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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΚΣ 2019
Μετά που συνήλθε και καταρτίσθηκε σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του
Συνδέσμου
Υπαξιωματικών
Κυπριακού
Στρατού
(ΣΥΚΣ),
πραγματοποίησε την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, την πρώτη του συνεδρία,
υπό την προεδρία της Προέδρου του, Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνας Μαρκουλλίδου,
όπου τα μέλη του νέου συμβουλίου έθεσαν στόχους και τη γραμμή που θα
ακολουθηθεί για μια δυναμική πορεία στο δύσκολο έργο που έχει να
επιτελέσει, με κύριο γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των
Υπαξιωματικών.
Ενώπιον του νέου συμβουλίου, τέθηκαν από την Πρόεδρο τα σοβαρά θέματα
που αφορούν τους Υπαξιωματικούς και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, με
κυριότερο το θέμα των προαγωγών και τήρηση της συμφωνίας μεταξύ ΥΠΑΜ
και ΣΥΚΣ στο εν λόγω θέμα. Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο κανονισμός
ωραρίου, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία και αναμένεται η
κατάθεση του στη Βουλή, τροποποιήσεις που αφορούν τις προαγωγές των
Υπαξιωματικών για το έτος 2019, η κάλυψη των κενωθείσων θέσεων
προαγωγής, τροποποιήσεις σε θέματα που αφορούν τους ΑΣΣΥ, επιδόματα
και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα.
Ο ΣΥΚΣ αιτήθηκε και αναμένει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών
κ.Χάρη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των προαγωγών των Υπαξιωματικών
για το έτος 2019, με βάση την τήρηση της συμφωνίας που έγινε μεταξύ ΥΠΑΜ
και ΣΥΚΣ και των υποσχέσεων του Υπουργείου Άμυνας.
Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται επίσης, ξεχωριστές συναντήσεις
αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Αρχηγό της Εθνικής
Φρουράς Αντγο Ηλία Λεοντάρη και τον Υπουργό Άμυνας κ.Σάββα Αγγελίδη,
για συζήτηση τόσο των τρέχοντων θεμάτων όσο και υποβολή νέων θεμάτων.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ψηλούς στόχους για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των Υπαξιωματικών και περαιτέρω προβολής του έργου
του ΣΥΚΣ, υποβολή νέων προτάσεων επίλυσης σοβαρών προβλημάτων και
προώθηση τροποποιήσεων βελτίωσης των κανονισμών των Υπαξιωματικών.

Στόχος του νέου συμβουλίου είναι να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του με τη
βοήθεια και τη στήριξη των μελών του, η οποία αποδείχτηκε με την μαζική
συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 18ης Απριλίου 2019.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στο
νέο συμβούλιο και υποσχόμαστε ότι, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο
και αποφασιστικότητα για τα συμφέροντα όλων των Υπαξιωματικών.
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