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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ομαδική αγωγή εναντίον Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου 

  
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, μετά από αρκετό καιρό, και ελπίζουμε ότι είσαστε όλοι καλά στην υγεία 
σας αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε ως τόπος και ως κοινωνία. 
 
Ο σκοπός της σημερινής επικοινωνίας μας είναι η ενημέρωση σας ότι την Παρασκευή 6/11/2020, έχει 
επιτέλους ολοκληρωθεί στο Εργατικό Δικαστήριο η εκδίκαση της Αγωγής μας εναντίον του Ταμείου 
Προνοίας Τράπεζας Κύπρου. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή, από την κατάθεση της πρώτης αγωγής 
τον Νοέμβριο του 2013, τρείς μήνες μετά την ούτω καλούμενη οικειοθελή αφυπηρέτηση μας.  
 
Όλη αυτή την περίοδο, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγών και ο Σύνδεσμος μας έχουν εργαστεί 
πάρα πολύ υπεύθυνα, ευσυνείδητα και ακούραστα για την επιτυχία της προσπάθειας, παρακολουθώντας 
αδιάλειπτα και από πολύ κοντά τις εξελίξεις, για τις οποίες σας κρατούσαμε διαρκώς ενήμερους. Σε όλη 
αυτή την περίοδο αισθανόμασταν πάρα πολύ έντονα και το ενδιαφέρον και αλληλεγγύη όλων σας και 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη σας.  
 
Στις αρχές δε Ιανουαρίου 2021 θα ολοκληρωθεί πλήρως με τις προβλεπόμενες αγορεύσεις των νομικών 
συμβούλων. Ακολούθως θα αναμένουμε την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του Δικαστηρίου, πράγμα 
που εκτιμούμε να γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Συναισθανόμαστε την αγωνία όλων για την έκβαση της 
Αγωγής μας και ευχόμαστε και ελπίζουμε, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια υπομονής και σκληρής 
προσπάθειας, να αποδοθεί στο τέλος η δικαιοσύνη.  
 
Σε περίπτωση που χρειάζεστε να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά με τα πιο πάνω, παρακαλούμε 
επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγών ή και του Δ.Σ. του 
ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ, οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι στη διάθεση σας.  
 
Σας χαιρετούμε προς το παρόν και θα επανέλθουμε αναλόγως με νεώτερες εξελίξεις. Να προσέχετε και να 
παραμείνετε ασφαλείς, εσείς και οι οικογένειες σας, με πλήρη υγεία. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ.  
11η Νοεμβρίου 2020 
 
 
 
 


