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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΚΣ ΓΙΑ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟΝ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/12/2015, η ώρα 17:00 στον
Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας στον Ποταμό Γερμασόγειας, η
συγκέντρωση ενημέρωσης των Υπαξιωματικών της Εθνικής
Φρουράς που διαμένουν στην περιοχή Λεμεσού, από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
(ΣΥΚΣ), με επικεφαλής την Πρόεδρο του, Αλχία (ΔΒ) Κατερίνα
Μαρκουλλίδου, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συγκεντρώσεων
που διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις.
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου ενημέρωσε τους Υπαξιωματικούς για
τις δραστηριότητες του συνδέσμου και τις ενέργειες που έγιναν σε
διάφορα θέματα που αφορούν όλες τις κατηγορίες των
Υπαξιωματικών και ιδιαίτερα στους Κανονισμούς που κατατέθηκαν
στη Βουλή και άρχισε η κατ΄ άρθρο συζήτηση τους από την
Επιτροπή Άμυνας.
Λόγω της αναστάτωσης που δημιουργήθηκε στα στελέχη από την
διαταγή για απόσπαση αριθμού Υπαξιωματικών στην Αστυνομική
Δύναμη Κύπρου, έγινε ενημέρωση για τις πρόνοιες του Περί
Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου 1990-2013 (άρθρο 6), σχετικά με
τις αποσπάσεις στελεχών της Εθνικής Φρουράς στην Αστυνομία
και τα δικαιώματα των στελεχών. Υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια,
ανησυχία και προβληματισμός από τους Υπαξιωματικούς που
επωμίσθηκαν τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες των συναδέλφων
τους που αποσπάσθηκαν.
Ενημερώθηκαν οι Υπαξιωματικοί σχετικά με το άρθρο 7 στον νέο
Κανονισμό των Αξιωματικών που κατέθεσε το ΥΠΑΜ τον

Οκτώβριο του 2015 στη Βουλή και αφορά τους Υπαξιωματικούς
που δικαιούνται να διορισθούν ως Αξιωματικοί καθώς επίσης και
για τον νέο Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο του 2015, στον
οποίο αναφέρονται πρόνοιες που δεν βρίσκουν σύμφωνο τον
Σύνδεσμο.
Αναλύθηκαν οι προτάσεις που υπέβαλε ο Σύνδεσμος τόσο στην
Επιροπή Άμυνας όσο και στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς
σχετικά με τους Κανονισμούς, την συνταξιοδότηση των ΕΠΥ και τις
επαφές που είχε το συμβούλιο στο ΥΠΑΜ για τις προτάσεις στο
θέμα.
Ακολούθησε συζήτηση, υποβλήθηκαν ερωτήσεις, εκφράστηκαν
απόψεις και κατετέθησαν εισηγήσεις μελών του ΣΥΚΣ για διάφορα
θέματα.
-ΗΠρόεδρος
Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου

