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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΚΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού 

Στρατού (ΣΥΚΣ), κατανοώντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς για 

διάφορα θέματα που απασχολούν τα μέλη του ΣΥΚΣ και λόγω των μέτρων 

της πανδημίας του κορονοιού δεν ήταν εφικτό να γίνουν συγκεντρώσεις 

ενημέρωσης τους, προσπαθεί να ενημερώνει τα μέλη του με διάφορους 

άλλους τρόπους είτε τηλεφωνικώς με μηνύματα είτε μέσω ανακοινώσεων 

στην ανανεωμένη πλέον ιστοσελίδα μας. 

 

Σε μια γενική ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αφορούν τους  

Υπαξιωματικούς, σας γνωστοποιούμε  τα παρακάτω: 

 

 

1. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Τον Μάρτιο 2021, ανακοινώθηκαν οι προαγωγές 129 Μονίμων 

Υπαξιωματικών (από κενωθείσες και νέες θέσεις) σε όλους τους 

βαθμούς, αφού προηγήθηκε η διαδικασία των κρίσεων όπως 

προβλέπεται στους Κανονισμούς του 2017 Περί Υπαξιωματικών. 

Προαγωγές από κενωθείσες θέσεις θα υπάρξουν φέτος και άλλες, οι 

οποίες θα προκύψουν από αφυπηρετήσεις μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 

2021. Αναμένεται η τήρηση των συμφωνηθέντων και υποσχέσεων από 

το ΥΠΑΜ για αύξηση των θέσεων στους διάφορους βαθμούς για 

περισσότερες προαγωγές λόγω στασιμότητας των προαγωγών τα 

προηγούμενα χρόνια, αδικιών και ορίων αφυπηρέτησης αρκετών 

υπαξιωματικών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά 

από ενημέρωση που θα έχουμε από τον Έντιμο Υπουργό Άμυνας. 

(Σημειώνεται ότι, με τις πιο πάνω νέες θέσεις θα υπάρχει όφελος και 

στους κατώτερους βαθμούς όπου υπάρχει μεγάλη αδικία λόγω  

παραμονής τους στον ίδιο βαθμό για πολλά χρόνια και λόγω του ότι 

έχουν σπάσει οι σειρές τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ανισότητα και 

ανομοιομορφία με διαφορά χρόνων στο βαθμό τους και λόγω του ότι 

αρκετοί βρίσκονται κοντά στο όριο αφυπηρέτησης και δεν θα 

προλάβουν να πάρουν άλλη προαγωγή. Ιδιαίτερη αδικία υπάρχει αυτή 

τη στιγμή στους Λοχίες των Σχολών (ΑΣΣΥ) που βρίσκονται για 10-11 
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χρόνια στον ίδιο βαθμό χωρίς καμμιά προαγωγή και στις γυναίκες 

υπαξιωματικούς που μονιμοποιήθηκαν μετά από 10-14 χρόνια αντί στα 

6 χρόνια που προβλέπει ο κανονισμός, δεν μετρούν για σκοπούς 

υπηρεσίας αυτά τα χρόνια τους που ήταν εθελόντριες και οι πλείστες 

βρίσκονται κοντά στο όριο αφυπηρέτησης).  

 

2. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΥΠ 

 

Αναμένονται οι προαγωγές των ΣΥΠ (Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 

που αφορούν προαγωγή όλων των Λοχιών ΣΥΠ σε Επιλοχίες (μετά 

από 21 χρόνια παραμονής τους στον ίδιο βαθμό χωρίς καμιά 

προαγωγή), αφού η διαδικασία των κρίσεων των ΣΥΠ βρίσκεται στο 

τελικό της στάδιο. Σημειώνεται ότι, έχουν ζητηθεί και προαγωγές στους 

Επιλοχίες για Αρχιλοχίες, όμως αυτές δεν εγκρίθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται η επανυποβολή του αιτήματος 

για προαγωγές και στους Επιλοχίες ΣΥΠ, αφού και αυτοί παρέμειναν  

αρκετά χρόνια στον ίδιο βαθμό και ορισμένοι βρίσκονται κοντά στο όριο 

αφυπηρέτησης. Λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα, θα σας 

κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο μετά από σχετική ενημέρωση 

μας από τον Έντιμο Υπουργό Άμυνας.  

 

3. ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΚΣ 

 

Υπενθυμίζουμε τα μέλη μας ότι, από την 1η Δεκεμβρίου 2019 και με 

ετήσια ανανέωση, βρίσκεται σε ισχύ το ομαδικό σχέδιο ασφάλειας ζωής 

του συνδέσμου μας, στο οποίο τώρα μπορείτε να εγγραφείτε και 

ηλεκτρονικά, αφού επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή μας Μάριο 

Παυλίδη στο τηλέφωνο 99438340. Περισσότερες λεπτομέρειες για το 

σχέδιο μπορείτε να λάβετε από το παράθυρο «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ» 

στην νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΣΥΚΣ. 

 

4. ΠΑΚΕΤΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΥΔΥ 

 

Σχετικά με την συμπερίληψη των μελών του ΣΥΚΣ και φέτος όπως 

κάθε χρόνο, στα πακέτα θερινών διακοπών της ΠΑΣΥΔΥ για το έτος 

2021, μπορείτε να ενημερωθείτε από την σχετική ανακοίνωση μας στο 

παράθυρο «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ» στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα 

του ΣΥΚΣ, όπου θα βρείτε και τις αιτήσεις συμμετοχής. 

 

5. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΚΣ  

 

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης μας στον τομέα του αθλητισμού (σε 

πρώτη φάση σε αγώνες δρόμου), όσοι από τα μέλη μας ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου του ΣΥΚΣ, Νίκο Γκέγκα στο τηλέφωνο 

96716660. Χορηγός του συνδέσμου μας στον τομέα αυτό είναι η 

Εταιρεία Εξαρτημάτων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, την οποία θερμά 

ευχαριστούμε για την προσφορά της. 

  



6. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  

 

Τέθηκε σε εφαρμογή από την 21 Μαΐου 2020, από τον Υπουργό 

Άμυνας, η πρόνοια του Κανονισμού 46, των Κανονισμών των ΣΥΠ που 

προβλέπει την  σύναψη 2 τριετών συμβάσεων απασχόλησης μέχρι το 

63ο έτος της ηλικίας τους. Ο Υπουργός, πρόσφερε τριετές συμβόλαιο 

σε όσους ΣΥΠ έφθασαν στο 57ο έτος της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

και υπέβαλαν αίτημα για την πρώτη τριετή σύμβαση απασχόλησης με 

τον ίδιο μισθό που λάμβαναν. Ο ΣΥΚΣ διαφωνεί με κάποιες πρόνοιες 

του συμβολαίου οι οποίες δεν αναφέρονταν στους κανονισμούς των 

ΣΥΠ και έχει αποστείλει σχετική επιστολή στον έντιμο Υπουργό Άμυνας 

μετά από γνωμάτευση των νομικών μας συμβούλων. Αναμένεται 

συνάντηση με τον ΥΠΑΜ για συζήτηση του θέματος.  

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 400 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Αρκετοί Υπαξιωματικοί δεν συμπληρώνουν τους 400 μήνες κατά το 

όριο της υποχρεωτικής τους αφυπηρέτησης στο 57ο έτος της ηλικίας 

τους με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη. Προτάθηκε να 

τους δίδεται το δικαίωμα παραμονής στην υπηρεσία μέχρι να 

συμπληρώσουν τους 400 μήνες για πλήρη σύνταξη (σε ξεχωριστή 

επετηρίδα όπου δεν θα έχουν δικαίωμα προαγωγής) ή να τους λογιστεί 

ότι τους έχουν συμπληρώσει αφού πριν από το Μνημόνιο της ΤΡΟΙΚΑ 

ίσχυε στους κανονισμούς ότι, μετά τα 25 χρόνια υπηρεσίας ενός 

στελέχους να μετρούν εις διπλούν τα υπόλοιπα χρόνια υπηρεσίας για 

σκοπούς σύνταξης.    

 
8. ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ: 

 
Οι Ανθστές πριν από τη ψήφιση των νέων κανονισμών είχαν την 
συνδυασμένη κλίμακα Α8-9-10, ενώ μετά τον διαχωρισμό των βαθμών 
σε Ανθστής Α,Β,Γ οι κλίμακες μπήκαν απλές Α9, Α10, Α11, με την 
υπόσχεση του ΥΠΑΜ να αναθεωρηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Εκκρεμεί από το 2017 η αναβάθμιση τους. Σημειώνεται ότι, ένεκα 
αυτού, παρουσιάζεται ανισότητα αφού σήμερα υπάρχουν 2 κατηγορίες 
Ανθστών Β΄, δηλαδή κάποιοι Ανθστές Β΄ (αυτοί που μετονομάστηκαν 
σε Β΄ το 2017) λαμβάνουν την κλίμακα Α10+1 ενώ κάποιοι Ανθστές Β΄ 
(αυτοί που προάχθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο) λαμβάνουν την Α10 
απλή κλίμακα. Ο ΣΥΚΣ έθεσε το θέμα στον ΥΠΑΜ και ζήτησε την 
αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων. 
 

9. ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 

 
Η κατάργηση της  επαγγελματικής σύνταξης επηρεάζει άμεσα τους 
υπαξιωματικούς που έχουν διοριστεί μετά την 1/10/2011  
(συμπεριλαμβανομένου της 8ης σειράς γυναικών που ως εθελόντριες 
πριν από την μονιμοποίηση τους το 2017, δικαιούνταν επαγγελματική 
σύνταξη) αφού όταν αφυπηρετήσουν στο 57ο έτος της ηλικίας τους δεν 
θα παίρνουν επαγγελματική σύνταξη με αποτέλεσμα μέχρι το 63ο έτος 
της ηλικίας τους (δηλαδή για 6 χρόνια) που θα πάρουν τη σύνταξη των 



κοινωνικών ασφαλίσεων (μειωμένη κατά 12%) να μην έχουν κανένα 
εισόδημα.  Ο ΣΥΚΣ εκτός του ότι, έθεσε γραπτώς με επιστολή του 
προς το ΥΠΑΜ και το Υπουργείο Εργασίας το θέμα, βρίσκεται σε 
επαφές με την ΠΑΣΥΔΥ όπου συζητείται το σχέδιο νέας 
επαγγελματικής σύνταξης με το Υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο επίλυσης του και θα σας ενημερώσουμε 
μόλις ολοκληρωθεί. Το εν λόγω σχέδιο θα αφορά και τους 
συμβασιούχους του δημοσίου και τους ΣΥΠ. 
 

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ: 
 
Κατατέθηκε από το ΥΠΑΜ στη Βουλή, ο Κανονισμός Θεσμοθέτησης 
Ωραρίου στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως αυτό προβλέπεται από τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Αναμένεται η έναρξη της συζήτησης του στην 
Επιτροπή Άμυνας με τη νέα σύνθεση της Βουλής μετά από τις 
Βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου 2021. 
 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: 
 
Εκκρεμούν τροποποιήσεις στους κανονισμούς προς όφελος των 
υπαξιωματικών καθώς επίσης και η τροποποίηση στους κανονισμούς 
των ΣΥΠ για να ισχύουν και τα συνολικά χρόνια των ΣΥΠ για σκοπούς 
κρίσης σε κάθε βαθμό όπως αυτό ισχύει και στους Μόνιμους 
Υπαξιωματικούς.      

 
12. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 

 
Ο ΣΥΚΣ έχει θέσει επανειλημμένα με γραπτές επιστολές του τόσο 
προς το ΓΕΕΦ όσο και στο ΥΠΑΜ, το θέμα των επιδομάτων για τα 
στελέχη που εκτελούν ειδικά καθήκοντα αυξημένης επικινδυνότητας. 
Το θέμα εκκρεμεί.      

 

 

 
 
             

-Η- 
Πρόεδρος 

 
         Ανθστής Γ΄ (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου 
 
 

 
 
 
 


