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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΚΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
(ΣΥΚΣ) ενημερώνει τα μέλη του ότι, ο σύνδεσμος μας προσκλήθηκε και
παρέστει στις συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού
της Βουλής που έγιναν στις 20 Ιουνίου 2022 και 04 Ιουλίου 2022, όπου
συζητήθηκε το Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων που
προωθεί η Κυβέρνηση.
Παραθέσαμε τις θέσεις/απόψεις μας στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο που αφορά
τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των ΣΥΠ και των Μονίμων Υπαξιωματικών, το
οποίο είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2022.
Ο ΣΥΚΣ ενημέρωσε τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς τα μέλη της
επιτροπής, ότι εν λόγω σχέδιο, όπως διαμορφώθηκε, αδικεί την

κατηγορία των ΣΥΠ αφού τους αφαιρεί αρκετά από τα κεκτημένα
ωφελήματα τους και πρόνοιες που εισάχθηκαν σε αυτό, θα
δημιουργήσουν τεράστιο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα σε μια ομάδα
1145 οικογενειών.

Επισημάναμε το άρθρο 60 που καταργεί το δικαίωμα για δύο τριετές
συμβόλαια των ΣΥΠ (τα οποία δικαιούνται βάση νόμου που ψηφίστηκε από τη
Βουλή το 2017), χωρίς να υπάρχει κάποια αντισταθμιστική πρόνοια παροχής
ωφελημάτων ή/και αποζημίωσης. Τονίσαμε ότι, πρόκειται για μονομερή
οριζόντια κατάργηση κεκτημένου για την οποία ο σύνδεσμος μας δεν
συμφωνεί, εκτός και αν δοθεί η αντίστοιχη ανάλογη οικονομική αποζημίωση
τους για τους 78 μισθούς που θα απεμπολήσουν.
Με βάση τα υφιστάμενα ωφελήματα των ΣΥΠ και σε σύγκριση με τα νέα
δεδομένα του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 26-(1) (α) και (β), επηρεάζεται
αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση και απεμπολούν πολλά από τα
δικαιώματα και οικονομικά τους οφέλη με σημαντικές μειώσεις τόσο στο
εφάπαξ όσο και στις κοινωνικές συντάξεις τους γεγονός που θα τους
προκαλέσει μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (αφού εκτός του ότι

χάνουν μέρος του εφάπαξ και της σύνταξης τους, χάνουν και τους μισθούς
των 6 ετών των συμβολαίων τους).
Σημαντικός παράγοντας είναι ότι, ο θεσμός των ΣΥΠ είναι ένας φθίνον θεσμός
αφού αφυπηρετώντας (ένας αριθμός κάθε χρόνο) δεν ανανεώνεται η θέση
τους και μέχρι το έτος 2036 θα έχουν αφυπηρετήσει όλοι.
Όσο αφορά της γυναίκες Υπαξιωματικούς που υπηρετούσαν στην Εθνική
Φρουρά με σύμβαση (ως εθελόντριες) από το 2003 και μονιμοποιήθηκαν το
2017 (52 γυναίκες υπαξιωματικοί) με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία, ζητήθηκε
από τον ΣΥΚΣ όπως μας δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο εισδοχής
τους στο Συνταξιοδοτικό σχέδιο λόγω μη ύπαρξης στο άρθρο 4 ξεκάθαρης
κατηγορίας που να τις εντάσσει στο σχέδιο.
Ο ΣΥΚΣ θεωρεί ως αυτονόητη προϋπόθεση ότι, το νομοσχέδιο αυτό θα έχει
ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με αυτά που είχαν οι Υπαξιωματικοί και όχι
να απεμπολούν τα δικαιώματα τους και να έρχονται σε δυσμενέστερη θέση.
Ζητήθηκε από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναγνωρίσουν και να
προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις/τροποποιήσεις για αποκατάσταση της
αδικίας και ένταξης όλων των κατηγοριών στο σχέδιο, με ευνοϊκούς και
ανθρώπινους όρους, τόσο για τους ΣΥΠ, όσο και για τους Μόνιμους
Υπαξιωματικούς άνδρες και γυναίκες που εντάσσονται σε αυτό.
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