Λευκωσία, 13 Μαρτίου 2018
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ιστορική Αναδρομή:
Το 2005 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο που επέτρεπε στους
Αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ) να ιδρύσουν Σύνδεσμο μέσα από τον
οποίο να μπορούν να προωθούν τα επαγγελματικής φύσης αιτήματα τους προς το
Υπουργείο Άμυνας. Από τις αρχές του 2007, μια ομάδα κατώτερων Αξιωματικών με
πρωτεργάτη τον τότε Υπλγό (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρο, προέβηκε μετά από πολλή
δουλειά σε προετοιμασία και υποβολή καταστατικού για εγγραφή Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) ιδρύθηκε επίσημα στις
13 Μαρτίου 2008 μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, την στήριξη του
Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συνδέσμου στο οποίο συμμετείχαν
Αξιωματικοί όλων των Κλάδων και βαθμίδων είχε την αρμοδιότητα της
προετοιμασίας και διεξαγωγής της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Από τον Μάρτιο
μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2008, τα μέλη του προσωρινού ΔΣ εις βάρος του
ελεύθερου τους χρόνου αλλά και με την έγκριση του κ. Αρχηγού ΓΕΕΦ (Α/ΓΕΕΦ) για
τις εργάσιμες ώρες, προέβηκαν στις παρακάτω ενέργειες:
• Περιόδευσαν την Κύπρο με σκοπό την ενημέρωση των Αξιωματικών για την
ίδρυση του Συνδέσμου προβαίνοντας παράλληλα στην εγγραφή μελών
• Είχαν εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Υπουργό Άμυνας στην οποία
αντάλλαξαν απόψεις για την λειτουργία του Συνδέσμου
• Συναντήθηκαν με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με σκοπό
εξασφάλιση οικήματος για την στέγαση του Συνδέσμου
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-2• Προέβηκαν στον έλεγχο και έγκριση των αιτήσεων εγγραφής στο Σύνδεσμο
καθώς και στην σύνταξη του Μητρώου μελών
• Προκήρυξαν και διοργάνωσαν με επιτυχία τις πρώτες εκλογές του
Συνδέσμου στις 24 Σεπτεμβρίου 2008
Σκοποί Λειτουργίας:
Μεταξύ άλλων, οι σκοποί ίδρυσης του Συνδέσμου Αξιωματικών του Κυπριακού
Στρατού είναι:
• Η ευημερία και εκπαίδευση των μελών και οικογενειών τους
• Η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης τους
• Η μελέτη οργάνωση, προστασία ασφάλιση προαγωγή και προώθηση των
ηθικών και άλλων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
• Η ανάπτυξη των συναδελφικών σχέσεων των μελών του και η προώθηση
της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης
• Η αγορά ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση οικήματος
• Η συμβολή καλλιέργεια και εμπέδωση της στρατιωτικής συνείδησης και
πειθαρχίας
• Η διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών ή κοινωνικών συναντήσεων,
συνελεύσεων συνεδρίων μεταξύ των μελών είτε μεταξύ άλλων οργανώσεων ή
σωματίων ή συνδέσμων
Πέραν των πιο πάνω σκοπών, κύριο μέλημα του ΣΑΚΣ είναι μέσω της συνεργασίας
και ανταλλαγής απόψεων με την εκάστοτε κυβέρνηση και ηγεσία του ΓΕΕΦ, η
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της Ε.Φ για την προάσπιση των εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Απολογισμός Έργου:
Σήμερα δέκα (10) χρόνια μετά την ίδρυση του, ο ΣΑΚΣ κατάφερε να εδραιωθεί τόσο
στην μεγάλη οικογένεια των Αξιωματικών όσο και στο ευρύτερο κοινό ως ο
νόμιμος εκπρόσωπος των εν ενεργεία Αξιωματικών της Ε.Φ.
./.
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της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της Ε.Φ ο ΣΑΚΣ αγωνίζεται για τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα των μελών του και κατ΄ επέκταση της Ε.Φ. Μέσω των
τοποθετήσεων και των ενεργειών του, πάντοτε στα πλαίσια της στρατιωτικής
δεοντολογίας, ο ΣΑΚΣ είχε καταλυτικό ρόλο στην ψήφιση κατόπιν πολυετούς
στασιμότητας, των Περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών το 2016, μέσω των οποίων
δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για άμβλυνση του προβλήματος ανέλιξης της
πλειοψηφίας των Αξιωματικών. Πέρα τούτου ο ΣΑΚΣ είχε σημαντικό ρόλο στην
παραχώρηση του ελεύθερου χρόνου (απαλλαγής), σε εργάσιμες ημέρες κατόπιν
υπηρεσίας διανυκτέρευσης και κατέθεσε ανάμεσα σε άλλες προτάσεις και
τεκμηριωμένη μελέτη που αφορούσε την Μοριοδότηση μεταθέσεων. Ο ΣΑΚΣ
επίσης, κατόπιν πολύμηνης προσπάθειας πέτυχε την αναγνώριση για ισότιμη
μεταχείριση των Στελεχών σε σχέση με τους λοιπούς κρατικούς λειτουργούς για
θέματα εκπαιδεύσεως σε εξωτερικό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι την
οριστική επίλυση του θέματος από την Πολιτεία.
Παράλληλα με τις διαρκείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης
των Αξιωματικών, ο ΣΑΚΣ μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών
του μέσω διάφορων δράσεων και συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και
οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. Επιπλέον μέσω συνεργασιών με διάφορες
εταιρείες επιδιώκει την παροχή προσφορών στα μέλη και τις οικογένειες τους ως
ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησης του έργου που επιτελείτε από το λειτούργημα του
ένστολου.
Η πολυσχιδής δράση του ΣΑΚΣ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει και την
αγαστή συνεργασία με λοιπούς Συνδέσμους, στρατιωτικούς και μη, τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό όπως ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού
Στρατού (ΣΥΚΣ), οι Ελλαδικοί Συνδέσμοι Στρατιωτικών, η Παγκύπρια Συντεχνία
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών
Συνδέσμων (EUROMIL), του οποίου ο ΣΑΚΣ είναι μέλος από το 2009.
Μελλοντικοί Στόχοι:
Ως στόχους προτεραιότητας το ΔΣ του ΣΑΚΣ έχει θέσει την θεσμοθέτηση του
./.
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αρθούν οι όποιες αυθαιρεσίες συμβαίνουν σε Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσω του
θεσμοθετημένου πλέον Χρόνου Εργασίας θεωρούμε ότι θα υπάρχει καταπολέμηση
της αναξιοκρατίας αλλά και αύξηση της μαχητικής ισχύς των Μονάδων αφού το
κυριότερο «οπλικό σύστημα» που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι το
προσωπικό τους και αδιαμφισβήτητα όλες οι θετικές ενέργειες επηρεάζουν
κατακόρυφα και την απόδοση του.
Πέραν του Ρύθμισης του Χρόνου Εργασίας το ΔΣ του ΣΑΚΣ, σε συνεργασία με την
ηγεσία του ΓΕΕΦ, θα εργαστεί ως προς την υποβολή σε Υπουργείο Άμυνας
ορισμένων τροποποιήσεων που αφορούν τους Περί Στρατού της Δημοκρατίας
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμούς
του 2016, με σκοπό την βελτίωση τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω
ξεχωριστά τον καθένα και την κάθε μια από εσάς, για την αμέριστη συμπαράσταση
που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια στην ιδέα που ονομάζεται Σύνδεσμος
Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού και να σας καλέσω να συνεχίσετε να τον
στηρίζετε. Οι προτάσεις, η καλόπιστη κριτική και η έκφραση της διαφορετικής
άποψης στα πλαίσια της στρατιωτικής δεοντολογίας σας διαβεβαιώνω ότι είναι
πάντοτε αποδεκτά, αφού αποτελούν θεμέλιο λίθο των δημοκρατικών διαδικασιών.
Όλοι μαζί μπορούμε να εργαστούμε και συμβάλλοντας θετικά να διεκδικήσουμε
ένα καλύτερο αύριο.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Ψαράς
Πρόεδρος
Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού

