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Ομιλία Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη στη συνέντευξη Τύπου για 

παρουσίαση του έργου του Υπουργείου, την περίοδο Μαρτίου 2018-Μαίου 

2019 

 
Με την συμπλήρωση του πρώτου έτους της θητείας μου στο Υπουργείο Άμυνας, 

το οποίο μου εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 

επικοινωνώ σήμερα μαζί σας για να ενημερώσω για: 

 

 τις σημαντικότερες στρατηγικές μας επιδιώξεις, 
 

 τις δράσεις που είχαμε σχεδιάσει, οι οποίες έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά, 

αλλά και 

 

 τον προγραμματισμό μας για ενέργειες που βρίσκονται σε πορεία 

υλοποίησης. 

 
Όταν είχα την τιμή να αναλάβω το Υπουργείο Άμυνας, τον Μάρτιο του 2018, με 

τη συνδρομή των συνεργατών μου στο Υπουργείο, και της ιεραρχίας της Εθνικής 

Φρουράς, άρχισα να εργάζομαι προς υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της 

Κυβέρνησης Αναστασιάδη. 

 
Ευθύς εξαρχής κάλεσα όλους, το προσωπικό του Υπουργείου, την ηγεσία του 

ΓΕΕΦ, τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, τους Συνδέσμους Αξιωματικών και 

Υπαξιωματικών να εργαστούμε μαζί σκληρά, χωρίς μεγαλοστομίες και 

πομπώδεις διακηρύξεις. Προχωρήσαμε με σταθερά βήματα μπροστά και είμαι σε 

θέση να αναφέρω ότι διορθώσαμε στρεβλώσεις, θέσαμε προτεραιότητες και 

προχωρήσαμε σε δράσεις που άρχισαν να αποδίδουν και να αναβαθμίζουν την 

Εθνική Φρουρά. Θέτουμε στόχους και ως ομάδα, αθόρυβα και αποτελεσματικά 

ενισχύουμε την ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών μας, την έννοια της 
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κοινωνικής ευαισθησίας, βάζοντας τον πολίτη στο επίκεντρο. Όλα τα πιο πάνω 

λειτουργούν ενισχυτικά στην υλοποίηση της κύριας αποστολής του Υπουργείου 

Άμυνας, που δεν είναι άλλη από τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και 

των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της 

ενδυνάμωσης της Αμυντικής της Θωράκισης και το αξιόμαχο της Εθνικής 

Φρουράς. 

 
Έχουμε λοιπόν, θέσει στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της άμυνας και 

της ασφάλειας της χώρας, αναπτύσσουν ορθολογικά την εξοπλιστική μας δύναμη 

και εντείνουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Υπουργείου, μέσω της 

πλέον αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. 

Σήμερα, σας παραθέτω τους έξι (6) κύριους πυλώνες δραστηριότητας του 

Υπουργείου, στους οποίους στηρίχτηκαν οι στρατηγικές μας επιδιώξεις: 

 
1ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Ενίσχυση Διακρατικών Δεσμών και 

Ενδυνάμωση Σχέσεων Αμυντικής Συνεργασίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με άλλα Κράτη. 

 

Για την υλοποίηση αυτού του Πυλώνα κινούμαστε σε 4 βασικούς Άξονες: 
 

 

1ος Άξονας: H ενίσχυση της εξωστρεφούς πολιτικής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών, με τέτοιο 

τρόπο, ώστε πλέον να διαδραματίζουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες 

δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου 

 

Καταρχήν, όσον αφορά στις σχέσεις μας με την Ελλάδα, αυτή νοείται ότι είναι 

καθημερινή, συνεχής, ουσιαστική και παραγωγική στο πλαίσιο του κοινού 

εθνικού μετώπου. 
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Σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, έχουμε θεσμοθετήσει τριμερείς 

συνεργασίες μαζί με την Ελλάδα – Ισραήλ και Ελλάδα – Αίγυπτο, στο πρότυπο 

των συναντήσεων κορυφής και ως αποτέλεσμα των αποφάσεών τους. 

 
Επιπρόσθετα, σε διμερές επίπεδο, έχουμε εδραιώσει και ενισχύσει υφιστάμενες 

σχέσεις και αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με σημαντικές χώρες όπως η Γαλλία, 

το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η 

Ολλανδία, η Ιορδανία και ο Λίβανος. 

 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι, εφαρμόζοντας την πολιτική μας για ενίσχυση της 

Αμυντικής μας Διπλωματίας τους τελευταίους 12 μήνες: 

 
(α) Διευρύναμε τις αρμοδιότητες των Ακόλουθων Άμυνας Γαλλίας, 

Ηνωμένου Βασιλείου στην Ιταλία και Ιρλανδία, αντίστοιχα. 

 
(β) Συμμετείχαμε σε κοινές ασκήσεις με Ελλάδα, Ισραήλ Αίγυπτο,  

Ιορδανία και Ολλανδία. Αξιοσημείωτο γεγονός η συμμετοχή για πρώτη φορά 

στην πολυεθνική άσκηση «CAMBRIAN PATROL 2018» στην Ουαλία, όπου η 

Κυπριακή Αποστολή Ειδικών Δυνάμεων κατέλαβε την 3η θέση κατακτώντας το 

χάλκινο μετάλλιο. 

 
(γ) Διοργανώσαμε τις πολυεθνικές Ασκήσεις «ΝΕΜΕΣΙΣ 2018» και 

«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2018»,με τη συμμετοχή αεροναυτικών μέσων από Ελλάδα, 

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιορδανία, Αίγυπτο, Ιταλία και 

παρατηρητές από πέραν των είκοσι (20) χωρών. Η άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

2019» θα πραγματοποιηθεί από 27 - 30 του τρέχοντος μηνός. 

 
(δ) Συνυπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Έρευνας και 

Διάσωσης, με τις χώρες μέλη του RASARAC (Σερβία – Κροατία – Μαυροβούνιο 

– Βόρεια Μακεδονία – Σλοβακία – Σλοβενία – Βοσνία – Ουγγαρία – Βουλγαρία), 

και την Ελλάδα. 
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Συγκεκριμένο αποτέλεσμα των μέχρι τώρα ενεργειών μας, αποτελεί η έγγραφη 

επιβεβαίωση της πρόθεσης Κύπρου και Γαλλίας, πριν μια εβδομάδα, για 

συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση των στρατιωτικών ναυτικών δυνατοτήτων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και για ευρεία στρατηγική συνεργασία προς όφελος των 

ναυτικών δυνάμεων των δυο χωρών. Η υπογραφή της Δήλωσης Πρόθεσης, έγινε 

στο Παρίσι κατά τη συνάντησή μου με την Γαλλίδα ομόλογό μου. 

 

2ος Άξονας: Η αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, με πρώτο βήμα 

την τοποθέτηση, για πρώτη φορά, Ακόλουθου Άμυνας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, η οποία, αποτελεί κοινή απόφαση των δύο 

χωρών και ως συνέχεια της υπογραφής της Δήλωσης Πρόθεσης των Υπουργών 

Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ. 

 
Η συνεργασία μας στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας έχει στρατηγικό 

ορίζοντα, με σκοπό την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών και διεξάγεται 

με ατζέντα η οποία, εξυπηρετεί την επίτευξη και την διατήρηση της σταθερότητας 

και ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο, 

πολύ επωφελείς και παραγωγικές ήταν και οι συναντήσεις μου με τον Αμερικάνο 

Υφυπουργό Άμυνας κ. Thomas Goffus και τον Γερουσιαστή κ. Μενέντεζ. 

 

3ος Άξονας: Η ενίσχυση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

στήριξη της προσπάθειας για την Ενιαία Αμυντική Πολιτική και Στρατηγική 

της Αυτονομίας και η Ενεργότερη Εμπλοκή σε θέματα Έρευνας και 

Καινοτομίας στην Άμυνα 

 
Οι προσεκτικές κινήσεις της Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, ενίσχυσαν τον 

ρόλο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την μετέτρεψαν σε ένα αξιόπιστο 

παράγοντα σταθερότητας, περιφερειακό πυλώνα συνεργασίας και συνεισφορέα 

ασφάλειας στην περιοχή. Αυτό είχα την ευκαιρία να  το διαπιστώσω, στα πλαίσια 

των συναντήσεων μου με πολλούς ομολόγους μου και άλλους αξιωματούχους 

κατά την παρουσία μου, στα Συμβούλια της Ευρώπης 
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που σχετίζονται με θέματα άμυνας και ασφάλειας και στο Συνέδριο των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα στη Νέα Υόρκη. 

 
Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει με συνέπεια, και συνδράμει έμπρακτα, στην 

υλοποίηση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στην ενίσχυση της Αμυντικής της Συνεργασίας. 

 
Προς το σκοπό αυτό: 
 
 

(α) Μετέχουμε ενεργά σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας (ΕΟΑ). 

 
(β) Διατηρούμε την παρουσία μας σε επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής 

Άμυνας και Ασφαλείας της ΕΕ με Αξιωματικούς της ΕΦ. 

 
(γ)  Λάβαμε μέρος στην άσκηση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και περιελάμβανε εξέταση υβριδικών επεισοδίων. Στα πλαίσια αυτά συντονίσαμε 

ευρεία άσκηση Κυβερνο-άμυνας. 

 
(δ) Τοποθετήσαμε δύο (2) επιπρόσθετα στελέχη μας, ως Εθνικούς 

Εμπειρογνώμονες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
(ε) Τοποθετήσαμε την Κύπρο στον πρώτο  πυρήνα  της  Νέας 

Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Άμυνας και Ασφάλειας, μέσα από τη δήλωση 

συμμετοχής μας σε οκτώ (8) Προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης 

Συνεργασίας (PESCO). 

 
(στ)  Συμμετέχουμε ενεργά σε ειδικές δράσεις που γίνονται για πρώτη  

φορά  και αφορούν στην έρευνα και στην ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και 

τεχνολογίας, με: 
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(1) Τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου 

Άμυνας, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και επιχειρήσεων με απώτερο 

σκοπό την ίδρυση ενός καινοτόμου και τεχνολογικά πρωτοπόρου τομέα 

αμυντικής βιομηχανίας, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών 

με αντίστοιχες κοινοπραξίες των λοιπών Κρατών Μελών της ΕΕ. 

 
Το Υπουργείο Άμυνας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό 

χώρο, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε νέα πεδία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

των ακαδημαϊκών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και 

επιχειρήσεων στην Κύπρο προχωρώντας στην πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αμυντικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με την 

ονομασία Δράση Αθηνά 2019. Ανάλυση θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου στο 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

 
(2) Τη συμμέτοχη του Υπουργείου Άμυνας σε Ευρωπαϊκά 

προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογίας, 

σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, που αναπτύσσονται στα πλαίσια της 

PESCO, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) και του ΕΟΑ. 

 
(3) Τη διοργάνωση έκθεσης με συμμετοχή εταιρειών από 

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην τεχνογνωσία 

που μπορεί να αντληθεί από το Ισραήλ, ως χώρα που πρωτοπορεί στον τομέα 

αυτό. 

 
Με τις δράσεις μας αυτές, μετεξελισσόμαστε σε ενεργό πρωταγωνιστή και 

αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 

συμβάλλοντας έτσι ώστε το διεθνές αποτύπωμα που διαθέτει ήδη η Κύπρος, 

να είναι πολύ μεγαλύτερο από το μικρό γεωγραφικό της μέγεθος. 
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4ος Άξονας: Έρευνα και Διάσωση 
 

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, έχει καταστεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα σύγχρονα, κέντρα 

στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο. Στόχος μας η συνεχής 

ενίσχυση του ρόλου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό έχουν ολοκληρωθεί ή 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα ακόλουθα: 

 
(α) Μνημόνιο Συνεργασίας Έρευνας και  Διάσωσης  (Ε-Δ)  με  την 

Αίγυπτο. 

 
(β) Επέκταση της υφιστάμενης Συμφωνίας Ναυτικής  Ε-Δ  με  την  

Ελλάδα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Αεροπορική Ε-Δ. 

 
(γ) Επιχειρησιακή πιστοποίηση του Κέντρου Ελέγχου Δορυφορικών 

Συναγερμών, καθιστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία κόμβο παροχής 

υπηρεσιών Έρευνας – Διάσωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 
(δ) Κατά τις διεθνούς εμβέλειας ασκήσεις που πραγματοποιούνται, 

επιτύχαμε να αναδείξουμε την Κύπρο ως κόμβο παροχής ανθρωπιστικών 

υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ». 

Το εν λόγω Κέντρο ενεργοποιείται και σε Εθνικό επίπεδο ώστε να 

αντιμετωπίζουμε καταστάσεις κρίσης. 

 
(ε) Στο πλαίσιο αναβάθμισης  των  σχέσεων  της  Κυπριακής  

Δημοκρατίας με γειτονικές και φίλιες χώρες, το ΚΣΕΔ πραγματοποίησε το 2018 

σε διμερές επίπεδο 8 (οκτώ) συνολικά Ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ). 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2018 διερευνήθηκαν 249 συνολικά 

περιστατικά, με αποτέλεσμα τη διάσωση, 72 συνολικά ατόμων. 
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Αξιοσημείωτο επίσης το ότι έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε το Σύστημα 

Έρευνας και Διάσωσης της Δημοκρατίας οικονομικά πλήρες αυτόνομο, μέσω του 

EUROCONTROL και άλλων Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

 

2ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Ενδυνάμωση Επιχειρησιακής Ικανότητας 

της Εθνικής Φρουράς. 

 
Κύρια επιδίωξή μας είναι όπως η Εθνική Φρουρά καταστεί ευέλικτη, αξιόμαχη και 

αξιόπιστη στρατιωτική δύναμη τεχνολογικά και οργανωτικά σύγχρονη. 

 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουμε ήδη προχωρήσει σε τέσσερις 

(4) κύριες ενότητες δράσεων: 
 

 

1η Ενότητα: Ο καθορισμός ορθολογικής, μελετημένης βάσης εκπόνησης 

και υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς. Ένα 

πρόγραμμα με μακροχρόνιους στόχους, έγκαιρη και συνετή κατανομή 

κονδυλίων, με σκοπό να ενισχύεται το ταχύτερο και στο μέγιστο το αξιόμαχο της 

Εθνικής Φρουράς. 

 
Το 2018 πετύχαμε ποσοστό απορρόφησης του Προϋπολογισμού Αμυντικής 

Θωράκισης, περίπου στο 90%. Επιπλέον, με Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, 

συνολικού ποσού €44 εκατομμυρίων η συνολική απορρόφηση του Αμυντικού 

Προϋπολογισμού ανήλθε στο 150%. 

 
Για σημαντικά εξοπλιστικά, των οποίων η υλοποίηση καθυστερούσε για αρκετά 

χρόνια, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συνομολόγησης και έχουν υπογραφεί 

οι σχετικές συμβάσεις. 

 

2η Ενότητα: Η συνεχής συνεκπαίδευση των στελεχών,  των ΣΥΟΠ και 

των οπλιτών μας με άλλες ένοπλες δυνάμεις που παίζουν καταλυτικό και 

ρυθμιστικό ρόλο στον τομέα της Άμυνας. 
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3η Ενότητα: Η ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας - 

Εθνοφυλακής, με ωφελιμότερη αξιοποίηση του χρόνου των παρουσιάσεων. 

Εισήχθηκαν και εφαρμόζονται στο νέο Σύστημα Πρόσκλησης των Εφέδρων, ο 

θεσμός του «εθελοντή εφέδρου» των «εθελοντικών παρουσιάσεων» και του 

«Ανοικτού Πεδίου Βολής». Τα αποτελέσματα του νέου συστήματος είναι άκρως 

ενθαρρυντικά, γεγονός το οποίο διαπίστωσα και προσωπικά όταν επισκέφθηκα 

και συναντήθηκα με Εφέδρους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τους σε 

χώρους εκπαιδεύσεως. 

 
Ιδιαίτερα το ανοικτό πεδίο βολής είναι η καινοτομία που αγκαλιάστηκε από το 

σύνολο των Εφέδρων και κέρδισε τα ευμενή σχόλια των στελεχών που το 

εφάρμοσαν. 

 
Με το νέο σύστημα πετύχαμε την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των Εφέδρων 

και τη σημαντική μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών. 

 
Βέβαια, δεν υπάρχει εφησυχασμός και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για 

αξιολόγηση του νέου συστήματος, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή του. 

 
Δράττομαι της ευκαιρίας να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο των 

Εφέδρων μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά, καθώς και στις διοικήσεις των 

Μονάδων που εφάρμοσαν με συνέπεια και ιδιαίτερο ζήλο αυτό το νέο σύστημα. 

 

4η   Ενότητα: Ο σχεδιασμός για αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης 

«Ευάγγελος Φλωράκης» καθώς και της Αεροπορικής Βάσης «Αντρέας 

Παπανδρέου». 

 
 
 

 

3ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Μεταρρύθμιση, Αναδιοργάνωση και 

Ενίσχυση της Εξωστρέφειας του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς
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Οι μεταρρυθμιστικές μας δράσεις, που εμπίπτουν στη διακηρυγμένη θέση της 

Κυβέρνησης, θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο και αποσκοπούν στην εύρυθμη 

λειτουργία του Υπουργείου και της ΕΦ, στην απάλειψη της γραφειοκρατίας και 

στην απλοποίηση διαδικασιών: 

 
(α) Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για αναβάθμιση του διοικητικού 

πλαισίου του Υπουργείου και την ενίσχυσή του, με εξειδικευμένα άτομα. 

 

(β) Μελετούμε την συγχώνευση Υπηρεσιών του Υπουργείου και του 

ΓΕΕΦ. 
 
 

(γ) Υλοποιήσαμε την απόφαση για μετακόμιση του ΥΠΑΜ και 

μεταφερθήκαμε στο παρόν κτήριο, στο οποίο από τις 18 Απριλίου συστεγάζεται 

το Υπουργείο και μέρος του ΓΕΕΦ. Η μεταστέγαση αυτή έχει αναβαθμίσει 

ουσιαστικά τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και ,ταυτόχρονα, επιτρέπει 

τον καλύτερο συντονισμό, με τη συγκέντρωση του προσωπικού σε ένα ενιαίο 

χώρο. 

 
(δ) Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής έχουμε πιστοποιήσει 

Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το σύστημα 

αξιολόγησης περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΜΑS). Παράλληλα, προωθούνται 

προγράμματα ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, εξοικονόμησης 

ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος μας η οικολογική 

ευαισθητοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για ανάπτυξη περιβαλλοντικών 

προτύπων. Σχετικό με το θέμα συνέδριο έχει διοργανωθεί στην Κύπρο σε 

συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. 

 
(ε) Αναδιοργανώνουμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες στις  

Στρατολογικές Υπηρεσίες με σκοπό την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών. Μετά 

από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, από τον Μάρτιο 

2019, έχει λειτουργήσει το νεοσυσταθέν Κέντρο Υποστήριξης και 

Μηχανογράφησης του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο στηρίζει τη Στρατολογία, 
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την Επιστράτευση, καθώς και τη σύνδεση του Υπουργείου με άλλες κρατικές 

Υπηρεσίες. 

 
(στ) Ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του Κέντρου, εξυπηρετούμε τους 

πολίτες για πρώτη φορά από τις 20 Μαΐου από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη παγκύπρια, ώστε να προμηθεύονται στρατολογικά πιστοποιητικά και να 

τυγχάνουν στρατολογικών υπηρεσιών όπως: 

 

(1) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» και 

«Β» 
 
 

(2) Άδεια εξόδου. 
 

(3) Δήλωση στοιχείων στρατεύσιμου. 
 
 

(4) Επανέκδοση απολεσθέντος Σημειώματος Κατάταξης ή 

επανακατάταξης. 

 
(5) Προωθούνται αιτήματα για υποκατάσταση υγειονομικής 

εξέτασης ή επανεξέταση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία 

 
Σημειώνεται ότι, για τις άδειες εξόδου, έχω υπογράψει διάταγμα ώστε από 

την ηλικία των 16 χρόνων μέχρι την κατάταξη να εκδίδεται μόνο μια άδεια εξόδου 

με συνεχή ισχύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τερματισμό της ταλαιπωρίας των 

πολιτών μας που για κάθε ταξίδι που έκαναν στο εξωτερικό θα έπρεπε να 

προμηθεύονται άδεια εξόδου. 

 

Νοείται ότι εξακολουθούμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες και σε όλα τα κατά 

τόπους επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία. 

 
(ζ) Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη  δημιουργία  εφαρμογής  για  

έξυπνα κινητά για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των νεοσύλλεκτων, των 

Εφέδρων, του στρατιωτικού προσωπικού, των μαθητών Παραγωγικών 

Σχολών 
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και του κοινού. Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται η ευχέρεια στον κάθε 

ενδιαφερόμενο να εξασφαλίζει με απλό τρόπο και γρήγορα όλες τις πληροφορίες 

που χρειάζεται. 

 

4ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Ισχυροποίηση Αποδοτικής Αξιοποίησης 

Διαθέσιμων Δημοσιονομικών Πόρων και Ενίσχυση του Προϋπολογισμού 

 
Για την ενίσχυση της απόδοσης των οικονομικών πόρων και του 

Προϋπολογισμού, έχουμε ήδη προχωρήσει σε νοικοκύρεμα των δαπανών και 

στην απλοποίηση των διαδικασιών των Προσφορών. 

 
Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού για το 2018 ανήλθε στα €376 εκ. περίπου, 

ήτοι ποσοστό 95% του προϋπολογιζόμενου ποσού. Η εξαιρετικά υψηλή 

αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων επιτεύχθηκε λόγω του καλού 

προγραμματισμού και της συλλογικής εργασίας που οδήγησε στην επίλυση 

χρονιζόντων προβλημάτων. 

 

5ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Απλοποίηση και Βελτίωση του  

Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου. 

 

Όσον αφορά τον 5ο πυλώνα του Σχεδίου Δράσης, ήτοι την απλοποίηση και 

βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου, προωθούμε νομικές 

τροποποιήσεις στη βάση των εμπειριών που έχουμε συλλέξει από την πρακτική 

εφαρμογή τους με στόχο την επίλυση προβλημάτων του προσωπικού. 

 
Συγκεκριμένα, ψηφίστηκαν σε Νόμο/ εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν, στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οκτώ Νομοσχέδια/ Κανονισμοί και 

υποβλήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται η ψήφιση/ έγκριση 

δύο ακόμα νομοθετημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της 

θεσμοθέτησης του ωραρίου του προσωπικού της ΕΦ και την παραχώρηση 

μεταλλίων στα στελέχη (Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς), αλλά και σε όσους 

έλαβαν μέρος σε 
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επιχειρήσεις ή πρόσφεραν υπηρεσίες στον Στρατό της Δημοκρατίας κατά την 

διάρκεια πολεμικών περιόδων. 

 

6ος Πυλώνας Δραστηριοτήτων: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

Στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που ζήτησα εξ΄ αρχής να έχει 

το Υπουργείο, έχοντας την επίγνωση ότι το προσωπικό αποτελεί τον 

πολλαπλασιαστή ισχύος, ειδικά για την Εθνική Φρουρά, δώσαμε ιδιαίτερη 

έμφαση στην ικανοποίηση αιτημάτων του προσωπικού και βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης. 

 
Με το ίδιο σκεπτικό, με αποφασιστικότητα, επιλύσαμε ζητήματα που 

εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα οποία προέκυψαν μετά από 

ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Με τις αποφάσεις μας 

επηρεάσαμε θετικά τη ζωή των επηρεαζόμενων και ταυτόχρονα εξοικονομήσαμε 

κόστος για την Δημοκρατία. 

 
Μόλις διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα αναζητάμε την λύση του, αλλά και 

πιθανή ύπαρξη παρόμοιων προβλημάτων για να τα αντιμετωπίσουμε αναλόγως. 

Την ίδια στιγμή όμως με ειλικρίνεια ανταποκρινόμαστε σε περιπτώσεις που 

αιτιολογημένα δεν ικανοποιούμε αιτήματα. Δεν αφήνουμε τα προβλήματα κάτω 

από το χαλί. 

 
Πραγματικά έχουμε πρόθεση να ασχοληθούμε με όλα τα ζητήματα που 

διαχρονικά απασχολούν την Εθνική Φρουρά και παρέμεναν για χρόνια στο 

περιθώριο. 

 
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις του ΓΕΕΦ, τα αιτήματα των 

Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών και διαμορφώνοντας ιδία αντίληψη, 

στη βάση συναντήσεών μου με όλους τους φορείς, καθώς και επισκέψεών μου 

στα Στρατόπεδα, προχωρήσαμε στα πιο κάτω: 
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1.  Στελέχη 
 
 

(α) Με απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων, στις 15/3/2019, 

κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους αριθμός ανωτέρων και 

ανωτάτων Αξιωματικών με βάση τη σχετική νομοθεσία και προγραμματίζεται το 

αμέσως προσεχές διάστημα η διενέργεια των προαγωγών του 2019, οι οποίες, 

θα ανέλθουν στις 187 για όλους τους βαθμούς. Αυτό ,μεταξύ άλλων, έχει επιφέρει 

αποσυμφόρηση της πυραμίδας, αφού χαμηλόβαθμοι Αξιωματικοί παρέμεναν 

καθηλωμένοι στον ίδιο βαθμό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα, 

την εξύψωση του ηθικού του προσωπικού, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι θα έχει 

προοπτική ανέλιξης. 

 
(β)    Οι μεταθέσεις των Στελεχών (Αξιωματικών – Υπαξιωματικών), κατά 

το έτος 2018, υλοποιήθηκαν έγκαιρα γεγονός το οποίο μεταξύ άλλων ευνοεί τον 

οικογενειακό προγραμματισμό των μετακινούμενων στελεχών. 

 
(γ) Για ισχυροποίηση και προστασία του θεσμού των ΣΥΟΠ 

παραχωρήθηκαν κίνητρα και ,συγκεκριμένα, καθορίστηκε ο αριθμός των 24ωρων 

Υπηρεσιών από 5 έως 6 και δόθηκε μια ημέρα απαλλαγής μετά από υπηρεσία 

αργίας. 

 
2.  Στρατεύσιμοι 

 
 

(α) Από τον περασμένο Οκτώβριο εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 

πρόγραμμα παρασκευής και διάθεσης έτοιμου φαγητού από ιδιωτικό οικονομικό 

φορέα, σε Στρατόπεδα και Φυλάκια της Επαρχίας Λάρνακας, με σκοπό την 

εξοικονόμηση πόρων για την ΕΦ, αλλά και για τις οικογένειες των Εθνοφρουρών, 

με την αναβάθμιση της ποιότητας του φαγητού, καθώς και την απαλλαγή των 

Μονάδων από σημαντικό φόρτο εργασίας που ήταν εκτός της αποστολής τους. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής ήταν θετικά, γι΄ αυτό εξετάζεται επέκταση του 

προγράμματος σε όλες τις Επαρχίες. 
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(β) Ολοκληρώθηκε μελέτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

φυγοστρατίας, στη βάση των αποτελεσμάτων της οποίας έχουμε ήδη ενεργήσει 

και σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες δράσεις. Οι εισηγήσεις μας 

τυγχάνουν νομοτεχνικό έλεγχο από την Νομική Υπηρεσία. 

 
 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω δράσεων που έχω αναφέρει, θα ήθελα, έστω και 

επιγραμματικά, να αναφερθώ και στον προγραμματισμό μας για το υπόλοιπο του 

2019, για έργα και δράσεις που είτε ήδη υλοποιούνται είτε βρίσκονται στα 

σκαριά. 

 
Πέραν λοιπόν, της καθημερινής διεκπεραίωσης των εργασιών του Υπουργείου 

και της ΕΦ, που πιστέψτε με, η καθημερινότητα συνήθως δεν είναι ούτε τυπική, 

ούτε και ανιαρή, εργαζόμαστε σκληρά και αθόρυβα για να θέτουμε στόχους ώστε 

με πρόγραμμα να υλοποιούμε και να κτίζουμε όσες στρατηγικές δράσεις και όσες 

διασυνδέσεις απαιτούνται, για να είμαστε πάντα κάποια βήματα μπροστά από τις 

εξελίξεις. Θα συνεχίσουμε σταθερά την προσπάθεια για την προώθηση στόχων 

που είτε παρέμεναν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, είτε νέων που θα επιφέρουν 

δραστικές αλλαγές προς όφελος της άμυνας και ασφάλειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 
Οι κυριότεροι στόχοι για το υπόλοιπο του 2019, είναι οι εξής: 

 
 

1. Επέκταση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης»– Εκπόνηση 

Μελέτης – Χρηματοδότηση και Συνεργασία με φίλιες χώρες. 

 
2. Ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλες χώρες, ενίσχυση διακρατικών 

συνεργασιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας προκειμένου να 

ενισχυθεί ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. 

 
3. Υλοποίηση του εξοπλιστικού Προγράμματος που έχει βάθος 8ετίας. 
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4. Εκπόνηση μελέτης που αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις του 

Υπουργείου, την παραγωγικότερη κατανομή των διατιθέμενων κονδυλίων και την 

απλοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. 

 
5. Δρομολόγηση ενεργειών για την απρόσκοπτη λειτουργία των Πεδίων 

Βολής Ξυντούς, και Καλού Χωριού, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των 

παρακείμενων κοινοτήτων. 

 
6. Δρομολόγηση ενεργειών για προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος 

επιτήρησης στην Γραμμή Αντιπαράταξης . 

 
7. Συνέχεια στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά, που να στηρίζουν 

τα στελέχη στην εργασία τους (π.χ. αυτόματος υπολογισμός χρόνου εργασίας 

στελεχών σύμφωνα με το προσχέδιο Κανονισμού για το ωράριο των στελεχών, 

ενημέρωση για δραστηριότητες Υπουργού και στελεχών, κ.ο.κ.). 

 
8. Σύσταση Δεξαμενής Σκέψης για την αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών 

Αποστράτων, Διεθνολόγων και Ακαδημαϊκών, στους τομείς Άμυνας και 

Ασφάλειας. 

 
Κλείνοντας τον ετήσιο απολογισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, που μου εμπιστεύεται ένα τόσο 

ευαίσθητο Υπουργείο. Τον διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες 

μου τις δυνάμεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης για το καλό της 

Εθνικής Φρουράς και της πατρίδας. 

 
Επιτρέψτε μου να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες μου, χωρίς 

τη συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η παραγωγή έργων. Από την 

ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, που τους κάλεσα σε «Συστράτευση», η 

ηγεσία και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, ο Γενικός Διευθυντής, ο 
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Διευθυντής του Επιτελείου μου και το προσωπικό του Υπουργείου, εργάστηκαν 

άοκνα και με ανιδιοτέλεια για επίτευξη των κοινών στόχων. 

 
Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για την 

αγαστή συνεργασία γι’ αυτό τον ένα χρόνο που βρίσκομαι στο πηδάλιο του 

Υπουργείου Άμυνας και ιδιαίτερα για την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που 

επιδεικνύουν για τα θέματα Άμυνας και Ασφάλειας. Προσβλέπω στη συνέχιση 

αυτής της συνεργασίας. 

 

(ΑΜ) 
 
 
 
 
 
 


