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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ  

 

       Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, 

παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, του 

γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, για τη 

συνέχιση της συζήτησης του θέματος «Η ανάγκη μισθοδοτικής αναβάθμισης των 

υπαξιωματικών τριετούς φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές» (Αυτεπάγγελτη εξέταση 

έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και του κ. Χρίστου Ορφανίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.609-2021). Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή προς συζήτηση του εν λόγω 

θέματος αποσκοπούσε στην άρση της ανισότητας σε βάρος των εν λόγω υπαξιωματικών και 

αναβάθμισης της μισθοδοτικής κλίμακας εισδοχής τους στον Στρατό της Δημοκρατίας ή στην 

Εθνική Φρουρά, ώστε αυτή να συνάδει με το αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών τους και να 

εναρμονιστεί με το αντίστοιχο εν ισχύι καθεστώς άλλων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

      Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων και ζητήθηκε χρόνος από τα 

αρμόδια υπουργεία για περαιτέρω διαβούλευση, ώστε να εξευρεθεί ομοιόμορφη και 

ορθολογιστική λύση στο ζήτημα. Η επιτροπή δήλωσε ότι θα αναμένει να ενημερωθεί για το 

αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 

      Στη συνέχεια η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των κανονισμών «Οι περί Στρατού της 

Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 



(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» (Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022) και «Οι περί 

Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός της 

Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2022» (Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022), τους οποίους αποφάσισε να προωθήσει στην 

ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Νατάσα Χαραλάμπους, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: 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 
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