
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 

ΤΟ E-MAIL ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΕΦΕΣΗ) Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ EUROBANK ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ! 

 

Προσδιορίστηκε στο τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου η αναίρεση της συλλογικής αγωγής 

κατά Eurobank, με ημερομηνία εκδίκασης την 3 /12 /2018, αφού προηγήθηκε αίτημα 

προτίμησης που καταθέσαμε. 

1) Για όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν, να γίνουν τώρα μέλη του συλλόγου και 

να συμμετέχουν στην αναίρεση κατά της Eurobank .  Η καταληκτική ημερομηνία 

συμμετοχής είναι η 10/10/2018 μέχρι την οποία θα πρέπει: 

        Α. Να μπείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου όπου και θα βρείτε το 

«ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ». 

Το πατάτε και συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία του ατόμου που 

το όνομά του φαίνεται πρώτο στη δανειακή σύμβαση. 

 

        Β. Να καταθέσετε το ποσό των 175 ευρώ (25 ευρώ για την εγγραφή σας και 150 

ευρώ για τα δικαστικά έξοδα) στο λογαριασμό που τηρεί ο σύλλογος: 

           Εθνική Τράπεζα, 
           Αρ. λογ/σμού: 080/481041-48 
           Δικαιούχος: Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, 
           IBAN GR44 01100800000008048104148 
           Με μοναδική αιτιολογία στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμο του μέλους. 
 
       Γ. Να  αποστείλετε αντίγραφο της δανειακής σας σύμβασης (αρχική σύμβαση σε 

ελβετικό φράγκο) είτε στη διεύθυνση του Συλλόγου: Σύλλογος Δανειοληπτών 

Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ) Σόλωνος 21 Καλλιθέα Τ.Κ.17674 , είτε με fax στο 

2111820685 

       Δ. Στο e-mail: sydanef0@gmail.com στείλτε τα εξής στοιχεία όλων όσων 

συμμετέχουν στη δανειακή σας σύμβαση: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΦΜ, 

ΔΟΥ 

 

2) Για εσάς που συμμετέχετε ήδη στη συλλογική αγωγή κατά Eurobank, αλλά και 

όλους όσους που θα μπουν τώρα.  

Μέχρι τις 20/10/2018 θα πρέπει με το παρακάτω κείμενο να απευθυνθείτε σε 

συμβολαιογράφο της επιλογής σας για τη σύνταξη πληρεξουσίου , το οποίο θα 

υπογραφεί από όλους όσους συμμετέχουν στη δανειακή σύμβαση. Το πληρεξούσιο 

mailto:sydanef0@gmail.com


θα το αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Συλλόγου: Σύλλογος 

Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ) Σόλωνος 21 Καλλιθέα Τ.Κ.17674 

(όχι fax, όχι e-mail). 

  Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες στη δανειακή σύμβαση μένει 

σε άλλη πόλη εντος Ελλάδος, ή είναι κάτοικος εξωτερικού παρακαλείσθε να τον 

ειδοποιήσετε και να του αποστείλετε το κείμενο για το πληρεξούσιο προκειμένου 

στη μεν πρώτη περίπτωση να απευθυνθεί σε συμβολαιογράφο της πόλης του (με το 

εν λόγω κείμενο)  στη δεύτερη περίπτωση να απευθυνθεί  σε Πρεσβεία ή Προξενείο 

του τόπου διαμονής του (με το εν λόγω κείμενο)  και να μας αποστείλουν το 

πληρεξούσιο ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Συλλόγου (όχι fax, όχι e-mail). 

  Στην ενέργεια αυτή επιβάλλεται να προβούμε όλοι μας και παρακαλούμε για την 

άμεση ανταπόκρισή σας. 

Το κείμενο για το πληρεξούσιο είναι το εξής: 

« Ο/ Η …………….ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει 

και αποκαθιστά πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του:  

τον Δικηγόρο Τρικάλων Αντώνη Πράτα του Νικολάου, (ΑΜ ΔΣΤ 274), Δεληγιώργη 53, 
Τρίκαλα, Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων,  
τον Δικηγόρο Πειραιά Γεώργιο Καλτσά του Λεωνίδα, (ΑΜ 3231), Σωτήρος Διός 6, 
Πειραιάς, 
 τον Δικηγόρο Αθηνών Αλέξιο Αλεξόπουλο, του Φωτίου (ΑΜ ΔΣΑ 19829), Χαϊμαντά 
22, Χαλάνδρι, 
 στους οποίους παρέχει τις κατωτέρω εντολές, πληρεξουσιότητες και δικαιώματα, τις 
οποίες οι ανωτέρω εντολοδόχοι θα δύνανται να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο 
καθένας μόνος του, δηλαδή: 
 να παραστούν στην εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης με αριθμ. κατάθ. 
6241/537/2018 κατά  
1. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» 
με διακριτικό τίτλο Eurobank Ergasias, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Όθωνος 8, 
εκπροσωπούμενη νομίμως και  
2. της προσβαλλομένης ΤρΕφΑθ 911/2018 (εκούσια δικαιοδοσία), στην δικάσιμο 3-
12-2018 ή σε όποια άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση οριστεί, στο τμήμα 
Α1 του ΑΠ ή στην Ολομέλεια του ΑΠ, να ζητήσουν την αποδοχή της αίτησης 
αναίρεσης ή/και να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της παραπάνω αίτησης 
αναίρεσης κατά της υπ' αριθμόν 911/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 
Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία), να καταθέσουν προτάσεις, σημείωμα, έγγραφα και 
ισχυρισμούς, να υποβάλλουν αίτηση συνεκδίκασης με άλλη συναφή αίτηση 
αναίρεσης και να πράξουν καθετί απαραίτητο για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση 
της παραπάνω εντολής. » 
 
 
 

 


