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ΣΥΝΕΧΕΙΑ 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), ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τις εξελίξεις στους
Κανονισμούς των Υπαξιωματικών ότι, την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 σε
έκτακτη συνεδρία της η Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη επιστολή
του ΣΥΚΣ σχετικά με την θέση του συνδέσμου ότι, εάν περάσουν οι
κανονισμοί όπως τους κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας χωρίς να γίνουν
τροποποιήσεις, είναι ανώφελο και άδικο για τους Υπαξιωματικούς αφού
θα τους καταδίκαζαν σε στασιμότητα προαγωγών και μη ανέλιξη,
αποφάσισε να μην στείλει τους Κανονισμούς στην Ολομέλεια την
Πέμπτη 14 Απριλίου που είναι η τελευταία συνεδρία πριν την διάλυση
της λόγω βουλευτικών εκλογών.
Η Επιτροπή θεώρησε ότι, δεν θα υπήρχε κανένα όφελος για τους
Υπαξιωματικούς με την ψήφιση αυτών των Κανονισμών και έτσι
αποφάσισε να τους αφήσει να επανακατατεθούν με τη νέα σύνθεση της
Βουλής, για να υπάρχει ελπίδα για αλλαγές με καλύτερες προοπτικές
για προαγωγές προς όφελος των Υπαξιωματικών που έχουν καθηλωθεί
εδώ και πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό, θέση την οποία συμφωνεί ο
ΣΥΚΣ.
Η πρόταση του ΣΥΚΣ για διαχωρισμό του βαθμού του Ανθυπασπιστή
σε Α, Β, Γ για αποσυμφόρηση της πυραμίδας και ανέλιξη των
Υπαξιωματικών σε όλους τους βαθμούς (από τον Λοχία μέχρι τον
Ανθυπασπιστή Γ) με προαγωγές σύμφωνα με τα συνολικά χρόνια
υπηρεσίας τους, η οποία υιοθετήθηκε και στηρίχθηκε από την Επιτροπή
Άμυνας, δεν έγινε αποδεκτή από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Άμυνας.

Στην πρόταση του ο ΣΥΚΣ προτείνει τον διαχωρισμό στους βαθμούς
των Υπαξιωματικών (με τις ανάλογες μισθολογικές κλίμακες), όπως
παρακάτω:
Α/Α

Βαθμός

Χρόνια
στον βαθμό

1
2
3
4
5

Λοχίας
Επιλοχίας
Αρχιλοχίας
Ανθυπασπιστής Α
Ανθυπασπιστής Β

Πέντε (5)
Πέντε (5)
Πέντε (5)
Έξι (6)
Έξι (6)

6

Ανθυπασπιστής Γ

Μέχρι
αφυπηρέτησης

Συνολικά χρόνια
υπηρεσίας από
την μονιμοποίηση
Πέντε (5)
Δέκα (10)
Δεκαπέντε (15)
Είκοσι ένα (21)
Είκοσι Επτά (27)

Ανάλογη πρόταση έγινε και για τους απόφοιτους των Α.Σ.Σ.Υ οι οποίοι
θα μπορούν να ανελίσσονται στους βαθμούς των Αξιωματικών (με τις
αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες).
Ο ΣΥΚΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειες του μέχρι να βρεθεί λύση στο
διαχρονικό
πρόβλημα
στασιμότητας
στις
προαγωγές
των
Υπαξιωματικών που γίνονται με το σταγονόμετρο τα τελευταία χρόνια
αφού αφορούν μόνο κάλυψη κενωθείσων θέσεων. Οι άνδρες και
γυναίκες Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, αντιμετωπίζουν τεράστιο
πρόβλημα στις προαγωγές τους λόγω στασιμότητας των
Ανθυπασπιστών, οι οποίοι με τροποποίηση που έγινε το 2005 στους
Κανονισμούς των ανδρών Υπαξιωματικών, έχουν καθηλωθεί και δεν
ανελίσσονται στους βαθμούς των Αξιωματικών με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα και στους κατώτερους βαθμούς.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου

