
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Ερώτηση Απάντηση Σχόλια 
1 Ποιοι είναι οι κατασκευαστές 

φορτηγών αυτοκινήτων που 
επλέκονται στο καρτέλ κατά των 
οποίων θα ασκηθεί η Ομαδική 
Αγωγή;  
 

ΜΑΝ 
ΙVECO 
DAIMLER 
RENAULT/VOLVO 
DAF 
(SCANIA) 
 

Για τη SCANIA η 
ΕΕ δεν έχει 
εκδώσει  ακόμα 
Απόφαση γιατί 
η SCANIA δεν 
συμβιβάστηκε 
όπως οι 
υπόλοιποι  

2 Ποιά είναι η προθεσμία για την 
υποβολή της Ομαδικής Αγωγής; 
 

Η προθεσμία είναι μέχρι της 16 
Ιουλίου του 2021. 

 

3 Ποιό θα είναι το κόστος της 
Αγωγής; 

Η πρόταση μας είναι να 
χρηνατοδοτήσουμε όλο το κόστος 
της αγωγής έναντι προμήθειας επί 
του ποσού της αποζημίωσης.  
 
Εσείς δεν θα έχετε καμία οικονομική 
επιβάρυνση.  

Το μόνο κόστος 
σας θα είναι η 
επένδυση 
χρόνου να μας 
δώσετε τα 
στοιχεία που 
χρειάζονται για 
την αγωγή. 
 

4 Τι πιθανότητες επιτυχίας 
υπάρχουν; 

Υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες 
δεδομένης της δουλειάς που έχει 
κάνει η ΕΕ για να αποδείξει με 
αδιάσειστα στοιχεία την παραβίαση 
του νόμου. 
 

 

5 Πόσο υπολογίζετε ότι θα είναι η 
αποζημίωση; 

O υπολογισμός της ζημιάς δεν 
συνάγεται από την Απόφαση της ΕΕ.  
 
Ως εκ τούτου, το δικαστήριο της 
ζημιάς θα διατάξει την ΕΕ να μας 
δώσει πρόσβαση στο φάκελο της 
για να ανακαλύψουμε τις σχετικές 
πληροφορίες που χρειαζόμαστε κι 
εμείς και οι ειδικοί 
σύμβουλοι/υπολογιστές της ζημιάς.  
 
Συνήθως τα καρτέλ προκαλούν 
αύξηση τιμών μεταξύ 5%  και 15%.  
 

 



Η αποζημίωση εξαρτάται από τη  
τιμή και το χρόνο αγοράς καθώς και 
τα επιτόκια και τον ανατοκισμό. 
  

6 Η Απόφαση της ΕΕ, καλύπτει 
λεωφορία;

Όχι - Μόνο φορτηγά (6-16 τόννων 
και πάνω από 16 τόνους) 
καλύπτονται απο την Απόφαση της 
ΕΕ. 
 
 

 

7 Καλύπτονται Καινούργια και 
Μεταχειρισμένα φορτηγά; 

Πιστεύουμε ότι και τα 
Μεταχειρισμένα φορτηγά 
καλύπτονται. 
  

 

8 Καλύπτονται φορτηγά 
αγορασμένα με leasing; 

Ναι 
 

Θα 
χρειαστούμε 
πλήρες 
αντίγραφο της 
σύμβασης 
leasing 
 

9 Καλύπτονται φορτηγά ψυγεία; Η απόφαση της ΕΕ δεν καλύπτει 
αυτή την ερώτηση. Παρόλα αυτά 
θεωρούμε ότι είναι λογικό να 
καλύπτεται τουλάχιστον το σασί 
πάνω στο οποίο κάθεται το ψυγείο 
εφοσον το σασί εί για πάνω από 6 
τόνους. 

 

 


