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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγωγή εναντίον Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου 

Ενημερωτική συγκέντρωση στη Χοιροκοιτία 

 

Την Πέμπτη, 27 Απριλίου, 2017, 6.00 μ.μ. στο Κέντρο «Όασις» στην Χοιροκοιτία, πραγματοποιήθηκε μαζική 

συγκέντρωση των αποχωρησάντων τον Αύγουστο 2013 υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι από το 

Δεκέμβριο 2013 έχουν κινήσει αγωγή εναντίον του Ταμείου Προνοίας, διεκδικώντας μέσω του Επαρχιακού 

Εργατικού Δικαστηρίου Λευκωσίας την πλήρη αποζημίωση τους.  

Με φόντο την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και αναμένοντας, πλέον, την έκδοση απόφασης για μία εκ 

των αγωγών που έχει ήδη εκδικαστεί, ενόψη και της επικείμενης έναρξης της εκδίκασης των μαζικών 

αγωγών την 5/5/2017, η Συντονιστική Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο και χρήσιμο να συγκαλέσει την πιο πάνω 

συγκέντρωση. 

Κύριος σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις και γεγονότα 

αναφορικά με τις αγωγές, καθώς και η απάντηση όλων των ερωτημάτων και αποριών των συναδέλφων, 

ώστε όλοι να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα. Παρών στη συγκέντρωση ήταν και εκπρόσωπος 

των νομικών μας συμβούλων, προς τον οποίο οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις, να 

υποβάλουν απορίες και να εκφράσουν απόψεις, εκτιμήσεις, ακόμη και τις αγωνίες τους. Για το σκοπό αυτό 

είχε δοθεί όσος χρόνος είχε χρειαστεί, ώστε καμία ερώτηση να μείνει χωρίς ξεκάθαρη απάντηση. 

Η επιτυχία της συγκέντρωσης ήταν τεράστια, τόσο λόγω της αθρόας συμμετοχής – υπολογίζεται ότι 

παρευρέθηκαν σχεδόν διακόσια άτομα – αλλά επίσης και του γενικότερου ενδιαφέροντος και θετικού 

πνεύματος, στα πλαίσια των οποίων διεκπεραιώθηκαν οι εργασίες. Με εύστοχες, επίκαιρες ερωτήσεις και 

απορίες, οι συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί με τον πιο υπεύθυνο και έγκυρο τρόπο για την μέχρι σήμερα 

πορεία και προοπτική της υπόθεσης τους.  

Πρόσθετα, οι παρευρισκόμενοι έχουν ενημερωθεί και πάρει αποφάσεις σχετικά με 

- την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του ταμείου αγωγών, και 

- την επανέγκριση / επανεκλογή της ίδιας Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποδέχθηκε να συνεχίσει να 

παρακολουθεί υπεύθυνα τις εξελίξεις, να  συντονίζει τις προσπάθειες και να ενημερώνει τους 

επηρεαζόμενους συναδέλφους.    

 

Από τη Συντονιστική Επιτροπή 

26 Μαίου 2017 
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Φωτογραφικό υλικό 
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