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Η δικηγορική εταιρεία sardelas liarikos petsa έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ΠΔ 81/2005 και τον Κώδικα 

Δικηγόρων και είναι εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Αρ. Μητρώου 80109) 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ  Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Σ  

 

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠ’ΑΡ. GR 1066/89 

(ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

Α.Ε.  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

Αθήνα, 30.11.2018 

Αξιότιμοι/ες,   

Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλλουμε την 

ακόλουθη προσφορά.  

Α. Η παρούσα πρόταση αφορά την διεκδίκηση των οφειλομένων από το Ομαδικό 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο υπ’ αρ. GR 1066/89 (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ) (το Ομαδικό Ασφαλιστήριο) 

από την ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία (στην οποία έχει συγχωνευθεί η Αγροτική 

Ασφαλιστική Α.Ε.) (η Ασφαλιστική Εταιρεία). Στα οφειλόμενα συμπεριλαμβάνεται και το 

υπόλοιπο ποσού της τάξεως των €800.000, που έχει παρανόμως παρακρατηθεί από την 

Ασφαλιστική Εταιρεία και παραμένει αδιάθετο στον λογαριασμό του Ομαδικού 

Ασφαλιστηρίου. 
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Β. Οι νομικές ενέργειες για την βέλτιστη αντιμετώπιση του ζητήματος, κάνοντας χρήση όλων 

των περιθωρίων που επιτρέπει ο Νόμος, λαμβάνοντας υπόψη και τη στάση που θα κρατήσει 

η Ασφαλιστική Εταιρεία, αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Εξώδικη όχληση απευθυνόμενη προς την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία θα 

ζητείται η άμεση διανομή και καταβολή του ποσού που αναλογεί σε κάθε 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο (α) εκ του ποσού των €800.000, που παραμένει αδιάθετο στο 

λογαριασμό του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, και (β) του υπολοίπου ποσού, μέχρι τη 

συμπλήρωση ποσοστού 100% του κεφαλαίου που αναλογεί σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

2. Αγωγή ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων (1ου βαθμού δικαιοδοσίας), για την 

αναγνώριση της υποχρέωσης καταβολής των ποσών από την Ασφαλιστική Εταιρεία. 

3. Αγωγή ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων (1ου βαθμού δικαιοδοσίας), για την 

αναγνώριση του διαπλαστικού δικαιώματος κάθε δικαιούχου να αναζητήσει πλήρες 

ποσό καταβολής όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του 

(εναλλακτικά και αν η υπό 2 ανωτέρω αγωγή δεν θεωρηθεί πρόσφορη για τη 

διεκδίκηση των σχετικών κονδυλίων). 

4. Έφεση/παράσταση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων (2ου βαθμού δικαιοδοσίας), σε 

περίπτωση τυχόν απορριπτικής απόφασης στον 1ο βαθμό, ή σε περίπτωση έφεσης της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

5. Αναίρεση/παράσταση ενώπιον Αρείου Πάγου, σε περίπτωση τυχόν απορριπτικής 

απόφασης στον 2ο βαθμό ή σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναίρεσης από την πλευρά 

της Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

6. Για όσους δεν διαθέτουν τα οικονομικά κλπ. στοιχεία που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή τους στην ομαδική αγωγή διεκδικήσεων από Ομαδικό Ασφαλιστήριο, 

προτείνουμε την υποβολή (προς την Ασφαλιστική Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε 

τρίτο) Αίτησης συντεταγμένης από εμάς για την χορήγηση στοιχείων. 

 

Γ. Το προκαταβλητέο κόστος για την ανάληψη των ως άνω ενεργειών ανέρχεται σε ποσό €150 

ανά δικαιούχο και η αμοιβή ανέρχεται σε 1% (πλέον ΦΠΑ) επί του ποσού των ως άνω 

απαιτήσεων, που θα επιστραφεί στον κάθε δικαιούχο. Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσού 

της αμοιβής μας, ευνόητο είναι ότι αναμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανό 
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αριθμό προσώπων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ικανός αριθμός 

ενδιαφερομένων/εντολέων η Δικηγορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει 

αζημίως, επιστρέφοντας την προκαταβολή σε κάθε ενδιαφερόμενο/εντολέα.  

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018. Μετά την ημερομηνία αυτή η 

Δικηγορική Εταιρεία δεν δεσμεύεται να διατηρήσει της ως άνω οικονομική προσφορά 

ή/και τις ως άνω περιγραφόμενες ενέργειες.  

 

 

Μετά τιμής, 

Για την δικηγορική εταιρεία «ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ»  

 

Παναγιώτης Γ. Σαρδελάς 

Διαχειριστής Εταίρος 


