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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
5Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 

 

 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 
Πραγματικά είναι πολύ έντονα και ανάμεικτα τα συναισθήματα τα οποία με πλημμυρίζουν αυτή τη 
στιγμή που σας καλωσορίζω στην 5η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Γιατί, η 
σημερινή Συνέλευση μας είναι η πρώτη χωρίς τον φυσικό μας ηγέτη και Πρόεδρο του Συνδέσμου 
μας, τον αείμνηστο Σάββα Φιλίππου, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε τόσο πρόωρα, την 5/11/2018. 
Είναι η πρώτη φορά που η αίθουσα αυτή δεν θα δονείται πραγματικά από την έντονη, επιβλητική 
προσωπικότητα, τη μαχητικότητα και το αγωνιστικό πνεύμα ενός ανθρώπου, ο ρόλος του οποίου 
ήταν κυριολεκτικά καταλυτικός στα πρώτα αυτά κρίσιμα χρόνια της ύπαρξης του Συνδέσμου και 
του αγώνα μας για αποκατάσταση της αδικίας του 2013. Αισθάνομαι ότι δεν θα είναι υπερβολή αν 
πω ότι αν δεν είχαμε τον Σάββα ίσως και να μην ήμασταν σήμερα εδώ. Με την δράση του, την 
αταλάντευτη πίστη του στο δίκαιο του αγώνα μας και το παράδειγμα του καθοδηγούσε και 
ενέπνεε όλους μας, σε μια τόσο δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο, όπου οι απειλές και οι κίνδυνοι 
που παραμονεύουν  είναι τεράστιοι. Η απώλεια σου φίλε Σάββα είναι πραγματικά τεράστια και το 
κενό που έχεις αφήσει δυσαναπλήρωτο. Αλλά, ένα θα σου υποσχεθούμε σήμερα: Πως ενωμένοι 
και περήφανοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που μαζί ξεκινήσαμε και θα βαδίσουμε τον δρόμο που 
μαζί χαράξαμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη δικαίωση μας και πέρα από αυτήν. Φίλε Σάββα, δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ. Θα σε έχουμε πάντα ένα φωτεινό φάρο στην καρδιά και το μυαλό μας. 
 
Τήρηση μονόλεπτης σιγής. 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 
Τον περασμένο Δεκέμβρη συμπληρώσαμε ήδη 4 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου μας και 
τώρα βαδίζουμε αισίως στον 5ο χρόνο της λειτουργίας μας. Όπως κάθε χρόνο συγκεντρωθήκαμε 
και σήμερα στον ίδιο χώρο για να σας  ενημερώσουμε για τις δράσεις του Διοικ. Συμβουλίου, η 
διετής θητεία του οποίου λήγει σήμερα. Η Σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου, ωστόσο, είναι 
διαφορετική σήμερα, αφού έπρεπε να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση λόγω της απώλειας του 
Σάββα Φιλίππου, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Έτσι, στις 28/11/18, ενεργώντας με βάση σχετική 
πρόνοια του Καταστατικού μας, το Δ.Σ. διόρισε το συνάδελφο και δραστήριο μέλος του ΣΥΠΑΥΤΚ 
Ανδρέα Χρίστου ως νέο μέλος του Δ.Σ. και τον εξέλεξε στη θέση του μέχρι τότε Αντιπροέδρου 
Ντίνου Φραγκούδη, ο οποίος μετακινήθηκε στη θέση του Προέδρου. Ευχαριστούμε το συνάδελφο 
Αντρέα Χρίστου για την προθυμία με την οποία έχει προσφερθεί. 
   
Σκοπός σήμερα είναι να συζητήσουμε και κάθε πτυχή και θέμα που σας ενδιαφέρει και να 
πάρουμε τις αποφάσεις μας για την συνέχεια.   
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
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Η δημιουργία του Συνδέσμου μας το 2014, όπως όλοι θα θυμάστε, προέκυψε σαν αναγκαιότητα 
για ασφαλιστική κάλυψης ζωής των αποχωρησάντων υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου που 
φύγαμε το 2013. Λόγω της επικείμενης λήξης της ασφάλειας ζωής που είχαμε με την Eurolife, 
έπρεπε να δημιουργήσουμε μία νομική οντότητα, ένα Σύνδεσμο, ο οποίος ως ιδιοκτήτης να 
συνάψει σχετική σύμβαση με ένα Ασφαλιστικό Οργανισμό.  Από τις δικές μας προσπάθειες και 
επαφές προέκυψε συνεργασία με την Eurolife  (Ασφάλεια Ζωής) και στη συνέχεια (2016) με την 
Εθνική  Ασφαλιστική (ιατροφαρμακευτική κάλυψη), που είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ. Οι ενέργειες 
μας επέδρασαν σαν καταλύτης και ενεργοποίησε και την ΕΤΥΚ, η οποία μέχρι τότε πραγματικά δεν 
είχε αρχίσει καμιά ανάλογη πρωτοβουλία.  
 
Τον περασμένο Δεκέμβριο οι συνάδελφοι άρχισαν και πάλι να ανησυχούν ενόψει της επικείμενης 
λήξης του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης της Eurolife την 31.1.2019. Δεν είχαν ακόμη 
καμία σοβαρή ενημέρωση επίσημα, χωρίς να διαφαίνεται καμιά εξέλιξη για ανανέωση του. Ήδη η 
Eurolife μας είχε ενημερώσει ως Σύνδεσμο ότι δεν θα το ανανέωνε ως οικονομικά ασύμφορο. Εδώ 
ακριβώς  έγκεινται και οι σοβαρές ευθύνες της ΕΤΥΚ για την διαπραγμάτευση και διαχείριση ενός 
θνησιγενούς από την αρχή σχεδίου που αναπόφευκτα είχε καταρρεύσει.  
 
Απευθυνθήκαμε, λοιπόν, στα μέλη μας και γενικά σε όσους είχαν αποχωρήσει τον Αύγουστο του 
2013 και υπεύθυνα τους ενημερώσαμε με εγκύκλιο ότι θα μπορούσαν όσοι ήθελαν να ενταχτούν 
στο δικό μας σχέδιο Ιατροφ. Κάλυψης με την Εθνική Ασφαλιστική, με τους ίδιους ακριβώς όρους, 
διαδικασίες και καλύψεις που ίσχυαν για τους ήδη συμμετέχοντες. Πράγματι, αρκετοί συνάδελφοι 
επέδειξαν ενδιαφέρον και έχουν ήδη ενταχτεί στο εν λόγω σχέδιο. Ήδη είναι ασφαλισμένα περί τα 
45 άτομα στο Σχέδιο αυτό, για το οποίο θα δώσουμε αν χρειαστεί στη συνέχεια λίγο χρόνο να 
ενημερωθούμε πιο λεπτομερώς. Οι ενέργειες μας και πάλι δημιούργησαν πίεση και προκάλεσαν 
την εντονότερη ενεργοποίηση της ΕΤΥΚ. Πρέπει, όμως, να χρωματίσω και πάλι ως ανεύθυνη την μη 
έγκαιρη δραστηριοποίηση της ΕΤΥΚ, που άφησε για αρκετό χρόνο ακάλυπτους τους συναδέλφους, 
κάποιοι από τους οποίους – πρέπει να το αναφέρουμε - είχαν δυστυχώς σοβαρές επιπτώσεις λόγω 
οικονομικής ζημιάς στον νεκρό χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την ενεργοποίηση του νέου σχεδίου 
από την 1/2/19.  
 
Είναι αναγκαίο, όμως να τονίσω εδώ ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι ομαδικά και για να είναι 
έγκυρα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς τον 
Σύνδεσμο μας. Όπως βεβαίως ισχύει και για όλους μας που είμαστε μέλη. Γι’ αυτό με την ευκαιρία 
να παρακαλέσω να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, πράγμα για το οποίο και η σχετική 
νομοθεσία έγινε τελευταίως πολύ αυστηρή. Όπως θα θυμάστε είχαμε πέρσι, 21/3/18, ειδική 
Καταστατική Συνέλευση στην οποία εξετάσαμε και εγκρίναμε τις αναγκαίες καταστατικές 
τροποποιήσεις για εναρμόνιση με την νέα νομοθεσία, τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στον 
Έφορο Σωματίων και Ιδρυμάτων και εγκρίθηκαν. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και θα σταλεί σε 
όλους σας το νέο Καταστατικό. 
 
Στην περίοδο που πέρασε από την περασμένη, την 4η Γενική Συνέλευση, μας έχουν απασχολήσει 
επίσης πάρα πολύ έντονα οι υποθέσεις που αφορούν το Ταμείο Προνοίας μας.  
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Ο ΣΥΠΑΥΤΚ, με τη δράση του μέχρι τώρα ως Σύνδεσμος, έχει καταφέρει να καθιερωθεί και 
αναγνωριστεί ως μία οντότητα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα σημαντικής μερίδας εργαζομένων 
που έχουν επηρεαστεί με ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό τρόπο από τα γεγονότα του 2013. Για τούτο και 
μας προσκαλούν, επισήμως, να συμμετάσχουμε σε όλες τις σχετικές με Ταμεία Προνοίας 
συνεδρίες των διαφόρων επιτροπών της Βουλής – Επιτροπή Εργασίας και Επιτροπή Οικονομικών 
κατά κύριο λόγο. Η παρουσία μας κάθε φορά είναι ενεργή και ουσιώδης, με συγκεκριμένες θέσεις 
και απόψεις, τις οποίες καταθέτουμε και εγγράφως.  
 
Την 26/3/13 συμμετείχαμε στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών που συζητούσε το θέμα της 
αποδέσμευσης του κονδυλίου των €8 εκατ. σύμφωνα με το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της 
Απώλειας των Ταμ. Προνοίας. Με σχετικό επίσημο, έγγραφο υπόμνημα μας προς τον Πρόεδρο και 
Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών επεξηγούσαμε τις θέσεις μας και ζητούσαμε ενημέρωση με 
διαφάνεια και διευκρινίσεις ως προς τη λειτουργία του «Σχεδίου Αυξημένης Αναπλήρωσης».  Οι 
παρεμβάσεις μας προς τα κόμματα ήταν καταλυτικές, αφού σε πρώτη φάση είχαμε πετύχει να 
σταυρωθεί το σχετικό κονδύλι, πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υποβάλλεται στη Βουλή για 
έγκριση κάθε φορά. Αυτό βεβαίως σε κατοπινότερη συνεδρία είχε εγκριθεί. Το σημαντικό, όμως, 
είναι ότι επιτυγχάνουμε με την παρουσία και παρεμβάσεις μας να αναδεικνύουμε διάφορες 
πτυχές του θέματος και, στο βαθμό που μπορούμε, να επηρεάζουμε και αποφάσεις. Τα πράγματα, 
όμως, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου εύκολα, χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, 
επαγρύπνηση και εγρήγορση, ώστε να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε όπου επιβάλλεται. 
 
Προς το τέλος του χρόνου, από τον Νοέμβριο 2018, ενόψει και της επικείμενης έναρξης 
εφαρμογής του Σχεδίου Αποζημιώσεων των Ταμείων Προνοίας είχαμε συγκεκριμένες δράσεις τις 
οποίες συνοψίζω πιο κάτω: 
 
- Προγραμματίσαμε και αρχίσαμε να υλοποιούμε καλά προετοιμασμένες συναντήσεις με τα όλα 
κοινοβουλευτικά κόμματα σε ανώτατο ηγετικό επίπεδο. Μια προσπάθεια που σκοπό έχει να 
ενημερώσουμε και να φρεσκάρουμε όλες τις πτυχές των θεμάτων που μας απασχολούν σχετικά με 
την απώλεια των Ταμείων Προνοίας, ζητώντας τη στήριξη τους στον αγώνα μας για τα δίκαια 
αιτήματα μας. Ήδη έχουμε δεί τα πλείστα κόμματα, υποβάλλοντας σχετικά υπομνήματα και εντός 
Απριλίου θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο των συναντήσεων αυτών. 
 
- Επίσης, έχουμε επισκεφθεί την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. Οικονομικών για να 
ενημερωθούμε για το στάδιο υλοποίησης του Σχεδίου Πρόσθετης Αναπλήρωσης. 
Ένα από τα θέματα, μεταξύ άλλων, που είχαμε συζητήσει/διευκρινίσει ήταν και για τους 
δικαιούχους του σχεδίου και ειδικότερα για τους: 
 
(α) Αποβιώσαντες: όπου δικαιούχοι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι 
(β) Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας/ανίκανα για εργασία:  
 
Ζητήσαμε και αναμένουμε εντός των ημερών να μας καλέσουν στο Υπ. Οικονομικών επίσημα σε 
μία συνάντηση για μια πιο δομημένη συζήτηση.      
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- Πραγματοποιήσαμε επίσης Παγκύπρια ενημερωτική συγκέντρωση των συναδέλφων που 
έκλεισαν ή προσεγγίζουν το 65ο έτος ηλικίας και θα είναι δικαιούχοι του πιο πάνω σχεδίου. 
Συζητήσαμε μαζί τους τις διάφορες πτυχές του θέματος, τις οποίες πρέπει να προσμετρήσουν, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιοι συμμετέχουν και στις εν εξελίξει αγωγές εναντίον του 
Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου. Τους τονίσαμε ότι η απόφαση είναι δική τους αποκλειστικά, 
αλλά να γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να επηρεαστούν τα όποια αγώγιμα δικαιώματα τους. Τους 
συμβουλεύσαμε επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τι θα υπογράψουν όταν θα κληθούν να 
πάρουν το Σχέδιο. Με την ευκαιρία, θέλω να παρακαλέσω όσους από τα μέλη μας, που 
συμμετέχουν στις αγωγές, έχουν υποβάλει και αίτηση για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης ή και 
έχουν εισπράξει οποιοδήποτε ποσό μέσω του εν λόγω σχεδίου, το συντομότερο δυνατό να 
επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν οπωσδήποτε τη Συντονιστική Επιτροπή των αγωγών. 
 
Στη συνέχεια θα σας ενημερώσω για τις αγωγές εναντίον του Ταμείου Προνοίας: 
 
- Η απόφαση του Ε.Δ.Λ για την αγωγή της Μαίρης Κουππαρή όπως σας είχαμε ενημερώσει και 
τον περασμένη Μάρτη, έχει εφεσιβληθεί και αναμένουμε την σχετική απόφαση του Εφετείου. 
-  H Ομαδική Αγωγή  όπως ήδη έχουμε ενημερώσει με σχετικές ανακοινώσεις μας στην ιστοσελίδα 
(την οποία παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε) έχει ήδη ξεκινήσει από την 5/7/2018 με την 
κατάθεση της Δήλωσης Μάρτυρα. Στη συνέχεια, όμως, οι αντίδικοι είχαν αιτηθεί την αναστολή της 
εκδίκασης μέχρι την έκδοση των πρακτικών της δίκης της συν. Μαίρης Κουππαρή, πράγμα που το 
δικαστήριο είχε εγκρίνει και ως εκ τούτου οι επόμενες παρουσίες στο Εργ. Δικαστήριο από τον 
Σεπτέμβριο αναλώθηκαν σε αυτό το ζήτημα. Στο μεταξύ, είχαμε χάσει και τον Σάββα Φιλίππου, 
όπως και νωρίτερα τη συνάδελφο Βίκυ Βασιλείου από τη Λεμεσό, γεγονότα που εκ των πραγμάτων 
δημιούργησαν νέες καθυστερήσεις, αφού έπρεπε να αλλάξει ο τίτλος της αγωγής μας. Αυτό για να 
γίνει απαιτείτο η έκδοση σχετικού διατάγματος διαχείρισης. 
 
Ελπίζουμε σύντομα να οριστεί ημερομηνία συνέχισης της εκδίκασης της αγωγής. Αν δεν υπάρξουν 
άλλες ανατροπές, εκτιμούμε ότι μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθεί η εκδίκαση της Ομαδικής Αγωγής 
και θα έχουμε απόφαση, ανάλογα με την οποία θα δράσουμε. Κάνουμε καλή προετοιμασία με 
τους νομικούς μας συμβούλους, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη,  αποτελεσματική 
παρουσία στο Εργατικό Δικαστήριο. Έχουμε εμπιστοσύνη στην υπόθεση μας και τους νομικούς μας 
συμβούλους και θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αρθούν στο ύψος των 
περιστάσεων για μια δίκαιη δίκη. Τέτοιοι αγώνες, όμως, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι και 
δύσκολοι και χρονοβόροι. Αλλά, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί οι αγώνες κερδίζονται 
μόνο με πίστη στο δίκαιο μας και συνεχή δράση, πάντα ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Και δε θα 
κουραστώ να τονίζω αυτό το τελευταίο γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαφυλάξουμε την 
ενότητα και τη συνοχή μας. 
 
Θέλω να σας ενημερώσω ότι μαζί με τους νομικούς μας συμβούλους εξετάζουμε αυτή στη στιγμή 
και άλλες ενέργειες και μέτρα, όσον αφορά τη διεκδίκηση των Ταμείων Προνοίας. Επειδή, ωστόσο, 
πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, να μου επιτρέψετε να μην μπούμε σε λεπτομέρειες 
τώρα και να αφήσουμε το θέμα μέχρι εδώ. Εξάλλου, εξ όσων γνωρίζω, πολύ σύντομα, εντός του 
Απριλίου η Συντονιστική Επιτροπή Αγωγών θα καλέσει τους ενάγοντες σε ειδική ενημερωτική 
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συγκέντρωση, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα και να πάρουμε 
ανάλογες αποφάσεις.. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, στην περίοδο που έχει περάσει προγραμματίζαμε να είχαμε και 
διάφορες άλλες σημαντικές και αναγκαίες δράσεις. Για παράδειγμα, προγραμματίζαμε τοπικές 
συγκεντρώσεις κατά πόλη / επαρχία, για σκοπούς αλληλοενημέρωσης, συζήτησης των τρεχουσών 
εξελίξεων και σύσφιγξης των σχέσεων. Προγραμματίζαμε επίσης και κάποιες άλλες κοινωνικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα μέλη μας. Ωστόσο, η σοβαρή κατάσταση της υγείας του Σάββα και 
η συνεχής επιδείνωση της δεν μας επέτρεψε να υλοποιήσαμε τους σχεδιασμούς αυτούς.  
Ελπίζουμε στη συνέχεια, αρχίζοντας από σήμερα, που θα δειπνήσουμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε τα πιο πάνω. Θέλουμε και θα επιδιώξουμε να είμαστε όλο και πιο κοντά στα 
μέλη μας και τα προβλήματα και ανάγκες τους. Οποιεσδήποτε εισηγήσεις εννοείται είναι 
ευπρόσδεκτες, όπως και η ενεργή, εθελοντική συμμετοχή σας, πράγμα που θα βοηθήσει τα 
μέγιστα όλους μας.   
 
Φίλες, φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς, που με την σημερινή σας παρουσία 
εκδηλώνεται έμπρακτα τη θέληση σας να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι στη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας και για το καλό όλων των μελών μας, συλλογικά και ατομικά 
αλληλοϋποστηριζόμενοι. Ένα σας λέω και σας διαβεβαιώνω. Η ύπαρξη και δράση του ΣΥΠΑΥΤΚ σε 
τέτοιες περιόδους είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μια μεγάλη κατάκτηση ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Ο Σύνδεσμος 
μάς ένωσε όλους, μάς έδωσε οντότητα, μάς έδωσε φωνή, μάς έδωσε μια ενιαία πλατφόρμα 
δράσης. Ο ΣΥΠΑΥΤΚ είμαστε όλοι εμείς και πρέπει να γίνουμε η ασπίδα του, να τον 
προστατεύουμε και να τον ενισχύουμε. Να φανταστείτε μόνο, τι θα μπορούσε ο καθένας μας από 
μόνος του να κάνει. Τίποτε απολύτως. Θα ήμασταν ευάλωτοι, έρμαιο του καθενός καλοθελητή και 
ούτω καλούμενου  «φίλου» μας. 
 
Θέλω, όμως να ευχαριστήσω ειδικότερα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους 
εσείς έχετε επιλέξει, που με τη δράση τους, τη συνέπεια και την αφοσίωση τους καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε μια πολύ δυναμική, εργατική, αποτελεσματική ομάδα, που ωριμάζει συνεχώς και 
γίνεται σοφότερη με τον καιρό και τις εμπειρίες. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος που 
συμμετέχω και δουλεύω μαζί τους και μαζί σας. Για να λειτουργήσουν τέτοιες ομάδες σε τέτοιες 
εποχές πλήρους ατομικισμού, αδιαφορίας και κοινωνικής απονεύρωσης χρειάζεται ενσυνείδητα 
να διαθέτει κάποιος πολύ εσωτερικό  σθένος και συναίσθηση ευθύνης. Συστατικά τα οποία 
διαθέτουν όλα ανεξαίρετα τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και της τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής, η 
οποία συμμετέχει επίσης ενεργά και παρακολουθεί στενά τις εργασίες του Δ.Σ. Και η προσφορά 
όλων τους γίνεται μεγαλύτερη αν προστεθεί ότι γίνεται εθελοντικά, σε βάρος του προσωπικού, 
επαγγελματικού και οικογενειακού χρόνου και της ζωής τους, εντελώς αφιλοκερδώς από όλους, 
χωρίς το παραμικρό προσωπικό οικονομικό ή άλλο όφελος. Και οι ώρες που ξοδεύονται 
καθημερινά στη διεκπεραίωση των πρακτικών δουλειών είναι πάρα πολλές. 
 
Στη συνέχεια θα σας ενημερώσει ο Ταμίας μας συν. Γιώργος Στυλιανίδης, ως Οικονομικός 
Υπεύθυνος του Συνδέσμου μας, για τα οικονομικά πεπραγμένα. Και θα μπορείτε να υποβάλετε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν έχετε. 
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Κλείνοντας, πλησιάζοντας προς το Πάσχα, εύχομαι σε όλους αγάπη, προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία και ειρήνη. Σας ευχαριστώ. 
 
ΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ 
Πρόεδρος ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ 
 
Λευκωσία 27η Μαρτίου 2019 


