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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΕΛΩΝ ΤΚ
ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕ ΣΩΝ ΤΠ
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Υπαμησκαηηθώλ Κππξηαθνύ Σηξαηνύ
(ΣΥΚΣ), ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο πξναγσγέο ησλ ΣΥΠ (Σπκβαζηνύρσλ
Υπαμησκαηηθώλ) γηα ην έηνο 2018, νη νπνίεο εθθξεκνύλ, ηα παξαθάησ:
-

-

-

-

-

-

Σηηο 19/9/2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΣΥΚΣ κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ ΥΠΑΜ
θ.Γηώξγν Γεσξγίνπ, απνθιεηζηηθά γηα ην ζέκα ησλ πξναγσγώλ ησλ ΣΥΠ.
Όπσο καο ιέρζεθε ζηελ παξαπάλσ ζπλάληεζε, ν ιόγνο κε πινπνίεζεο ησλ
πξναγσγώλ ησλ ΣΥΠ έθηνηε, ήηαλ όηη, εθθξεκνύζε κηα γλσκάηεπζε από ηελ
Γεληθή Δηζαγγειία ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα απνπαγνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ
πξναγσγήο ησλ ΣΥΠ, ε νπνία είρε δεηεζεί κε επηζηνιή από ην ΥΠΑΜ ηνλ
Μάην 2018 θαη αλακέλεην απάληεζε, γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο
ζρεηηθά κε ηηο πξναγσγέο.
Η παξαπάλσ γλσκάηεπζε πνπ ζεσξείην ην «εκπόδην» γηα λα πξνρσξήζνπλ
νη πξναγσγέο, ζηάιζεθε ηειηθά από ηε Γεληθή Δηζαγγειία ζην ΥΠΑΜ ζηηο 23
Οθησβξίνπ 2018 θαη άλνηγε ηνλ δξόκν γηα λα πξνρσξήζνπλ νη πξναγσγέο
ησλ ΣΥΠ, λα απνθαζηζζεί ν αξηζκόο ηνπο θαη λα πξνεγεζεί απνπαγνπνίεζε
ησλ ζέζεσλ ηνπο από ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ ηεο Βνπιήο.
Σηηο
26/9/2018
θαη
6/11/2018
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπλαληήζεηο
αληηπξνζσπείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΣΥΚΣ κε ηνλ Υπνπξγό
Άκπλαο θ.Σάββα Αγγειίδε ζηελ παξνπζία θαη ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, όπνπ
ηέζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα επείγνληα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο
Υπαμησκαηηθνύο (Μόληκνπο θαη ΣΥΠ), κε θύξην θαη ζνβαξόηεξν ζέκα ηηο
πξναγσγέο θαη ηε ζπλερή ξνή ηνπο.
Σύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο, νη πξναγσγέο γίλνληαη εληόο ηνπ ίδηνπ έηνπο
πνπ γίλνληαη νη θξίζεηο. Οη θξίζεηο ησλ ΣΥΠ έγηλαλ ηνλ Μάην 2018 θαη
θνηλνπνηήζεθαλ νη νξηζηηθνί πίλαθεο ησλ θξηζέλησλ σο πξναθηένη, ζηηο 30
Ινπιίνπ 2018.
Σηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2018, κε γξαπηή επηζηνιή ηνπ ν ΣΥΚΣ, πξνο ηνλ έληηκν
Υπνπξγό Άκπλαο, εμέθξαζε ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηελ θαζπζηέξεζε
πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πξναγσγέο ησλ ΣΥΠ θαη δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηελ
εμέιημε ηνπ ζέκαηνο.
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Σηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2018, δόζεθε πξνθνξηθή απάληεζε/ελεκέξσζε από ην
Υπνπξγείν θαηόπηλ εληνιώλ ηνπ θ.ΥΠΑΜ, πξνο ηνλ ΣΥΚΣ όηη, ην ΥΠΑΜ ζα
ζηείιεη επηζηνιή ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ
πξναγσγώλ ησλ ΣΥΠ.
Σηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2018, κε δεύηεξε γξαπηή επηζηνιή ηνπ ν ΣΥΚΣ κεηέθεξε
ζηνλ θ.ΥΠΑΜ ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηόζν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όζν θαη
ησλ κειώλ ηνπ θαη δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηνλ αξηζκό θαη ηελ εκεξνκελία
πινπνίεζεο ησλ πξναγσγώλ ησλ ΣΥΠ. Σηελ επηζηνιή ππνγξακκίζηεθε από
ηνλ ΣΥΚΣ γηα άιιε κηα θνξά όηη, νη Λνρίεο ΣΥΠ δελ έρνπλ πάξεη νύηε κηα
πξναγσγή θαη ζηα 19 ρξόληα ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Δζληθή Φξνπξά βξίζθνληαη
αθόκα ζηνλ ίδην βαζκό ζηάζηκνη γεγνλόο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί απνγνήηεπζε,
έιιεηςε θηλήηξσλ θαη αίζζεκα αδηθίαο έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ
πξνήρζεζαλ. Τνλίζηεθε ε απνγνήηεπζε πνπ ππάξρεη ιόγσ απηήο ηεο
θαζπζηέξεζεο θαη ηδηαίηεξα κεηά από ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ θαλνληζκώλ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2017, θαη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ ΥΠΑΜ γηα ζπλερή ξνή ησλ
πξναγσγώλ, όπνπ δόζεθαλ ειπίδεο όηη, ην πξόβιεκα ηεο ζηαζηκόηεηαο ηεο
πξνεγνύκελεο 10εηίαο ζηηο πξναγσγέο, έρεη επηηέινπο επηιπζεί.

Ο Σύλδεζκνο Υπαμησκαηηθώλ Κππξηαθνύ Σηξαηνύ, ν νπνίνο εθπξνζσπεί όιεο
ηηο θαηεγνξίεο ησλ Υπαμησκαηηθώλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, αλακέλεη ηελ πινπνίεζε
ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Άκπλαο πξνο ηα ζηειέρε γηα ζπλερή ξνή ησλ
πξναγσγώλ ησλ Υπαμησκαηηθώλ, ηόζν ησλ Μνλίκσλ όζν θαη ησλ ΣΥΠ.
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
-ΗΠξόεδξνο
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