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Α’ Τακτικό Συνέδριο 11ης Μαΐου 2016 ώρα 6.30μ.μ. στην Χοιροκοιτία
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – από τον Πρόεδρο του Σωματείου μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,
Το Σωματείο μας ΣΥ.Π.Α.Υ. Τ.Κ όπως ξέρετε ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του 2014 . Πρώτος στόχος του
σωματείου μας ήταν να συνεχιστεί η ασφάλεια που είχαμε ως υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου με την
EUROLIFE. Η ανταπόκριση στην πιο πάνω ασφάλεια ήταν ενθαρρυντική αλλά στην συνέχεια λόγω άλλου
σχεδίου που μας είχε προσφέρει η ETYK πολλοί συνάδελφοι με την παρότρυνση της EUROLIFE
μεταπήδησαν στην ασφάλεια της ETYK γιατί είχε καλύτερους όρους. Αρκετοί συνάδελφοι μείναμε με την
EUROLIFE η οποία προς τιμή της κράτησε το ίδιο χαμηλό ασφάλιστρο όπως και προηγουμένως.
Το Σωματείο μας τον χρόνο που πέρασε είχε πολλά πράγματα να διεκπεραιώσει. Αναλάβαμε να βρούμε
σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σήμερα έχουμε να σας δώσουμε κάποια αποτελέσματα της
έρευνας μας.
Είχαμε σε εξέλιξη τις δικαστικές διαδικασίες για τα ταμεία προνοίας μας και θα σας ενημερώσουμε και για
αυτά αργότερα , είχαμε τα καθημερινά και τυπικά θέματα που έχει κάθε σωματείο όπως τα λογιστικά του ,
οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, τα διπλότυπα του , το έμβλημα του , ο χώρος στέγασης του και βέβαια εμείς
σαν συμβούλιο τις τακτικές συνεδρίες μας αλλά και τις έκτακτες που είχαμε σαν εκτελεστική επιτροπή για
να βλέπουμε καθημερινά θέματα της επικαιρότητας.
Πιο αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής.
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Το συμβούλιο μετά από πολλές συνεδρίες και η εκτελεστική επιτροπή ακόμη πιο πολλές είδαμε
αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες και ζητήσαμε προσφορές για ασφαλιστικά σχέδια υγείας.
Καταλήξαμε σε 4 εταιρείες , την EUROLIFE, την PRIME την UNIVERSAL LIFE και την Εθνική . Πήραμε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε επανειλημμένες επαφές και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε
τις λεπτομέρειες για να πάρετε αποφάσεις εσείς σαν σύνεδροι. Τα σχέδια θα τα παρουσιάσει ο
πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής που είχαμε διορίσει συνάδελφος αντιπρόεδρος του σωματείου
μας Ντίνος Φραγκούδης. Τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής είναι η Ανθή Ευαγόρου και ο Γιώργος
Στυλιανίδης.
Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη της επιτροπής για την υπομονή που είχαν να κωδικοποιήσουν
όλα αυτά τα σχέδια και να τα απλοποιήσουν για να μπορούμε εμείς σήμερα να πάρουμε πιο
εύκολα κάποιες αποφάσεις.
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2. ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΣ.
Όπως ξέρετε γίνονται δύο σειρές δικών. Η μία σειρά έχει να κάνει με την αγωγή της συναδέλφου
μας Μαίρη Κουππαρή και η άλλη με την ομαδική αγωγή που κάναμε όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Η
δικηγόρος της Μαίρης Κουππαρή είναι η κόρη της Κασσάνδρα . Αυτή τη δίκη την δικάζει ο
Πρόεδρος του εργατικού δικαστηρίου και ευρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ειδικά τον
μήνα Απρίλιο είχαμε πέραν των 3 παρουσιάσεων και αυτός ήταν και ένας λόγος γιατί
καθυστερήσαμε λίγο την σύγκλιση της γενικής συνέλευσης. Θέλαμε να έχουμε κάποια νέα να σας
πούμε για το θέμα αυτό.
Αυτό τον μήνα θα συνεχιστεί η δίκη με δύο συνεχόμενες μέρες και πιθανώς και τον επόμενο μήνα
να έχουμε και άλλες δίκες. Φαίνεται ότι σε πολύ λίγο χρόνο η δίκη αυτή θα τελειώσει και αρχές
Ιουνίου θα αρχίσει η μεγάλη δίκη των πολλών συναδέλφων. Η δίκη αυτή είχε πολλές αναβολές και
δικαιολογημένα είχε ανησυχήσει τους συναδέλφους αλλά όπως όλοι ξέρετε τα δικαστήρια έχουν
δικό τους αυτόνομο τρόπο δράσης και κανένας δεν μπορεί να επέμβει να τον αλλάξει. Έχουμε όμως
την αίσθηση ότι αυτή η χρονιά θα είναι το τέλος αυτής της εκκρεμότητας.
Η προετοιμασία κάθε δίκης είναι σοβαρή υπόθεση και τα μέλη μας που είναι μάρτυρες σε αυτές τις
δίκες αξίζουν συγχαρητηρίων για την υπομονή και την εργατικότητα τους να προετοιμαστούν και να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό σας προς όφελος όλων μας. Αξίζουν επίσης συγχαρητηρίων στο
δικηγόρο μας κύριο Κώστα Χατζηιωάννου γιατί ανάλαβε εκτός της μεγάλης δίκης να βοηθήσει
πρακτικά και ουσιαστικά την συνάδελφο Μαίρη Κουππαρή και την κόρη της στην δύσκολη αυτή
υπόθεση.
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.
Το Σωματείο μας εξέδωσε ανακοινώσεις συμπαράστασης στους υπαλλήλους των Κυπριακών
Αερογραμμών και εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την χορηγία της Τράπεζας Κύπρου προς
αθλητικό Σωματείο με μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο προκαλούσε εν μέσω οικονομικής κρίσης
το δημόσιο αίσθημα.
Με επιστολή μας προς τον Έφορο Φορολογίας είχαμε ζητήσει να μας επισπεύσουν το κλείσιμο των
φορολογικών μας δηλώσεων ούτως ώστε να μας κλείσουν το φορολογικό έτος 2013 από το οποίο
έχουμε να παίρνουμε επιστροφή φόρου. Η απάντηση που είχαμε ήταν ότι σε ατομικό επίπεδο και
μετά τον Γενάρη του 2016 θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν αυτήν την απαίτηση μας. Επίσης μετά
από ψιθύρους ότι θα μας φορολογήσουν το εφ άπαξ μας , στείλαμε επιστολή προς την Τράπεζα
Κύπρου και μας απάντησαν ότι η αποζημίωση μας δεν θα φορολογηθεί και ότι έχουν επίσημη
επιστολή από τον τότε έφορο κύριο Πούφο προς το τμήμα προσωπικού με την οποία εξαιρείται της
φορολογίας η αποζημίωση που είχαμε λάβει φεύγοντας.
4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.
Την 1/2/2016 η επιτροπή εργασίας της βουλής συγκάλεσε συνεδρία με όλους τους εμπλεκόμενους
σχετικά με τα ταμεία προνοίας μας. Στην συνεδρία ήταν παρών και ο υπουργός οικονομικών κύριος
Χάρις Γεωργιάδης, η συντεχνία οι υπάλληλοι της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ,
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ΔΕΟΚ, κλπ. Θέμα της συνεδρίας ήταν η τότε υπόσχεση του υπουργού για να καλύψει το 75% της
ζημιάς των ταμείων προνοίας .
Εμείς ως σωματείο καταθέσαμε γραπτό υπόμνημα προς την επιτροπή και δόθηκε σε όλους τους
παρευρισκόμενους αναλύοντας τις θέσεις μας για το θέμα αυτό. Τους υπενθυμίσαμε την δικαστική
εν εξελίξει διαδικασία και την ιδιαιτερότητα της δικής μας υπόθεσης και πηγαίνοντας ένα βήμα
πάρα πέρα από όλους υποστηρίξαμε την θέση ότι όλα τα ταμεία προνοίας θα πρέπει να
αποζημιωθούν στο 100% .
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η στάση του υπουργού στο θέμα αυτό προσγείωσε όλους αυτούς
που πίστευαν ότι θα πάρουν λεφτά από τον υπουργό. Αποποιήθηκε κάθε ευθύνης , έμπλεξε στο
θέμα και άλλες ανύπαρκτες ομάδες τάχατες επηρεαζόμενων και δεν άφησε κανένα παράθυρο
ανοικτό για μελλοντική επανεξέταση του θέματος.
5. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ.
Το Σωματείο μας έχει υποβάλει αίτηση στο γραφείο του επιτρόπου εθελοντισμού και μη
κυβερνητικών οργανώσεων και έχει εγκριθεί να πάρει γραφείο στο Σπίτι του Εθελοντή στην
Κοκκινοτριμιθιά. Το Σωματείο μας θα συστεγάζεται με άλλα σωματεία, αλλά θα έχουμε δικά μας
δύο γραφεία με υπολογιστές και τηλέφωνα , θα μπορούμε να συνεδριάζουμε σε ειδικούς χώρους
και θα έχουμε δικό μας χώρο φύλαξης των αρχείων μας. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης θα
είναι 50 ευρώ τον μήνα . Θα είναι όμως ένας χώρος δημιουργίας και αλληλοσυνεργασίας με πολλές
άλλες κοινωφελείς οργανώσεις . Ρεύμα τηλέφωνα ιντερνέτ και άλλες διευκολύνσεις θα είναι όλα
δωρεάν. Τα αρχεία του Σωματείου μας θα είναι όλα εκεί και δεν θα είναι πλέον σκόρπια σε
διάφορα σπίτια συναδέλφων.
6. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.
Παρόλο που έχει οριστεί ομάδα για να επεξεργαστεί το καταστατικό και να εισηγηθεί κάποιες
αναγκαίες αλλαγές εν τούτοις δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την δουλειά που μας παρέδωσε
η επιτροπή και πρέπει να συνεχίσουμε και την νέα χρονιά.
7. ΛΥΠΗΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
Την χρονιά που πέρασε χάσαμε δύο συναδέλφους τον Παναγιώτη Παρπέρη και τον Βασίλη Μιχαήλ.
Χάσαμε επίσης την μητέρα του μέλους του διοικητικού μας συμβουλίου Πανίκου Κωνσταντινίδη
την κυρία Μαρούλα. (Το γεγονός ότι, εξ αιτίας της προσπάθειάς μας να ασφαλιστούν οι
συνάδελφοι, η οικογένεια του Βασίλη Μιχαήλ θα εισπράξει από την Eurolife το ποσό που
ασφαλίστηκε.)
8. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ .
Ολόκληρη την ομιλία μου μπορείτε να την δείτε στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας. Η ιστοσελίδα
έγινε με την προσωπική δουλειά των φίλων Άκη Κουρουζίδη και Αλέξη Χατζηζαχαρία τους οποίους
ευχαριστούμε. Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε εσείς οι συνάδελφοι, να διαφημίζετε δικές σας
δραστηριότητες εντελώς δωρεάν.
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9. ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
Φίλες και φίλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα στο Σωματείο μας όλοι ανεξαιρέτως οι αποχωρήσαντες
συνάδελφοι. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Το σωματείο μας δουλεύει για τα δικά
μας συμφέροντα. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να γράψουμε περισσότερα μέλη. (Να αναφερθεί ότι,
όσοι έχουν αγωγές και ασφάλεια, επιβάλλεται να είναι μέλη του Σωματείου). Υπάρχει πεδίο
λαμπρό. Επίσης το σωματείο μας στηρίζεται οικονομικά μόνο από τις συνδρομές μας. Πρέπει να
πληρώνουμε έγκαιρα τις συνδρομές μας για να μπορούμε με την σειρά μας να πληρώνουμε τις
υποχρεώσεις μας.
10. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ.
Το σωματείο μας μόλις εγκατασταθεί στα ιδιόκτητα γραφεία του στο Σπίτι του Εθελοντή πρέπει να
αρχίσει να κάνει επαφές για να γίνει πιο γνωστό στο ευρύ κοινό. Έχουμε φιλικούς δημοσιογράφους
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καλύψουν δραστηριότητες μας. Μπορούμε να κάνουμε διαλέξεις ,
εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες με φιλικές οργανώσεις που συστεγάζονται μαζί μας.
Μόλις μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας μπορούμε να οργανώσουμε και εκδηλώσεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τις οποίες τα μέλη μας και οι οικογένειες των θα έρθουν πιο κοντά.

Θέλω να συγχαρώ ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί είναι πάντα τυπικό στις συνεδριάσεις μας. Αυτό
δείχνει ότι έχετε εκλέξει τους καλύτερους αντιπροσώπους σας. Με πολλή δουλειά, με πείσμα στο σκοπό
μας, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αλλά και με αγάπη και αλληλοεκτίμηση μεταξύ μας μπορούμε να
κερδίσουμε πάρα πολλά. Η εμπειρία του πρώτου χρόνου αυτό μας δίδαξε.
Εμπρός και για τα επόμενα χρόνια.

Σάββας Φιλίππου
Πρόεδρος.

Λευκωσία, 11η Μαΐου 2016
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