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Αθήνα, 6/11/2020 

Α.Π. : 22 

 

Προς : Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου 

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα 

 
Δρ. Παπακωνσταντίνου, 

Μετά την πίστωση των αναδρομικών των Ν4051/2012 και Ν4093/2012 είχαμε ενημερώσει 

όλους τους συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές, ότι για τη συνέχιση των 

διεκδικήσεών τους θα έπρεπε να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ορισμένα έγγραφα και την 

αμοιβή σας είτε στο Σύλλογό μας είτε στο δικηγορικό σας γραφείο μέχρι την Παρασκευή 27 

Νοεμβρίου. Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν για την κρίση του κορωνοϊού, 

θεωρούμε ότι καθιστούν αδύνατη τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτό το διάστημα.  

Έχοντας υπ’ όψη την επί σειρά ετών άψογη συνεργασία μας και λόγω των έκτακτων μέτρων και 

της επιβολής του lockdown, κρίνουμε απαραίτητο πλέον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας συνέχισης των δικαστικών μας διεκδικήσεων (27/11) να πάρει παράταση.  

Επιπλέον, έχουν υπάρξει περιπτώσεις συναδέλφων, οι οποίοι έχουν υπογράψει συνεργασία με 

άλλα δικηγορικά γραφεία, αλλά κατανοώντας τις ικανότητες και την υπεύθυνη διαχείρισή σας 

στην υπόθεση, έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να διερευνήσουν την προοπτική συνέχισης 

των διεκδικήσεών τους με το γραφείο σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Συνεπώς, θα θέλαμε να 

μας γνωστοποιήσετε αν υφίσταται αυτή η δυνατότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

Τέλος, επειδή η συνέχιση των δικαστικών μας διεκδικήσεων είναι ένα θέμα που αφορά σχεδόν 

το σύνολο των συναδέλφων μας και επικοινωνούν καθημερινά μαζί μας ρωτώντας την πορεία 

τους, θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να μας παρουσιάσετε συνοπτικά όλο το πλαίσιο των 

εξελίξεων αναφορικά με αυτές τις υποθέσεις, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε 

ενημέρωση στους συναδέλφους μας.  

Ελπίζοντας στην άμεση απάντησή σας.  

Με εκτίμηση,  

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 

 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 


