν το

ανάλογο δικαστικό ένσημο και να ζητήσουμε απ’ το Εφετείο την επιδίκαση
σ’ αυτούς του ποσού της αποζημίωσης.
2. Ορισμένοι

(που

είναι

όλοι

εξουσιοδότηση για εκδίκαση.

«συνδικαιούχοι»)

δεν

μας

έστειλαν

Αποτέλεσμα είναι πως γι’ αυτούς

απορρίφθηκε η αγωγή και έτσι έχασαν το ανάλογο ποσοστό της
αποζημίωσης.

Διότι το Δικαστήριο, όπου υπάρχουν συνδικαιούχοι,

διαιρεί το ποσό της αποζημίωσης δια του αριθμού των συνδικαιούχων και
επιδικάζει διαιρετά στον καθένα το αντίστοιχο ποσοστό (π.χ. στους 3
συνδικαιούχους, εάν μας εξουσιοδότησε μόνον ο 1 απ’ αυτούς, χάθηκαν
τα 2/3 της αποζημίωσης). Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να έχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι την ενημέρωση αυτή προκειμένου να πράξουν ανάλογα.
Στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Παπαφιλίππου
Υ.Γ.1. Το Δικαστήριο στην υπόθεση κατά της Τράπεζας Alpha, θεώρησε
πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσει της ομοδικίας (!) και έχουμε
προχωρήσει σε έφεση.
Υ.Γ.2. Περιμένουμε να πάρουμε αντίγραφο και απ’ την αγωγή μας κατά της
Τράπεζας Πειραιώς, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Υ.Γ.3. Αγωγής μας κατά της Τράπεζας HSBC έχει απορριφθεί (έφεση),
Υ.Γ.4. Στην αγωγή μας κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, το Δικαστήριο
δέχθηκε ισχυρισμό της πως δε φταίει αυτή αλλά η Τράπεζα Πειραιώς
(έφεση).

