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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΚΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
(ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 2016)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού
Στρατού (ΣΥΚΣ), σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελών του στη
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2016,με θέμα
τις εξελίξεις στους Κανονισμούς των Υπαξιωματικών που βρίσκονται
ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής και αναμένεται να
προωθηθούν για ψήφιση στην Ολομέλεια πριν από τη διάλυση της
Βουλής στις 14 Απριλίου 2016, επιθυμεί μέσω αυτής της ανακοίνωσης
να ενημερώσει τα μέλη του για τις τελευταίες εξελίξεις επί του θέματος.
Τόσο η Επιτροπή Άμυνας, όσο και ο ΣΥΚΣ, θεωρούν ότι, δεν υπάρχει
περίπτωση να επιλυθεί το πρόβλημα των προαγωγών στους
Υπαξιωματικούς με τον Κανονισμό που έχει κατατεθεί, εάν δεν
υιοθετηθούν οι εισηγήσεις τους για αποσυμφόρηση της πυραμίδας.
Η Επιτροπή Άμυνας θεωρεί ότι, οι Κανονισμοί που κατατέθηκαν από το
Υπουργείο Άμυνας δεν ικανοποιούν το αίτημα που τέθηκε για
αποσυμφόρηση της πυραμίδας στους Υπαξιωματικούς και κάλεσε τα
Υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών σε συνεδρία της όπου τους
υπέβαλε τις εισηγήσεις της, οι οποίες συμπίπτουν με την πρόταση του
ΣΥΚΣ για διαχωρισμό του βαθμού του Ανθυπασπιστή σε Α, Β, Γ.
Αφού τα παραπάνω Υπουργεία δεν έδειξαν διάθεση να προωθήσουν
τις εισηγήσεις της Επιτροπής Άμυνας, η Επιτροπή ζήτησε δια μέσου του
Προέδρου της Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου, εδώ και 10 μέρες, συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, η οποία δεν έχει
καθορισθεί ακόμη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΚΣ σε έκτακτη συνεδρία του, στις 29
Μαρτίου 2016, συζήτησε το θέμα και θα αποφασίσει εντός των ημερών,
εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατά πόσο θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική
Συνέλευση σχετικά με την πορεία των Κανονισμών των Υπαξιωματικών
και την πρόταση του για τις προαγωγές για να ενημερώσει λεπτομερώς
τα μέλη του επί της κατάστασης, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για το
μέλλον των Υπαξιωματικών.
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