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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 μ.μ.
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας (ΣΥΠΑΥΤΚ) άρχισε τις εργασίες της στις 6.00μμ, όταν διαπιστώθηκε
ότι τα παρόντα μέλη αποτελούσαν απαρτία, ακολουθώντας την πιο κάτω ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το
Καταστατικό και την ειδική σχετική πρόσκληση.
Έγινε το καλωσόρισμα από την Γραμματέα και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος του συνδέσμου.
1. Έκθεση Δράσης
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου συν. Σάββας Φιλίππου ανέλυσε και κατέθεσε την ετήσια Έκθεση Δράσης.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Δράσης ομόφωνα.
2. Οικονομικός Απολογισμός
Ο Ταμίας, συν. Γιώργος Στυλιανίδης, ενημέρωσε αναλυτικά τη γενική συνέλευση για την οικονομική
κατάσταση και θέση του Συνδέσμου, σύμφωνα με τους σχετικούς Οικονομικούς Λογαριασμούς 2015 και
2016 που ετοίμασαν οι Ελεγκτές μας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό ομόφωνα.
3. Εκλογές Διοικητικών Οργάνων
3.1. Διοικητικό Συμβούλιο- 11μελές: Υπεβλήθησαν 11 υποψηφιότητες. Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα μέλη
του Δ.Σ. μέλη των οποίων η 2-ετής θητεία έχει εκπνεύσει, επαναδιεκδίκησαν θέση. Δεν υποβλήθηκαν άλλες
υποψηφιότητες.
Εγκρίθηκαν όλοι ομόφωνα από τη Γ.Σ. και θα συνέλθουν στις 5/4/2017 για να καταρτιστούν σε σώμα.
Τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι: Σάββας Φιλίππου, Ντίνος Φραγκούδης, Γιώργος Στυλιανίδης, Άκης
Κουρουζίδης, ΄Ακης Ιωακείμ, Άντρη Μάρκου, Ανδρέας Μαργαρίτης, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Πανίκκος
Κωνσταντινίδης, Ανθή Ευαγόρου και Αλέξης Χατζηζαχαρίας.
3.2. Επιτροπή Ελέγχου – 3μελής: Υποβλήθηκαν 3 υποψηφιότητες, από τους ιδίους που αποτελούσαν μέχρι
σήμερα την επιτροπή. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από άλλα μέλη. Εκλέγησαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. οι: Μαρία
Παπαχρυσοστόμου, Φυτούλα Νικολάου και Ανδρέας Δαμιανού.
4. Άλλα Θέματα
-

‘Έγινε συζήτηση για το θέμα του 22,5% των κουρεμένων ποσών των Ταμείων Προνοίας μετά από
αναφορές στον τύπο, και για το οποίο υπάρχει υπόσχεση του Υπουργού για κάλυψή του. Λόγω του
ότι από καιρού εις καιρό ανακινείται το θέμα τα μέλη ζήτησαν να μάθουν αν υπάρχει πιθανότητα
άμεσης κάλυψής του. Διαβεβαιώθηκαν τα μέλη ότι ως Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. παρακολουθούμε τις
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εξελίξεις και προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για προώθηση των συμφερόντων των
μελών μας.
-

Έγιναν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά σχέδια, τόσον Σχέδιο Ζωής με τη Eurolife, όσο
και τα δύο Ιατροφαρμακευτικά δηλ. το σχέδιο που πρόσφερε η Εθνική στα μέλη του Συνδέσμου και
το σχέδιο της Eurolife που προσφέρθηκε από την ΕΤΥΚ.

-

Τέλος έγινε εισήγηση προς τους συναδέλφους να προχωρήσουν από μόνοι τους στη διεκδίκηση της
επιστροφής του φόρου εισοδήματος που τους αναλογεί, ζητώντας από το τμήμα φορολογίας να
προχωρήσει στην εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων. Αυτό λόγω του ότι πήραμε
αρνητική απάντηση όταν αποταθήκαμε κοντά τους για μαζική εκκαθάριση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Λευκωσία.
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