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Αγωγή κατά τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής επενδυτικών 
συμβουλών ενώπιον πολιτικών Δικαστηρίων. 

 
 Η αγωγή αυτή είναι πρόσφορη μόνο για εκείνους τους κατόχους ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι προέβησαν σε αγορά ομολόγων μετά από επενδυτική 
συμβουλή ή σύσταση τραπεζικών ιδρυμάτων ή εταιρειών παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών.  

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μόνο ατομικές περιπτώσεις κατόπιν ελέγχου της 
κάθε υπόθεσης και δεν καταθέτει ομαδικές αγωγές.  

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας στην δικαστική αντιμετώπιση των υποθέσεων 
αυτών μάς καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς και προτείνουμε την συγκεκριμένη αγωγή 
μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις ζημιωθέντων που διαθέτουν σημαντικά στοιχεία 
απόδειξης. 

Στην αγωγή αυτή εκτίθενται οι πλημμελείς επενδυτικές υπηρεσίες των τραπεζών 
(παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, παραβίαση νομικών υποχρεώσεων, N. 
3606/2007), ενώ δίδεται έμφαση και στην παραβίαση της απαγόρευσης σύγκρουσης 
συμφερόντων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με την αγωγή ζητείται αποζημίωση για τη 
ζημία που υπέστη ο επενδυτής - ομολογιούχος από την εσφαλμένη επενδυτική 
συμβουλή και ελαττωματική επενδυτική υπηρεσία.  

Η ζημία συνίσταται στο ποσό που κατέβαλε ο επενδυτής λόγω της πλημμελούς 
παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της τράπεζας, δηλαδή το ποσό που καταβλήθηκε 
για την αγορά των  ομολόγων του. Αυτό είναι και το ποσό που διεκδικείται με την 
αγωγή με ταυτόχρονη πρόταση επιστροφής των ομολόγων που δόθηκαν σε 
(αναγκαστική) ανταλλαγή και επικουρικώς διεκδικείται η διαφορά μεταξύ του ποσού 
που καταβλήθηκε για την απόκτηση του ομολόγου και της αξίας των ομολόγων που 
δόθηκαν σε αναγκαστική ανταλλαγή, η οποία όμως δεν είναι η ονομαστική αλλά η 
τρέχουσα εμπορική αξία αυτών κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. 
 
 Η οικονομική μας προσφορά για την αγωγή αυτή μέχρι τον πρώτο βαθμό 
εκδίκασης έχει για τις συνήθεις περιπτώσεις ως εξής: 

• Εφάπαξ αμοιβή ύψους 350 Ευρώ ανά ομολογιούχο για την σύνταξη και 
κατάθεση της αγωγής (πλέον ΦΠΑ 24%). Το ποσό παραμένει το ίδιο αν 
υπάρχουν συνδικαιούχοι. 

• Τα έξοδα βαρύνουν τους εντολείς (επιδόσεις, τυχόν δικαστικό ένσημο, 
εφόσον η αγωγή δεν τραπεί σε αναγνωριστική, αντίγραφα κλπ.). 

• Πρόσθετη αμοιβή ύψους 400 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης στο Πρωτοδικείο για την σύνταξη των προτάσεων και την 
προετοιμασία του φακέλου και των ενόρκων βεβαιώσεων. 

• Αμοιβή – Προμήθεια επιτυχίας ύψους 5% (πλέον ΦΠΑ) επί του συνολικού 
επιδικασθησόμενου ποσού σε περίπτωση τελεσίδικης ευδοκίμησης της 
αγωγής. 

 
Εφόσον η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, θα γίνεται ειδική συμφωνία μεταξύ 
ενδιαφερόμενου και του γραφείου μας. 
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