
      

  

 

 

           

   Λευκωσία, 02 Φεβρουαρίου 2016   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) θα ήθελε να 
σας ενημερώσει ότι στις 29 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείό «Κλεοπάτρα» στη 
Λευκωσία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Το Μέλλον των Αξιωματικών, Νομοθετήματα-
Σχέδιο Λύσης».   Στη Συνέλευση έδωσαν μαζικά το παρών τους εκατοντάδες μέλη του ΣΑΚΣ, 
στέλοντας ισχυρό μήνυμα συμπαράστασης στις ενέργειες του ΔΣ για διεκδίκηση των πάγιων 
αιτημάτων μας.  Χαιρετισμό στην εκδήλωση απένειμαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας κ. Γιώργος Βαρνάβα, ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαίδης, ο Γενικός Γραμματέας 
της ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκος Χατζηπέτρου και ο  κ. Α/ΓΕΕΦ Αντγος Γεώργιος Μπασιακούλης.   Στο 
χαιρετισμό του ο κ. Βαρνάβα διαβεβαίωσε ότι εντός του μηνός Μαρτίου οι Κανονισμοί περί 
Αφυπηρετήσεων και Προαγωγών θα οδηγηθούν στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.  Ο Υπουργός 
Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαίδης διαβεβαίωσε ότι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο λύσης τα 
δικαιώματα των στελεχών Εθνικής Φρουράς διασφαλίζονται.  Επιπλέον ανακοίνωσε την έναρξη στο 
εγγύς μέλλον Στρατιωτικής Ακαδημίας Άμυνας στη Κύπρο, όπου τα στελέχη θα μπορούν να 
παρακολουθούν διάφορα σχολεία τα οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στην Ελλάδα, 
καθώς και της υλοποίησης ενός συστήματος Μοριοδότησης των μεταθέσεων των στελεχών, ζητήματα 
που η επίλυση τους αποτελούσε διαχρονική θέση του ΣΑΚΣ.  Υπενθυμίζεται οτι  οι σχετικές μελέτες 
του ΣΑΚΣ που υποβλήθηκαν εδώ και καιρό σε όλους τους εμπλεκόμενους.  Στον χαιρετισμό του ο κ. 
Α/ΓΕΕΦ τόνισε την ανάγκη διατήρησης της συνεργασίας μεταξύ του ΣΑΚΣ και της ηγεσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων.  Ο κ. Χατζηπέτρου στο δικό του χαιρετισμό υποστήριξε τις προσπάθειες του ΣΑΚΣ 
προς επίλυση των διάφορων προβλημάτων που αφορούν στα εργασιακά δικαιώματα των στελεχών.  
Τέλος ο Πρόεδρος του ΣΑΚΣ, κ. Χρίστος Ψαρράς στην  ομιλία του τοποθέτησε τα προβλήματα που 
ταλανίζουν για χρόνια την Εθνική Φρουρά (όπως οι Κανονισμοί περί Αφυπηρετήσεων και 
Προαγωγών, οι Κανονισμοί Ωραρίου, η Μοριοδότηση των Μεταθέσων και διάφορα άλλα) στην 
πραγματική τους διάσταση, δεχόμενος τα θερμά συγχαρήτηρια των προσκεκλημένων αλλά και του 
ακροατηρίου.    

Το ΔΣ του ΣΑΚΣ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του και τους επίτιμους προσκεκλημένους που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους.  Θα παρακαλουθούμε τις εξελίξεις διαρκώς και αναμένουμε 
υλοποίηση όλων των ανωτέρω δεσμεύσεων.   

                   O Εκπρόσωπος Τύπου 

               Παναγιώτης Χαραλαμπίδης                                                                   


