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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΠ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού 

Στρατού (ΣΥΚΣ) ενημερώνει τα μέλη του ότι, μετά από την κατάθεση 

στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2022, του νομοσχεδίου για το νέο 

Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων που προωθεί η 

Κυβέρνηση, όπου έχουν συμπεριληφθεί και οι Συμβασιούχοι 

Υπαξιωματικοί (ΣΥΠ), ο ΣΥΚΣ εξέφρασε την διαφωνία του λόγω αδικίας 

της εν λόγω κατηγορίας και προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

Μετά από την κατάθεση του νομοσχεδίου και τις αντιδράσεις του 

ΣΥΚΣ, προσκληθήκαμε και παρευρεθήκαμε στις συνεδρίες (20/6/22, 

4/7/22, 11/7/22, 12/9/22) της Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού της Βουλής όπου άρχισε η συζήτηση του νέου 

Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων και 

υποστηρίξαμε τις θέσεις/απόψεις μας στο πολυσέλιδο  νομοσχέδιο που 

αφορά τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των ΣΥΠ, το οποίο τους αδικεί 

κατάφορα αφού τους αφαιρεί αρκετά από τα κεκτημένα δικαιώματα τους 

και πρόνοιες που εισάχθηκαν σε αυτό δημιουργούν τεράστιο 

κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα σε μια ομάδα 1145 οικογενειών. 



 

Και εδώ επισημάναμε το άρθρο 60 στο νομοσχέδιο, το οποίο  

καταργεί το δικαίωμα για δύο τριετές συμβόλαια των ΣΥΠ (τα οποία 

δικαιούνται βάση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2017), χωρίς 

να υπάρχει τουλάχιστον 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. 

 

Οι ΣΥΠ δεν ανήκουν στην κατηγορία των αορίστου στον δημόσιο 

τομέα αλλά σε ειδική κατηγορία σύμφωνα με την οποία έχουν 

διαφορετικές πρόνοιες. Με βάση τα υφιστάμενα ωφελήματα των ΣΥΠ 

και σε σύγκριση με τα νέα δεδομένα του σχεδίου, 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, δηλαδή 78 μισθούς). 

 

Είναι σημαντικό και τονίσαμε επίσης ότι: 
- Η πλειοψηφία των ΣΥΠ έχουν λάβει μόνο ένα βαθμό στα 20 και 

πλέον χρόνια υπηρεσίας τους σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους 

τους. 

- Μεγάλος αριθμός αυτών δεν συμπληρώνουν τους 400 μήνες 

στο 57ο έτος της ηλικίας τους (που είναι η υποχρεωτική αφυπηρέτηση 

των υπαξιωματικών) για πλήρη σύνταξη με αποτέλεσμα η χαμηλή 

μισθολογική κλίμακα σε συνδυασμό με τη μη συμπλήρωση των 

συντάξιμων χρόνων να επιφέρει επηρεασμό των συνταξιοδοτικών τους 

ωφελημάτων. 



- Είναι οικογενειάρχες με υποχρεώσεις και προγραμμάτισαν τη 

ζωή τους (δάνεια, σπουδές των παιδιών κλπ) με βάση τους μισθούς 

των 2 συμβολαίων που προβλέπουν οι κανονισμοί τους μέχρι το 63ο 

έτος της ηλικίας τους. 

- Η κατάργηση των συμβολαίων θα επιφέρει σε αυτούς και στις 

οικογένειες τους τεράστιες αρνητικές οικονομικές συνέπειες. 

- Ο θεσμός των ΣΥΠ είναι ένας φθίνον θεσμός αφού 

αφυπηρετώντας (ένας μικρός αριθμός κάθε χρόνο) δεν ανανεώνεται η 

θέση τους και μέχρι το έτος 2036 θα έχουν αφυπηρετήσει όλοι. 

 

Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών συμφωνεί και χαιρετά την πρόθεση 

ένταξης στο συνταξιοδοτικό σχέδιο, της ομάδας των Μονίμων 

Υπαξιωματικών όσο και της ομάδας των ΣΥΠ για να παίρνουν 

επαγγελματική σύνταξη την οποία δεν είχαν μέχρι σήμερα και φυσικά να 

συνεισφέρουν σε αυτό. Για ότι όμως αφορά τους ΣΥΠ, οι οποίοι είχαν 

άλλα ωφελήματα, αυτονόητη προϋπόθεση είναι ότι, το σχέδιο θα πρέπει 

να έχει ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με αυτά που είχαν και όχι να 

απεμπολούν τα δικαιώματα τους και να έρχονται σε δυσμενέστερη 

θέση. 

Αναμένουμε από όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΑΜ, ΥΠΟΙΚ, 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ) να αναγνωρίσουν την 

αδικία αυτή και να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις/τροποποιήσεις 

για αποκατάσταση της. 

Αναμένουμε από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο 

πραγματοποίησε τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, και 

το οποίο παραδέχθηκε και δήλωσε επίσημα στη Βουλή ότι αδικούνται οι 

ΣΥΠ, να τηρήσει τη θέση του και να απαιτήσει από το Υπουργείο 

Οικονομικών να εφαρμοσθεί η πρόταση του που απέστειλε καθώς 

επίσης να κατατεθεί αυτή η πρόταση επίσημα στην Επιτροπή 

Οικονομικών.  

Αναμένουμε από την Πολιτεία, από το Κράτος, από την 

Κυβέρνηση να σεβαστούν την προσφορά των ΣΥΠ προς την πατρίδα 



τους την οποία υπηρετούν με αφοσίωση και είναι έτοιμοι να θυσιάσουν 

ακόμα και τη ζωή τους εάν χρειαστεί, για την υπεράσπιση των εδαφών 

της πατρίδας μας. 

Αναμένουμε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας να επέμβει εάν χρειαστεί για να αποτρέψει αυτή την αδικία 

εις βάρος των ΣΥΠ και των οικογενειών τους. 

  

 Οι ΣΥΠ είναι ένστολοι πολίτες αυτού του κράτους και έχουν τα 

ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στην κατ΄ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου στη συνεδρία της 

Επιτροπής Οικονομικών που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία 

έγινε χωρίς την παρουσία συνδέσμων, εκφράστηκαν οι θέσεις των 

ΥΠΑΜ, ΥΠΟΙΚ και των κομμάτων μέσω των βουλευτών μελών της 

επιτροπής και μπορείτε να δείτε πιο κάτω τις δηλώσεις στις οποίες 
προέβησαν οι βουλευτές μετά την συνεδρία.    
 

https://youtu.be/mviNVIDBn_I 

https://youtu.be/kuJ81-gugq0 

https://youtu.be/Ff-Wox8HvGQ 

https://youtu.be/BDhpXeWjU50 

https://youtu.be/o5-dCW7iPFk 

 

 

 

 


