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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΚΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΠΕΡΙ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ
2016)
Σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελών του Συνδέσμου
Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), σχετικά με τις εξελίξεις
στους Κανονισμούς των Υπαξιωματικών που βρίσκονται ενώπιον της
Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα
μέλη του ότι, μετά από την άρνηση των Υπουργών Οικονομικών και
Άμυνας να αποδεχθούν την πρόταση του Συνδέσμου Υπαξιωματικών
Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) για διαχωρισμό του βαθμού του
Ανθυπασπιστή σε Α, Β, Γ για να προαχθούν όλοι οι υπόλοιποι
Υπαξιωματικοί σε όλους τους βαθμούς σύμφωνα με τα συνολικά χρόνια
υπηρεσίας τους (είναι η μόνη λύση για το υφιστάμενο προσωπικό υπό
τις παρούσες συνθήκες), με την οποία θα γινόταν αποσυμφόρηση της
πυραμίδας για προαγωγές και ανέλιξη των Υπαξιωματικών και παρά τη
στήριξη που είχαμε από την Επιτροπή Άμυνας, με την οποία συνέτειναν
οι απόψεις μας, η απόφαση του ΣΥΚΣ, είναι να μην σταλούν στην
Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 για ψήφιση οι εν
λόγω Κανονισμοί για τους παρακάτω λόγους:
-

-

Εάν περάσουν αυτοί οι Κανονισμοί όπως τους κατέθεσε το
Υπουργείο Άμυνας, δεν επιλύεται το πρόβλημα της
στασιμότητας στις προαγωγές των Υπαξιωματικών και θα
συνεχισθεί η υφιστάμενη εις βάρος τους κατάσταση όπου
καθηλώνονται στον ίδιο βαθμό χωρίς προοπτική ανέλιξης,
κίνητρα και μέλλον.
Διαφωνούμε σε πολλά σημεία του Κανονισμού που κατέθεσε
το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο απέσυρε και επανακατέθεσε

-

-

-

τους κανονισμούς στη Βουλή με τροποποιήσεις χωρίς να λάβει
υπόψη τις προτάσεις που κατέθεσε ο Σύνδεσμος.
Θεωρούμε ότι, στους Κανονισμούς, υπάρχουν διακρίσεις,
ανισότητες, αδικίες και δυσμενείς πρόνοιες εις βάρος των
Υπαξιωματικών και τους καταδικάζουν σε στασιμότητα.
Νιώθουμε απογοητευμένοι από την αντιμετώπιση που
τυγχάνουμε χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαχρονικές
αδικίες εις βάρος μας και να μην εφαρμόζονται οι πρόνοιες με
τις οποίες είχαμε προσληφθεί.
Επιπλέον, δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένας επωφελής λόγος
να ψηφιστούν οι Κανονισμοί ως έχουν, χωρίς να γίνουν
τροποποιήσεις που θα παρέχουν θετική προοπτική ανέλιξης
όλων των Υπαξιωματικών που καθηλώθηκαν στους ίδιους
βαθμούς εδώ και πολλά χρόνια.

Πέραν των παραπάνω, ο ΣΥΚΣ θα συνεχίσει τις νόμιμες
προσπάθειες του για επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων
ελπίζοντας στην κατάθεση δίκαιων κανονισμών.
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