ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΡΤΕΛ
Δυνατότητα συμμετοχής αγοραστών φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους
άνω των 6 τόνων που αγοράστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 1997 και Ιανουαρίου
2011 στην ομαδική αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των δικαστηρίων του
Λονδίνου δίχως οποιοδήποτε οικονομικό βάρος για τους συμμετέχοντες
Η ΟΦΑΕ πρωτοστάτησε και εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να
βοηθήσει τους αυτοκινητιστές ιδιοκτήτες φορτηγών να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία την
οποία μας παρουσίασαν οι δικηγόροι μας στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες από τον
Μάϊο 2017 και να διεκδικήσουν αποζημίωση από το καρτέλ των Ευρωπαϊκών
κατασκευαστών φορτηγών αυτοκινήτων.
Στις 19 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σχετική έρευνα που είχε
ξεκινήσει το 2011, διαπιστώνοντας ότι οι εταιρίες MAN, Daimler, Volvo/Renault,
Iveco, DAF και Scania είχαν συστήσει
καρτέλ το οποίο, μεταξύ άλλων, καθόριζε τις
τιμές

πώλησης

για

φορτηγά

αυτοκίνητα

μεσαίου και μεγάλου βάρους κατά την περίοδο
από τον Ιανουάριο του 1997 έως τον
Ιανουάριο του 2011. Η λειτουργία τέτοιου
καρτέλ απαγορεύεται από τους κανόνες περί
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η λειτουργία αυτού του καρτέλ είχε ως συνέπεια να υποστούν ζημία οι αγοραστές
καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτικές μισθώσεις) καταβάλλοντας υψηλότερο
τίμημα για την αγορά του φορτηγού τους κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου 14
ετών σε σχέση με την τιμή που θα είχαν πληρώσει εάν δεν λειτουργούσε το καρτέλ και
επικρατούσαν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού.
Όλοι οι ιδιοκτήτες φορτηγών μικτού βάρους πάνω από 6 τόνους, είτε αγόρασαν τα
φορτηγά καινούρια είτε μεταχειρισμένα, μπορούν να συμμετάσχουν στην
προτεινόμενη ομαδική αγωγή διεκδικώντας ένα ποσό αποζημίωσης από τις εταιρίες
ΜΑΝ, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, DAF και Scania. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών που
θα συμμετέχουν σε αυτή την ομαδική αγωγή δεν θα έχουν οποιαδήποτε
οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή τους, καθώς όλες οι δαπάνες για την
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άσκηση της αγωγής και τη δικαστική διαδικασία θα καλυφθούν από εξωτερική
χρηματοδότηση έναντι ενός ποσοστού επί της αποζημίωσης που θα επιτευχθεί.
Γνωρίζουμε ήδη ότι τέτοιες ομαδικές αγωγές έχουν κατατεθεί κατά των ως άνω
εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην
Πολωνία και στην Ισπανία και διεκδικούν αποζημίωση.
Η πρωτοβουλία μας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών μας ώστε να
μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ομαδική αγωγή συνεχίζεται και με τη στήριξη των
δικηγόρων μας οι προοπτικές επιτυχίας αυξάνονται σταθερά.
Οι δικηγόροι μας έχουν ετοιμάσει χρήσιμο πληροφοριακό υλικό καθώς και ένα
λεπτομερές έντυπο (φόρμα) για τη συγκέντρωση πληροφοριών το οποίο κάθε μέλος
μας/ιδιοκτήτης φορτηγού μπορεί να κατεβάσει από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
μας (www.ofae.gr) και να συμπληρώσει, για να αποσταλεί στους δικηγόρους μέσω της
Ομοσπονδίας μας.
Η Ομοσπονδία μας ως αντιπροσωπευτικό όργανο συνιστά και παροτρύνει όλα τα μέλη
μας να εκμεταλλευτούν τούτη την ευκαιρία και να μην χάσουν το δικαίωμα να
κερδίσουν αποζημίωση, ενώ παράλληλα λαμβάνοντας καθημερινά εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος καθώς και σχετικά ερωτήματα, πρόκειται να διοργανώσει τον Ιούνιο
2019 τρια ενημερωτικά σεμινάρια ανά την
Ελλάδα, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος
να ενημερωθεί αναλυτικά και να υποβάλλει
τυχόν ερωτήματα στους εξειδικευμένους
νομικούς συμβούλους της ΟΦΑΕ.
Οι συνάντησεις θα πραγματοποιηθούν στις:


02 Ιουλίου στα Ιωάννινα



03 Ιουλίου στην Πάτρα



19 Ιουλίου στο Ηράκλειο Κρήτης

Εάν επιθυμείς να ενημερωθείς και εσύ πως μπορείς να διεκδικήσεις αποζημίωση,
δήλωσε σήμερα το όνομά σου και τα στοιχεία επικοινωνίας στέλνοντας e-mail
στο info@ofae.gr, ή καλώντας στο 210 2019760, και θα επικοινωνήσουμε εγκαίρως
για τις λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή των ενημερωτικών συναντήσεων.
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