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Προς το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
Φυσικών Προσώπων Ο.Ε.Δ.
Αγαπητοί φίλοι,
Όπως γνωρίζετε το γραφείο μας έχει αναλάβει την άσκηση αγωγών μελών
σας-ομολογιούχων κατά των τραπεζών με σκοπό τη διεκδίκηση της
αποζημίωσης λόγω της ανταλλαγής των αρχικών ομολόγων (PSI).
Παρά το ότι οι αγωγές που συντάξαμε ήταν βάσιμες και στηρίζονταν σε
πολλές νομικές βάσεις, παρατηρούμε τη γενική αρνητική στάση των
δικαστηρίων που εκδίδουν αρνητικές αποφάσεις, μερικές από τις οποίες είναι
και νομικά παράλογες (π.χ. κατά της Τράπεζας Άλφα όπου, μετά από σχετική
αίτηση της Τράπεζας, το Δικαστήριο κατέληξε στο πρωτοφανές κατά τη
γνώμη μας συμπέρασμα πως δεν είναι δυνατή η άσκηση ομαδικής αγωγής με
υποκειμενική σώρευση των αγωγών, κι ότι πρέπει ο καθένας να ασκήσει τη
δική του αγωγή!!!...).
Όμως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1675/2016 απόφασή
του δέχθηκε την αγωγή μας κατά της Εθνικής Τράπεζας κατά το μεγαλύτερο
μέρος της αποδεχόμενο το σκεπτικό μας για αδικοπρακτική συμπεριφορά της.
Φυσικά θα ασκήσουμε εφέσεις και κατά των αρνητικών αποφάσεων ώστε να
συνεχίσουμε τη διεκδίκηση της αποζημίωσης στο δεύτερο βαθμό.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και απαντώντας σε σχετικά
ερωτήματα ,
1.- Με το ήδη υπάρχον σκεπτικό μας, θεωρούμε πως δεν υφίσταται
πρόβλημα παραγραφής εφόσον ασκηθούν (δηλαδή κατατεθούν και
επιδοθούν) αγωγές μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2.- Το

γραφείο

μας,

με

νέα

ομολογιούχους – μέλη σας

συμφωνία,

μπορεί

να

εκπροσωπήσει

στα δικαστήρια για τη διεκδίκηση της

αποζημίωσης από τις τράπεζες.
3.- Είναι αυτονόητο πως είναι δυνατόν να εξετάσουμε ΕΓΚΑΙΡΑ το
ενδεχόμενο ανεύρεσης λύσης για το θέμα της παραγραφής, όπως το
είχαμε κάνει και με το Ελληνικό Δημόσιο
Θεσσαλονίκη, 10-07-2017
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Παπαφιλίππου
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