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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, 

και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1.  Ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

     Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε το προτεινόμενο επαγγελματικό σχέδιο 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, το οποίο 

περιλαμβάνει τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) του Στρατού, και 

ενημερώθηκε για τις προθέσεις του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου 

Οικονομικών ως προς τον χειρισμό του εν λόγω ζητήματος σε σχέση με τους ΣΥΠ, 

καθώς και για άλλα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της άμυνας. 

 

2.  α.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021. 

 (Αρ. Φακ.:23.03.058.014-2021) 

  Η επιτροπή μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν, μεταξύ 

άλλων, τις προϋποθέσεις διαμνημόνευσης ευδόκιμης διοίκησης,  διαμνημόνευσης 

ηγεσίας σχηματισμού - διοίκησης  ναυτικού - διοίκησης αεροπορίας και  

διαμνημόνευσης πολυετούς υπηρεσίας αξιωματικών. Περαιτέρω, με τους εν λόγω 
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κανονισμούς καθιερώνεται η διαμνημόνευση υπαρχηγίας του Στρατού και η 

διαμνημόνευση υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα απονέμεται 

στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς μη πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι 

υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δώδεκα μηνών. 

 

 β.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ.:23.03.058.015-2021) 

Η επιτροπή μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη 

μείωση από δεκαοκτώ σε δώδεκα μήνες του χρονικού διαστήματος που απαιτείται 

να συμπληρωθεί για σκοπούς διαμνημόνευσης της υπηρεσίας στην Εθνική 

Φρουρά, η οποία απονέμεται σε στρατιωτικούς ξένων χωρών που υπηρετούν 

στην Εθνική Φρουρά. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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