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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΑΓΩΓΔ ΣΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ
Το Γιοικηηικό Σςμβούλιο ηος Σςνδέζμος Υπαξιυμαηικών Κςππιακού Σηπαηού
(ΣΥΚΣ), ενημεπώνει ηα μέλη ηος ζσεηικά με ηιρ πποαγυγέρ ηυν Μονίμυν
Υπαξιυμαηικών ηα παπακάηυ:
-

Σηιρ 27 Απριλίοσ 2018, έγιναν οι κπίζειρ ηυν Υπαξιυμαηικών όπυρ
αςηό πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 27 (2) ηυν νέυν Κανονιζμών, ζύμθυνα
με ηο οποίο οι κπίζειρ γίνονηαι ππιν από ηο ηέλορ ηος μηνόρ Αππιλίος
κάθε έηοςρ.

-

Σηιρ 26 Ιοσνίοσ 2018 δημοζιοποιήθηκαν οι οπιζηικοποιημένοι πίνακερ
ηυν κπιθένηυν για πποαγυγή Υπαξιυμαηικών, οι οποίοι επικςπώθηκαν
από ηον Υποςπγό Άμςναρ.

-

Σηιρ 5 Ιοσλίοσ 2018 καηαηέθηκε από ηο Υποςπγείο Οικονομικών ζηη
Βοςλή, ο ζςμπληπυμαηικόρ πποϋπολογιζμόρ για έγκπιζη ηυν νέυν
θέζευν πποαγυγών ζηοςρ βαθμούρ ηος Ανθςπαζπιζηή Γ΄ (68 νέερ
θέζειρ) και Ανθςπαζπιζηή Β΄ (25 νέερ θέζειρ).

-

Σηιρ 13 Ιοσλίοσ 2018 καηά ηην ηελεςηαία ζςνεδπία ηηρ Βοςλήρ ππιν
από ηο κλείζιμο για ηιρ θεπινέρ διακοπέρ, τηθίζηηκε από ηην
Ολομέλεια ο πποϋπολογιζμόρ με ηιρ νέερ θέζειρ ηυν Υπαξιυμαηικών.

-

Σηιρ 25 Ιοσλίοσ 2018, δημοζιοποιήθηκαν οι νέερ θέζειρ πποαγυγών
Υπαξιυμαηικών ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ.

-

Σηιρ 27 Ιοσλίοσ 2018, ζε έκηακηη ζςνεδπία ηηρ Δπιηποπήρ
Οικονομικών ηηρ Βοςλήρ έγινε η αποπαγοποίηζη ηυν θέζευν ηυν
πποαγυγών ηυν Μονίμυν Υπαξιυμαηικών, όπυρ αςηό πποβλέπεηαι
ζηιρ νομοθεζίερ.

-

Σηιρ 2 Ασγούζηοσ 2018 ζηάλθηκε η επιζηολή για ηην αποπαγοποίηζη
ηυν θέζευν από ηη Βοςλή ζηο Υποςπγείο Άμςναρ.

-

Σηιρ 9 Ασγούζηοσ 2018, ολοκληπώθηκε η διαδικαζία ηηρ καηανομήρ
ηυν θέζευν και έκηοηε οι πποαγυγέρ ηυν Μονίμυν Υπαξιυμαηικών
βπίζκονηαι ζηο Υποςπγείο και αναμένεηαι από ηον Υποςπγό Άμςναρ η
ςπογπαθή ηοςρ.

-

Σύμθυνα με ηο άπθπο 36 (2) ηυν νέυν Κανονιζμών ηυν Μονίμυν
Υπαξιυμαηικών ηος 2017, οι πποαγυγέρ γίνονηαι ενηόρ ηοςρ έηοςρ πος
διεξήσθηζαν οι κπίζειρ με απόθαζη ηος Υποςπγού ενηόρ ενόρ μηνόρ
από ηην κύρωζη ηων Πινάκων Κρίζεων. Η κύπυζη ηυν πινάκυν
κπίζευν πποηγείηαι ηυν Οπιζηικών Πινάκυν.

Οι Υπαξιυμαηικοί αναμένοςν με αγυνία ηιρ πποαγυγέρ ηοςρ αθού έσοςν
παπαμείνει ζηοςρ ίδιοςρ βαθμούρ για 14 και πλέον σπόνια, μεηά από ηη
ζηαζιμόηηηα πος επήλθε από ηην μη ύπαπξη νέυν θέζευν πποαγυγών όσι
από δική ηοςρ ςπαιηιόηηηα. Το γεγονόρ ηηρ μη ανέλιξηρ πποκάλεζε ηην
απογοήηεςζη ηυν Υπαξιυμαηικών από ηην αδικία ειρ βάπορ ηοςρ αθού οι
Κανονιζμοί πποέβλεπαν ηην πποαγυγή ηοςρ από βαθμό ζε βαθμό κάθε 5
σπόνια και ζηα 13 ζςνολικά σπόνια (με ζςμπληπυμένα 2 σπόνια ζηον βαθμό
ηος Απσιλοσία) είσαν ηο δικαίυμα να διεκδικήζοςν ανέλιξη ηοςρ ζε
Αξιυμαηικούρ με ηον βαθμό ηος Ανθςπολοσαγού, δικαίυμα ηο οποίο ηοςρ
ζηεπήθηκε με μια απαπάδεκηη ηποποποίηζη ηο 2005.
Με ηην τήθιζη ηυν νέυν Κανονιζμών ηυν Υπαξιυμαηικών ηο 2017, επήλθε η
ελπίδα ζηοςρ Υπαξιυμαηικούρ όηι, επιηέλοςρ θα πςθμιζηούν ηα θέμαηα ηυν
Υπαξιυμαηικών και θα ςπάπσει ζςνεσήρ ποή ηυν πποαγυγών.
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