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ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΤΚ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΜΤΝΑ κ.ΑΒΒΑ ΑΓΓΔΛΙΓΗ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ Τπαμησκαηηθψλ Κππξηαθνχ ηξαηνχ
(ΤΚ), κε επηθεθαιήο ηελ πξφεδξν ηνπ Αιρία (ΓΒ) Καηεξίλα Μαξθνπιιίδνπ
είρε ηελ Σεηάξηε, 28 Μαξηίνπ 2018, ηελ πξψηε ηνπ ζπλάληεζε κε ηνλ λέν
Τπνπξγφ Άκπλαο, θ. άββα Αγγειίδε κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζπλδέζκνπ, γηα λα
ζπδεηεζνχλ επείγνληα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο
πξναγσγέο θιπ, ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ θαη ΤΠ ηεο Δζληθήο
Φξνπξάο.
ηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε, ε νπνία ήηαλ πνιχ επνηθνδνκεηηθή,
ζπδεηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαγθαηνχλ λα γίλνπλ άκεζα ζε πξψην
ζηάδην. Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ΤΠΑΜ φπνπ ζα
ζπλερηζζεί ε ζπδήηεζε επίιπζεο δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη βειηίσζεο ησλ
Καλνληζκψλ ησλ Τπαμησκαηηθψλ.
Έγηλε κηα ζχληνκε ελεκέξσζε ηνπ ΤΠΑΜ απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ
Αξρηινρία Καηεξίλα Μαξθνπιιίδνπ, ζρεηηθά κε ηνλ ΤΚ θαη ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ησλ Τπαμησκαηηθψλ, ηα νπνία
ηεξαξρνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα ππνβάιινληαη ζηαδηαθά γηα
ζπδήηεζε θαη επίιπζε ηνπο θαη δφζεθε βαξχηεηα ζηα επείγνληα.
ΠΡΟΑΓΩΓΔ:
Εεηήζεθε λα ηεξεζεί ην 10εηέο πιάλν ησλ πξναγσγψλ θαη ηεο αλέιημεο ησλ
Τπαμησκαηηθψλ φπσο απηφ ζπκθσλήζεθε ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ
πξνεγνχκελν ΤΠΑΜ.

Εεηήζεθε ε άκεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2018 γηα
ζπκπεξίιεςε ησλ λέσλ ζέζεσλ πξναγσγψλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ
εγθξίζεθαλ κε απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 8
Ννεκβξίνπ 2017 θαη νη νπνίεο εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018, φπσο

ελεκεξψζεθε ν ΤΚ θαη φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή
αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ δχν Τπνπξγείσλ.
Εεηήζεθε ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξναγσγψλ ησλ ΤΠ.
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ (Σροποποιήζεις)
Εεηήζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο
Τπεξεζίαο Γξαθείνπ θαη Διαθξάο Τπεξεζίαο, ε νπνία έγηλε απφ ηελ
Δπηηξνπή Άκπλαο θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμχ
ΤΚ θαη ΤΠΑΜ θαη ζε αληίζεζε κε ην αξρηθφ πξνζρέδην ηνπ
θαλνληζκνχ ην νπνίν είρε θαηαηεζεί απφ ην ΤΠΑΜ ζηε Βνπιή κεηά θαη
απφ ηελ έγθξηζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Να ηζρχζεη ν θαλνληζκφο πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή φπσο απηφο
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ΤΠΑΜ θαη ΤΚ θαη φρη φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Άκπλαο.
Να θαιχπηνληαη φιεο νη θελέο ζέζεηο ζηνπο βαζκνχο αλεμάξηεηα εάλ
ζπκπιεξψλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ρξφληα παξακνλήο ζηνλ
θαηερφκελν βαζκφ θαη λα κελ παξακέλνπλ θελέο αθνχ είλαη ήδε
εγθεθξηκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζα ππάξρεη επηπιένλ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ.
Να κεησζνχλ ηα ρξφληα παξακνλήο ζηνλ θάζε βαζκφ θαη ηα ζπλνιηθά
ρξφληα θαζφηη είλαη πάξα πνιιά γηα ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ, ην
νπνίν ζηεξήζεθε εδψ θαη ρξφληα ηηο πξναγσγέο ηνπ θαη παξέκεηλε ηα
ηξηπιάζηα ρξφληα ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ηα πξνβιεπφκελα, γηα λα
ππάξρεη φθεινο θαη λα πξνιαβαίλνπλ ειηθηαθά λα θζάλνπλ ζηνλ
Αλζππαζπηζηή Α΄ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηειέρε.
Δθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ γηα πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ Αλζππνινραγνχ
πξηλ απφ ηελ 31ε Μαΐνπ σο θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ θαη
γλσζηνπνίεζε ζηνπο Τπαμησκαηηθνχο απφθνηηνπο ΑΤ ησλ ελνηήησλ
ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.
Ρχζκηζε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία αθππεξέηεζεο γηα φζνπο
Τπαμησκαηηθνχο δελ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή
πεξίνδν ησλ 400 κελψλ γηα λα παίξλνπλ πιήξε ζχληαμε. Δίλαη άδηθν
κεηά απφ ηφζα ρξφληα πξνζθνξάο ζηελ ππεξεζία λα θεχγεη ην
ζηέιερνο κε κεησκέλε ζχληαμε κεηά απφ φιεο ηηο απνθνπέο πνπ
ππέζηε ν κηζζφο ηνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο
ζηηο πξναγσγέο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ην πνζνζηφ ηνπ 10% γηα ηνπο
απφθνηηνπο ΑΤ πνπ είραλ δηθαίσκα αμηνιφγεζεο ην 2005, απηφ ην
πνζνζηφ λα παξαρσξείηαη ζηνπο απφθνηηνπο ΑΤ πνπ δηθαηνχληαη
ηψξα λα παξαθαζήζνπλ ζε εμεηάζεηο γηα δηνξηζκφ ζε Αλζππνινραγνχο.
Θεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 25% εμ Τπαμησκαηηθψλ ζε
Αμησκαηηθνχο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνπο ΑΤ ιφγσ ηνπ φηη είλαη

πνιχ ρακειφ θαη δεηήζεθε
πεξηζζφηεξα ζηειέρε.
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ης
(ΔΦΑΠΑΞ) ΣΩΝ 52 ΔΘΔΛΟΝΣΡΙΩΝ ΣΗ 8 ΔΙΡΑ
Εεηήζεθε ε ξχζκηζε κε θαηάζεζε ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο απφ ην
ΤΠΑΜ ζηελ Δπηηξνπή Άκπλαο γηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηψλ
ησλ ηειεπηαίσλ εζεινληξηψλ γηα λα κπνξνχλ λα πάξνπλ ην θηινδψξεκα
ηνπο πνπ έπξεπε λα είραλ πάξεη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 πνπ είραλ
κνληκνπνηεζεί.
ΑΤΞΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠ
Πξφζθαηα εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηξνπνπνίεζε γηα
εμνκνίσζε ησλ αδεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην Γεκφζην
ψζηε λα δηθαηνχληαη ηηο ίδηεο κέξεο άδεηαο κε ην κφληκν πξνζσπηθφ. ε
απηφ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ΤΠ (πκβαζηνχρνη Τπαμησκαηηθνί) θαη
δεηήζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα λα εμνξζνινγηζζνχλ θαη νη
άδεηεο ησλ ΤΠ καδί κε απηέο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ θαη φπσο
απηφ έγηλε θαη ζηνπο ανξίζηνπ ηνπ δεκνζίνπ γηα λα αξζεί ε δηάθξηζε θαη
αδηθία.
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟΤ
Εεηήζεθε
ε
άκεζε
επαλαθαηάζεζε
Καλνληζκνχ
Ωξαξίνπ
πξνζαξκνδφκελνπ ζηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πεξί νξγάλσζεο ηνπ
ρξφλνπ εξγαζίαο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ΔΔ/88/2003, γηα δίθαηε θαη ίζε
κεηαρείξηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ σο ηζφηηκνη έλζηνινη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο
θαη φρη σο πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Οη ζηξαηησηηθνί είλαη ε κφλνη
εξγαδφκελνη ζηε ρψξα καο πνπ δελ έρνπλ ζεζκνζεηεκέλν σξάξην
εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνκνξθία θαη
αληζφηεηα εληφο ηνπ ίδηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο. Ζ έιιεηςε
ζεζκνζεηεκέλνπ θαλνληζκνχ σξαξίνπ επηηξέπεη απζαηξεζίεο
θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο. Πέξαλ
ηνπ θεθηεκέλνπ δηθαηψκαηνο πνπ πεγάδεη απφ ηηο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίεο πεξί ππεξσξηψλ, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο είλαη θαη ζέκα
πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ην
νπνίν πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα άιισλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη θαη ηελ
δηθή ηνπ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. Οη ππεξβνιηθέο ψξεο εξγαζίαο
επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα αθνχ ε
απψιεηα ρξφλνπ κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθέο
επηπηψζεηο. Δίλαη ε ζέζε καο φηη, ν λφκνο γηα ην σξάξην ζηηο Έλνπιεο
Γπλάκεηο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ Δπξσπατθνχ ζηξαηνχ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ
Δπξσπατθψλ νδεγηψλ ησλ νπνίσλ θχξηνο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο ηνπο
είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο δπζκελείο
επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο πνπ κπνξεί λα

πξνθιεζνχλ απφ ππεξβνιηθά πνιχσξε εξγαζία, αλεπαξθή αλάπαπζε
ή αθαηάζηαην σξάξην εξγαζίαο.
ΘΔΣΙΚΟ Ο ΤΠΑΜ ΣΗΝ ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΩΡΑΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΔΠΙΛΤΗ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ
Δλεκεξψλνπκε ηα κέιε καο φηη, ο κύριος Τποσργός Άμσνας άββας
Αγγελίδης, μας ανακοίνωζε ζηη ζσνάνηηζη, όηι ήδη άρτιζε ηις
διαδικαζίες για καηάθεζη ζηη Βοσλή, Κανονιζμού Ωραρίοσ για ηο
ζηραηιωηικό προζωπικό, όηι έγιναν ήδη ενέργειες για ηο θέμα ηων
νέων θέζεων ζηον προϋπολογιζμό και όηι θα επιληθθεί όλων ηων
θεμάηων ποσ ηοσ σποβάλαμε και θα μας ενημερώζει ζτεηικά με ηα
αποηελέζμαηα.
Ο ΤΚ, κεηά απφ καθξνρξφλην αγψλα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ
ΑΚ, γηα ζεζκνζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ζηηο Κππξηαθέο Έλνπιεο
Γπλάκεηο, ραηξεηίδεη ηελ αλαθνίλσζε απηή ηνπ ΤΠΑΜ θαη ηε ζεηηθή ηνπ
πξνζέγγηζε ζην ζέκα θαη αλακέλεη ζχληνκα ηελ πινπνίεζε ηνπ.
Η
ΠΡΟΔΓΡΟ
Αλτίας (ΓΒ) Καηερίνα Μαρκοσλλίδοσ

