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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ομαδική αγωγή εναντίον Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου 
  
Προς όλους του συναδέλφους και Αιτητές στις Συνενωμένες Υποθέσεις αρ. 950/2013 
  
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Επικοινωνούμε μαζί σας ως Συντονιστική Επιτροπή για την Ομαδική Αγωγή – Συνενωμένες Υποθέσεις αρ. 
950/2013- και σε συνέχεια της τελευταίας ενημερωτικής ανακοίνωσης ημερ. 10/11/2020, σας 
πληροφορούμε ότι στις 12/3/2021 είχαν γίνει οι τελικές Αγορεύσεις στο Εργατικό Δικαστήριο, τόσο των 
δικών μας νομικών συμβούλων ως Αιτητές, όσο και της υπεράσπισης του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού 
Τράπεζας Κύπρου (καθ’ ων η Αίτηση).  
 
Μετά και την πιο πάνω εξέλιξη, επιτέλους έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση της Αίτησης μας και θα 
αναμένουμε τώρα την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του Εργατικού Δικαστηρίου, πράγμα που  
εκτιμούμε να γίνει εντός του τρέχοντος έτους 2021.  
 
Συνάδελφοι, από την αρχή γνωρίζαμε, και το διαπιστώσαμε όλοι μας έμπρακτα και στην πορεία της όλης 
προσπάθειας στη συνέχεια, ότι ο αγώνας μας και η διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος μας δεν θα ήταν 
εύκολη υπόθεση. Είχαμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα συναντούσαμε και των εμποδίων που θα 
βρίσκαμε στο δρόμο μας. Η δρόμος της αξιοπρέπειας είναι πάντα τραχύς και δύσβατος. Είχαμε, όμως, 
υποχρέωση να επιλέξουμε αυτό τον δρόμο, και όχι αυτόν της αδιαφορίας και της υποταγής. Και αυτό 
κάναμε. Δώσαμε ένα δύσκολο, λοιπόν, αγώνα, αλλά έντιμο αγώνα, με πολλή αφοσίωση και προσήλωση στο 
στόχο και με τη δική σας συμπαράσταση και αλληλεγγύη τον έχουμε φέρει σε πέρας, ενημερώνοντας όλους 
σας έγκυρα και υπεύθυνα σε κάθε βήμα.  
 
Από δω και εμπρός εναποθέτουμε πλέον τις ελπίδες μας στη δικαιοσύνη της χώρας μας. Ελπίζουμε, αυτή τη 
φορά, το Δικαστήριο να δικαιώσει τις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη μας και να αποκαταστήσει, έστω και 
καθυστερημένα, την αδικία που είχαμε υποστεί πριν 8 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα 
καταδικαστούν οι ύποπτες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και της 
συνδικαλιστικής μας οργάνωσης ΕΤΥΚ, αλλά και άλλων φορέων και κέντρων αποφάσεων, φανερών και 
κρυφών. Προσβλέπουμε στην έκδοση μιάς δικαστικής απόφασης, η οποία θα συνάδει, αλλά και θα 
εφαρμόζει και θα σέβεται τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων και δικαστικών 
αποφάσεων.  
 
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την αγωνιστικότητα, την υπομονή και την στήριξη σας. Θα επανέλθουμε 
μόλις υπάρξουν νεώτερα αποτελέσματα για να σας ενημερώσουμε αναλόγως. 
 
Φιλικότατα 
Από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγών 
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