
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ “ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ” 

Θέμα: Δικαστική διεκδίκηση των εναπομεινασών υποχρεώσεων του 

Ταμείου 

 

Αγαπητέ-ή πελάτη-ισσα προερχόμενε-η από την «ΠΥΡΑΜΙΔΑ» 

 

Όπως σας είναι γνωστό, επειδή προέρχεσθε από το αρχικό σχήμα του 

ηλεκτρονικού της Ιονικής, την γνωστή «Πυραμίδα Α.Ε.», θα ήθελα να σας ενημερώσω 

σχετικά με την υπόθεσή μας, δεδομένου ότι μετά από αρκετά χρόνια δικαστικών αγώνων 

είναι δυσχερής η άμεση επικοινωνία μας λόγω αλλαγής διευθύνσεων και προσωπικών 

επαγγελματικών καταστάσεων (π.χ. εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι πλέον). 

Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην κοινή μας 

προσπάθεια για την απόδοση δικαιοσύνης σε ένα πασιφανώς δίκαιο αίτημα πολλών 

εργαζομένων τραπεζικών υπαλλήλων. 

Μετά τη μεγάλη και ουσιαστική μας επιτυχία για την αναγνώριση του χρόνου 

απασχόλησης στην «ΠΥΡΑΜΙΔΑ Α.Ε.» ως χρόνου τραπεζικής απασχόλησης και 

ουσιαστικά ως προϋπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εργασιακή σας σχέση με 

την Ιονική και εν συνεχεία, κατ’ επέκταση και με την ΑΛΦΑ, προέκυψε θέμα 

εφαρμογής της δικαστικής μας απόφασης στο ΤΑΠΙΛΤ με ό,τι αυτό επίσης συνεπάγεται 

μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της ασφαλιστικής-συνταξιοδοτικής σας κάλυψης με 

επόμενους νόμους. 

Με την εξάντληση των διοικητικών πιέσεων για την εφαρμογή της απόφασης και 

στο ΤΑΠΙΛΤ με αρνητικά αποτελέσματα, συμφωνήσαμε και απευθυνθήκαμε στα 

διοικητικά δικαστήρια. Με την παρουσία των περισσότερων στην εκδίκαση και τη 

συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα στο γραφείο μας εκδικάσθηκαν όλες οι 

προσφυγές και εκδόθηκαν αποφάσεις που με ταυτόσημο περίπου αιτιολογικό 

απέρριψαν δυστυχώς και κατά την γνώμη μου λανθασμένα, την ένδική μας 

προσφυγή. 

Ασκήσαμε εφέσεις, που, μετ’ αναβολή, εν τέλει, εκδικάζονται όλες στις 8 

Δεκεμβρίου 2014 ενώπιον του 10ουΤμήματος του Διοικητικού Εφετείου 



Αθηνών, προκειμένου να διεκδικήσουμε δικαστικά τις όποιες εναπομείνασες 

υποχρεώσεις του Ταμείου (Πρόνοια κλπ). 

Επειδή το μακρόχρονο της ένδικης εκκρεμοδικίας καθιστά δυσχερή τη «δια 

ζώσης» επικοινωνία σας με τους ενεργότερους στο θέμα συναδέλφους σας, 

σας απευθύνω την παρούσα δημόσια επιστολή, λόγω και του μεγάλου αριθμού των 

συμμετεχόντων στην δίκη, προκειμένου να οργανωθούμε δικονομικά και κατά την κατ΄ 

έφεση δίκη. 

Με τα δεδομένα αυτά, όσοι-ες εξ υμών έχουν λόγο και ενδιαφέρονται 

για τη συμμετοχή στη δευτεροβάθμια δίκη να επικοινωνήσουν με το γραφείο 

μας, ενημερώνοντας μας κατ’ αρχήν για το υφιστάμενο πλέον ενδιαφέρον 

σας. Η μη επικοινωνία σας με το γραφείο θα ληφθεί υπ’όψη ως αδιαφορία και 

άρνηση νομιμοποίησής μας και παράστασης στη δίκη αυτή. Σε περίπτωση που 

αποφασίσετε να επιβεβαιώσετε τη νομική σας εκπροσώπηση εκ μέρους του 

γραφείου μας με την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης, σας ενημερώνω ότι 

απαιτείται υποχρεωτικά να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή 

Αστυνομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να παραστείτε αυτοπροσώπως στη 

διαδικασία.  

 

Ειδικότερα τα μέσα επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Πλ. Ομονοίας 12 Αθήνα 104 31 (κον Κώστα Διάκο, δικηγόρο) 

Σταθερά τηλέφωνα: 210-3211490/3312879 

Κινητό: 6972223030(παρακαλώ μόνο σε περίπτωση ανάγκης) 

e-mail: ekodiak48@gmail.com Σε περίπτωση προσπάθειας επικοινωνίας με ηλεκτρονικό 

τρόπο παρακαλώ να ενημερωθούμε με sms στο παραπάνω κινητό τηλέφωνο. 

  

Η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής θα λήξει στις 28.11.2014. 

  

Φιλικά 

Κώστας Διάκος, Δικηγόρος Αθηνών (στον Α.Π., & στο ΣτΕ) (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 5419) 

Πλ. Ομονοίας 12 Αθήνα 105 64 - Τηλ.: 210-3211490/3312879) 

Fax: 210-3215773 / e-mail: ekodiak48@gmail.com 
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