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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγωγές εναντίον Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι η εκδίκαση της αγωγής μας, η οποία ήταν ορισμένη 

στο Εργατικό Δικαστήριο Λευκωσίας για χθές, 21/12/2017, έχει αναβληθεί εκ νέου για την 21/2/2018. 

Δυστυχώς και πάλι, παρά τις προσδοκίες μας, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της δίκης. Ο λόγος της νέας 

αναβολής είναι ο φόρτος εργασίας του Εργατικού Δικαστηρίου, το οποίο ουσιαστικά παρέμεινε δυστυχώς 

να λειτουργεί με μόνο δύο δικαστές. Συγκεκριμένα, όπως έχουμε ενημερωθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο του 

Ε.Δ.: 

- ο ίδιος δεν θα μπορούσε να αναλάβει την υπόθεση μας επειδή, εκτός της εξαίρεσης του, θα 

πρέπει να αξιολογήσει ουσιαστικά τους ίδιους μάρτυρες που κατέθεσαν στην αγωγή της συν. Μ. 

Κουππαρή, οι οποίοι θα είναι και στην ομαδική αγωγή μας που είναι παρόμοια, 

- η δικαστής που ήταν αρχικά ορισμένη για την ομαδική αγωγή έχει ήδη μετατεθεί σε άλλη πόλη, 

αλλά, επιπλέον, θα απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άδεια τοκετού, 

- η δε τρίτη δικαστής που θα εκδίκαζε χθες την υπόθεση μας, που χειρίζεται υποθέσεις Λεμεσού και 

Πάφου, είχε συνεχιζόμενη ακρόαση στην Πάφο. 

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των πιο πάνω, μας δόθηκε η υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να 

κάνει ότι είναι δυνατόν, ώστε η αγωγή μας να ξεκινήσει επιτέλους την 21/2/2018. 

Σε ότι αφορά την αγωγή της συν. Μαρίας Κουππαρή, η εκδίκαση της οποίας έχει ολοκληρωθεί από τον 

Γενάρη του 2017, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πολύ σύντομα θα εκδοθεί η αναμενόμενη εδώ και 

αρκετούς μήνες απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου. 

Καλούμε όλους τους επηρεαζόμενους συναδέλφους που συμμετέχουν στις αγωγές, παρά την νέα 

απογοήτευση και ανησυχία που όλοι αισθανόμαστε από την όντως μεγάλη καθυστέρηση που έχει 

σημειωθεί στην έναρξη των αγωγών μας, η οποία είναι δικαιολογημένη και την κατανοούμε απόλυτα,  να 

κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή.  Ως Συντονιστική Επιτροπή Αγωγών, πιστεύουμε στο δίκαιο των αιτημάτων 

και στον αγώνα που κάνουμε για να δικαιωθούμε. Σας διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι 

παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενεργούμε ανάλογα σε συνεργασία και με τον νομικό μας σύμβουλο και 

το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. Θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για οποιεσδήποτε νεώτερες εξελίξεις.    

Με την ευκαιρία, ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγών                                                                  

Λευκωσία, 22η Δεκεμβρίου 2017 


