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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΠΡΟΩΡΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  (ΣΥ.Π.Α.Υ. ΤΚ) 

Β’  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  ΚΕΝΤΡΟ ΟΑΣΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι , 

Ο χρόνος είναι αμείλικτος και περνά τόσο γρήγορα που πολλές φορές μας ξαφνιάζει. Σήμερα λοιπόν 

γιορτάζουμε 2 χρόνια από το Α’  Εκλογικό  Συνέδριο ,  που έγινε εδώ στην Χοιροκοιτία στις 11 Μαρτίου το 

2015 .  Τότε είχαμε εκλέξει και το πρώτο μας Διοικητικό Συμβούλιο , αλλά και την πειθαρχική επιτροπή , οι 

οποίοι αυτά τα δύο χρόνια δούλεψαν με πολλή ζήλο και επιμέλεια ,  για να διατηρηθεί το Σωματείο μας σε 

ζωή και να εκπληρώσει αρκετούς από τους στόχους του.    

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 ζωής ,  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 ετυκ,  πολλοί συνάδελφοι με την παρότρυνση της ίδιας της  

EUROLIFE μεταπήδησαν στην ασφάλεια της ετυκ , γιατί είχε καλύτερους όρους.  

Αρκετοί συνάδελφοι μείναμε με την EUROLIFE η οποία προς τιμή της κράτησε το ίδιο χαμηλό ασφάλιστρο 

όπως και προηγουμένως.  

Με την ίδια λογική είχαμε δουλέψει για να φέρουμε στους συναδέλφους σχέδιο ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.  Δεν ήταν εύκολη υπόθεση γιατί είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ ατομικού και ομαδικού σχεδίου 

κάλυψης. Μετά από πολλές συναντήσεις αλλά και συζητήσεις και με την δική σας ψήφο σε έκτακτη 

συνέλευση που έγινε και πάλιν εδώ στην Χοιροκοιτία στις 11/5/2016 τα μέλη μας ψήφισαν ομαδικό σχέδιο 

υγείας και έτσι προχωρήσαμε με την Εθνική Ασφαλιστική,  αφού ήταν και η μόνη εταιρεία που μας είχε 

δώσει προσφορά για ομαδικό σχέδιο υγείας. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε και αρκετά μέλη μας 

συμμετέχουν και επωφελούνται από τις υπηρεσίες του. 

 Και εδώ αξίζει να αναφέρω ότι μετά την δική μας προσπάθεια για το ομαδικό σχέδιο υγείας μέσω της 

Εθνικής Ασφαλιστικής, η ετυκ προχώρησε και αυτή με την σειρά της και παραχώρησε ομαδικό σχέδιο 

υγείας από την 1/2/2017  , το οποίο πολλά μέλη μας άρχισαν να αξιοποιούν. 

 Έτσι σήμερα έχουμε , δύο σχέδια Ασφάλειας Ζωής και δύο σχέδια Ασφάλειας Υγείας ,  προς όφελος των 

μελών μας.  

Είναι καθήκον μου  να ομολογήσω ,  ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν αφιερώσει δεκάδες 

ανθρωποώρες για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε αυτά τα ασφαλιστικά σχέδια και τους αξίζει έπαινος.   
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Θέση του συνδέσμου μας πάντοτε ήταν η ευημερία και το όφελος των μελών μας. Δεν έχουμε ποτέ 

πρόβλημα να εισηγηθούμε κάτι στα μέλη μας το οποίο θα αναγκάσει ή θα ωθήσει άλλους συνδέσμους να 

μας δώσουν κάτι καλύτερο. Οτιδήποτε μας ωφελεί είναι καλοδεχούμενο.   

Κάθε φορά όμως το επαναλαμβάνω και θα το πω και σήμερα,  ότι τα ασφαλιστικά σχέδια του δικού μας 

Συνδέσμου για να είναι σε ισχύει θα πρέπει τα μέλη μας να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις,  διαφορετικά τα ασφαλιστικά τους σχέδια δεν θα έχουν ισχύ. Είναι ομαδικά σχέδια και 

πρέπει να είναι κανονικά μέλη του Συνδέσμου μας. Έτσι όσοι χρωστούν συνδρομές θα πρέπει να τις 

ξοφλήσουν άμεσα διαφορετικά θα πληρώνουν ασφάλειες και ασφάλειες δεν θα έχουν.  

Στις 11 Μαΐου 2016 , ένα χρόνο πριν περίπου, είχαμε το Α’ Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο. Στον απολογισμό μου  

είχα καταθέσει τα πεπραγμένα της περιόδου 11/3/2015 έως 11/5/2016 και θα ήταν κουραστικό να 

επανέλθω στα θέματα που είχατε ήδη ενημερωθεί τότε.  

Θ α περιοριστώ στα  σημαντικά θέματα που ακολούθησαν του Α’ Ετήσιου  Τακτικού Συνεδρίου της 

11/5/2016 . Την ημέρα εκείνη εκτός του απολογισμού του Προέδρου είχε γίνει οικονομικός απολογισμός 

από τον Ταμία μας Γιώργο Στυλιανίδη και έγινε ενημέρωση για τα ασφαλιστικά σχέδια υγείας , που είχαμε 

τότε από τον Αντιπρόεδρο μας Ντίνο Φραγκούδη.  

Στην χρονιά λοιπόν που πέρασε , παρόλο τον χρόνο που είχαμε αναλώσει για τα ασφαλιστικά σχέδια είχαμε 

ασχοληθεί και με τα πιο κάτω θέματα. 

1. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

Καταφέραμε και μπήκαμε στις οργανώσεις που πήρανε γραφείο στο Σπίτι του Εθελοντή στην 

Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας. Η υπόθεση αυτή πήρε πολλή χρόνο εκ μέρους του γραφείου του Επιτρόπου 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για να ολοκληρωθεί και μας είχε κουράσει. Νοικιάσαμε το γραφείο για 6 

μήνες προς 50 ευρώ το μήνα , αλλά δυστυχώς δεν λειτούργησε όπως θέλαμε. Ο λόγος ήταν ότι στις 

συνεδρίες του Δ.Σ ( Διοικητικού Συμβουλίου ) , οι φίλοι από άλλες επαρχίες δεν ήθελαν να έρχονται στην 

Λευκωσία , αλλά προτιμούσαν την Χοιροκοιτία που ήταν πιο κοντά και στο μέσον της διαδρομής , οι δε 

Λευκωσιάτες συνάδελφοι της Εκτελεστικής Επιτροπής προτιμούσαν να συνεδριάζουν σε πιο φιλικούς και 

εύκολους χώρους,  παρά να πηγαίνουν στην Κοκκινοτριμιθιά. 

Τελικά αποφασίσαμε να το παραδώσουμε πίσω στο γραφείο του Επιτρόπου , με την υπόσχεση τους ότι σε 

περίπτωση που θα χρειαστούμε τις αίθουσες τους,  για κάποιες εκδηλώσεις  μας, να  τις έχουμε ,  χωρίς 

κανένα κόστος για τον  Σύνδεσμο μας.  

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος μετά από παράκληση μας, να μας κλείσει τις φορολογίες του 2013 , όπου 

όλοι οι συνάδελφοι έχουν επιστροφή φόρου εισοδήματος αρνήθηκε αυτή την ευκολία για λόγους φόρτου 

εργασίας που θα τους δημιουργήσει. Άφησαν όμως ανοικτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που κάποιος πάει 

από μόνος του εκεί θα τον εξυπηρετήσουν.   
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3. ΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΣ 

Όπως είχαμε πει και παλαιότερα είχαμε δύο σειρές δίκες. Μία από την συνάδελφο Κουππαρή και μία 

ομαδική των υπολοίπων συναδέλφων. Συνάδελφοι και μέλη του Συνδέσμου μας παρακολουθούν από 

κοντά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις δίκες και είναι σε συνεχή επαφή με τον δικηγόρο κύριο Κώστα 

Χατζηιωάννου.  

Η πρώτη δίκη της συναδέλφου Κουππαρή έληξε στα μέσα του Ιανουαρίου 2017,  με την γραπτή κατάθεση 

των θέσεων των δύο πλευρών στο Δικαστήριο. Ο Δικαστής έχει δικαίωμα να βγάλει απόφαση  σε 6 μήνες 

περίπου . Στις 5  Μαΐου 2017,  αρχίζει οριστικά  η δίκη των υπολοίπων συναδέλφων. 

Με δική μας πρωτοβουλία , έχει κανονιστεί να γίνει ειδική συνεδρία εδώ στην Χοιροκοιτία στις 27 Απριλίου 

2017 στις 18.00μμ ,  με καλεσμένους όλους τους  συναδέλφους που έχουν κάνει αγωγές και τον δικηγόρο 

μας. Στα μέλη αυτά θα σταλούν προσωπικές προσκλήσεις και η συνεδρία θα είναι κλειστή μόνο για τα μέλη 

που έκαναν αγωγές  .  

Ο δικηγόρος θα  ενημερώσει πλήρως για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και πιθανώς να έχουμε και 

απόφαση για την πρώτη δίκη , της οποίας το αποτέλεσμα θα είναι καθοριστικό για το πώς προχωρούν οι 

δίκες.  

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 75% ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΣ. 

Η πρόταση αυτή είναι πολύ γνωστή στους συναδέλφους και χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς , πότε 

υπέρ του συνδέσμου μας και πότε εναντίον του ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών που 

έχει την πρόταση  από  τον Μάρτη του 2013 και την επανάλαβε στον Πρόεδρο της βουλής αλλά και προς 

τον σύνδεσμο μας όταν διαδηλώσαμε πρώτοι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών το 2013,  ποτέ δεν έτυχε 

σοβαρής ανταπόκρισης από το κράτος και τις άλλες υπηρεσίες. Τώρα προεκλογικά φαίνεται να επανέρχεται 

σε πολλές  μορφές και αποχρώσεις ανάλογα ποιόν έχει απέναντι του ο κύριος υπουργός. 

Την τελευταία φορά που μίλησε στην επιτροπή εργασίας της βουλής την 1/2/2016,  ο κύριος υπουργός ,  

και εμείς ήμασταν εκεί βέβαια,  ήταν απογοητευτικός , γιατί  είχε βάλει αρκετές προϋποθέσεως για την 

εφαρμογή αυτής της υπόσχεσης. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι είχε εμπλέξει στο καθαρό θέμα των 

ταμείων μας και άλλους κουρεμένους καταθέτες που είχαν χάσει λεφτά όχι όπως τα δικά μας ταμεία 

προνοίας , αλλά καταθέτες που πήραν τα λεφτά τους πριν το κούρεμα και με δική τους επιλογή τα είχαν σε 

τράπεζες που είχαν κουρευτεί .  

Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη και κατατέθηκε και τότε και μετά και είναι ότι όλα τα ταμεία προνοίας 

πρέπει να αποζημιωθούν 100% αν θέλουν να υπάρξει δικαιοσύνη ,αλλά και ο θεσμός των ταμείων να 

μπορεί να συνεχιστεί όπως επιθυμούν οι κυβερνώντες.   

Εμείς αυτό το δικαίωμα μας , το διεκδικούμε δικαστικά από τον Δεκέμβρη 2013 και θα πολεμήσουμε μέχρι 

τέλους,  για να πετύχουμε το σκοπό μας. Καμία έκπτωση δεν θα κάνουμε για κανένα. Θέλουμε όλα τα 

ταμεία μας να μας τα δώσουν πίσω , γιατί είναι δικά μας νόμιμα. 
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5. ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η ιστοσελίδα του Σωματείου μας είναι ενεργή και μπορείτε να την διαβάζετε όποτε θέλετε. Μπορείτε 

επίσης να διαφημίζετε δωρεάν προσωπικές σας επιχειρήσεις . Στην σελίδα αυτή θα είναι από αύριο τόσον ο 

απολογισμός του Πρόεδρου,  όσο και ο οικονομικός απολογισμός που θα κάνει ο ταμίας μας σε λίγο.  

Υπάρχουν επίσης πολλές ανακοινώσεις αλλά και έντυπα για συναδέλφους που θέλουν να γίνουν νέα μέλη 

μας. Ο σύνδεσμος μας δέχεται πολλές πιέσεις από συναδέλφους που είτε είχαν αφυπηρετήσει πριν από 

εμάς , είτε μετά από εμάς και μας ζητούν να γίνουν μέλη μας. Το καταστατικό μας έχει κάποιες πρόνοιες για 

το ποιος μπορεί να είναι μέλος και το θέμα αυτό είναι καλά να το μελετήσει σε βάθος το νέο Δ.Σ. που θα 

εκλεγεί σήμερα. Θέλουμε νέα μέλη αλλά να είμαστε και καταστατικά σωστοί.  

Και επειδή σήμερα είναι και οι εκλογές για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο , στην τελευταία μας συνεδρία που 

έγινε την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 εδώ στην Χοιροκοιτία , είχαμε ενημερωθεί από την 

γραμματέα του συνδέσμου , συνάδελφο  Ανθή Ευαγόρου ότι μόνο τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου , αλλά και της Πειθαρχικής Επιτροπής,  είχαν υποβάλει γραπτώς εντός του χρονικού πλαισίου 

που ορίζει το καταστατικό μας για να επανεκλεγούν στο Δ.Σ. 

 Ως εκ τούτου , αφού δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι, και αυτό δεν ήταν και πολύ ευχάριστο , τα 

υφιστάμενα μέλη επανεκλέγονται όλα και στα δύο σώματα χωρίς ανθυποψήφιο και ως εκ τούτου δεν θα 

γίνουν εκλογές σήμερα.  

Το νέο εκλεγέν διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αργότερα για να εκλεγεί σε σώμα. Αυτήν την 

διαδικασία είχε αποφασίσει το απερχόμενο Δ.Σ. και είναι συμβατό με το Καταστατικό μας.  

Νοιώθω όμως την ανάγκη να τους ευχαριστήσω όλους και τον καθένα χωριστά γιατί όλοι ήταν απίθανοι και 

δύο χρόνια δούλεψαν πολύ σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας , και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Ντίνος Φραγκούδης Αντιπρόεδρος, Ανθή Ευαγόρου Γραμματέας, Γιώργος Στυλιανίδης Ταμίας και  Άκης 

Κουρουζίδης, Αλέξανδρος Χατζηζαχαρία, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Πανίκος Κωνσταντινίδης,  Άκης Ιωακείμ, 

Άντρη Μάρκου,  Ανδρέας Μαργαρίτης  μέλη του Δ.Σ,  αλλά και Ανδρέας Δαμιανού, Μαρία 

Παπαχρυσοστόμου και Φυτούλα Νικολάου της Πειθαρχικής Επιτροπής .  Μπορώ να πω τα καλύτερα λόγια 

για την άψογη συνεργασία τους τα 2 χρόνια αυτά της θητείας μας. Η επιλογή τους από εσάς ήταν το 

καλύτερο δώρο προς το Σωματείο μας. Το πόσες φορές ήρθαμε να συνεδριάσουμε εδώ στην Χοιροκοιτία 

αλλά και πόσες φορές είχαμε μικρότερες συνεδρίες της εκτελεστικής επιτροπής στη Λευκωσία είναι 

αδύνατο να μετρηθούν και απλά το αναφέρω για να σας δείξω πόσο κόπο έχουν καταθέσει αυτοί οι 

συνεργάτες μας στο Σωματείο μας.  

Μαζί με αυτούς βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω και πολλούς άλλους αφανείς ήρωες που στάθηκαν δίπλα 

στο Σωματείο μας και βοήθησαν,  με κατάθεση δουλειάς, συμβουλών,  αλλά και πρακτικής και ηθικής 

στήριξης προς τα μέλη του Δ.Σ .Οι φίλοι αυτοί είναι  πάντα πρόθυμοι  να  βοηθήσουν οπότε τους ζητηθεί . 

Τους ευχαριστώ δύο φορές γιατί μπορούμε πάντοτε να στηριχτούμε πάνω τους.  

Εξ αιτίας της δικής σας στήριξης, θα δείτε σε λίγο από τον οικονομικό απολογισμό τον οποίο ετοίμασε ο 

ταμίας του συνδέσμου μας , Γιώργος Στυλιανίδης με το λογιστικό γραφείο του επίσης πρώην συνάδελφου 

και μέλους μας,  Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω τόσο για την επαγγελματική 
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δουλειά που έκανε , αλλά και για την φιλική τιμή που μας χρέωσε , ότι τα οικονομικά μας άρχισαν να 

βελτιώνονται.  

Πεδίον λαμπρό του Δ.Σ. να οργανώσει εκδηλώσεις ευημερίας των μελών μας. Με συνεστιάσεις, χορούς, 

εκδρομές , επιχορηγημένα θέατρα και άλλα πολιτιστικά δρώμενα , αλλά και γιατί όχι στήριξης 

συνανθρώπων μας. Είμαστε σε επαφή με φιλικές οργανώσεις συναδέλφων μας  , οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε ευαγή ιδρύματα για να μας στηρίξουν αλλά και να τους στηρίξουμε . Θα δείτε απτά 

δείγματα σε προσεχείς εκδηλώσεις μας. Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο,  λέει μία 

παροιμία. Ο Σύνδεσμος μας δεν πρέπει να μείνει εγωιστικά προς όφελος μόνο των μελών του,  αλλά η 

αγάπη του και η προσφορά του , είναι καιρός να βγει και πάρα πέρα προς τα έξω,  τους συνανθρώπους μας.  

Η παρουσία σήμερα των φίλων συναδέλφων που μας προσφέρουν Πασχαλινά δώρα για να μαζέψουν 

λεφτά για παιδιά με ειδικές ανάγκες , επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. 

Εύχομαι σε όλους σας , Καλό Πάσχα να φτάσουμε, με αγάπη , ειρήνη και ευτυχία . Καλό Πάσχα κατά την 

δική μας αντίληψη θα πρέπει να είναι,  ένας τουλάχιστον συνάνθρωπος μας, με την δική μας βοήθεια να 

περάσει εξ ίσου καλά όπως και εμείς τις  Άγιες μέρες του Πάσχα. 

Κάθε καλό σε όλο τον κόσμο  και καλή συνέχεια στον Σύνδεσμο μας. 
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