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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ομαδική Αγωγή εναντίον Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου 

  
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 5.7.2018 έχει αρχίσει η εκδίκαση 
της Ομαδικής Αγωγής εναντίον του Ταμείου Προνοίας της Τράπεζας Κύπρου. Η συνέχιση της δίκης έχει 
οριστεί για την 21/9/2018, ώρα 10.00 πμ, στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας.  
 
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, επιτέλους έχει πια αρχίσει η δίκη, πράγμα που θεωρούμε κομβικής 
σημασίας. Δεδομένης της ίδιας της φύσης της αγωγής, των πολλαπλών πτυχών που τη διέπουν και τις 
προεκτάσεις που δυνατόν να έχει η όποια έκβαση της, σημειώνουμε με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή. 
 
Παρά την καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης, υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες 
συνθήκες και εξελίξεις - πολιτικές, οικονομικές και άλλες – αισθανόμαστε ικανοποίηση ότι επιτέλους η 
διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος μας έχει εισέλθει στην τελική της πια φάση.  
 
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς τη δικαίωση μας δεν θα είναι καθόλου εύκολος. Αντίθετα, είμαστε βέβαιοι 
ότι θα συνεχίσουμε να συναντούμε πολλές δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία κάποιοι θα θελήσουν να 
βάλουν στο δρόμο μας. Η απάντηση μας ήταν και είναι μία:  Ήμασταν και συνεχίζουμε  να είμαστε 
πεπεισμένοι για το δίκαιο μας. Ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε αποφασισμένοι να το 
διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και κανένα. Ας ανησυχούν αυτοί που 
συνέλαβαν, σχεδίασαν και έπαιξαν αυτό το παιχνίδι σε βάρος μας το 2013.  
 
Παραμένοντας ενωμένοι, συσπειρωμένοι και αλληλέγγυοι, όπως μέχρι σήμερα, θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε επιτυχώς όλες τις προκλήσεις και εμπόδια που θα συναντήσουμε και είμαστε αισιόδοξοι 
ότι το τέλος θα μας βρει δικαιωμένους. 
 
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Α.Υ Τ.Κ. θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και θα σας 
ενημερώνουμε συνεχώς.  
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. 
5/7/2018 

 


