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1. ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

   

  Η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας αποτελεί διαχρονικά εθνική 

αναγκαιότητα, αφού διασφαλίζει τη διατήρηση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας, οι 

οποίες επιτρέπουν την ενασχόληση του κοινωνικού συνόλου με τους παραγωγικούς 

τομείς δραστηριοτήτων επιτυγχάνοντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και 

ευημερία. 

 

Το Υπουργείο είναι προσηλωμένο στην υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από 

την αποστολή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του αμυντικού σχεδιασμού 

βασίζεται στην  ολιστική θεώρηση του θέματος, στο μακροχρόνιο προγραμματισμό και 

στην τόλμη εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, αφού στα θέματα άμυνας, δεν υφίσταται 

δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας.   

 

Η απλή ανάγνωση της παρούσας έκθεσης δραστηριοτήτων του Υπουργείου για το 

2021, αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο απόρροια της αποτελεσματικής σχεδίασης, 

διεύθυνσης, οργάνωσης και εκτελέσεως των επιμέρους έργων.  

 

Η συλλογική δράση είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχία κάθε επιμέρους έργου και 

ήταν αποτέλεσμα της προσήλωσης στο σκοπό, της επιμονής στην επίτευξη των 

χρονοδιαγραμμάτων καθώς και της επιτευχθείσας συνέργειας. 

 

Οι διαδικασίες απαιτούν συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, προκειμένου να 

παραμένουν λειτουργικές και αυτό επιτεύχθηκε στο μέγιστο βαθμό. 

 

Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών οι οποίες επηρεάζουν 

δραστικά το διεθνές σύστημα ασφαλείας, δημιουργώντας όχι μόνο κινδύνους και 

απειλές, αλλά και προκλήσεις και ευκαιρίες. 

 

Το Υπουργείο ως ο κατ’ εξοχήν φορέας προστασίας των ζωτικών συμφερόντων του 

κράτους από εξωτερικές απειλές παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις 

και προσαρμόζει αναλόγως τους σχεδιασμούς του, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε 

περίπτωση, τις δυνατότητες του κράτους.  

 

Πρωταρχικός σκοπός είναι η συνεχής αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

Εθνικής Φρουράς προκειμένου αυτή να αποτελεί διαχρονικά μια αξιόπιστη δύναμη 

αποτροπής. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, μας παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης 

έξυπνων λύσεων οι οποίες δρουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος ενισχύοντας σημαντικά 

την αποτρεπτική μας ικανότητα. 

 

Ο πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος όμως εξακολουθεί να παραμένει το 

ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι γυναίκες και οι άνδρες της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι 

υπηρετούν την πατρίδα με αφοσίωση και αυταπάρνηση.                
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Σε αυτό το προσωπικό έχουμε την υποχρέωση να παρέχουμε το κατάλληλο υλικό και 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Η οποιαδήποτε προσπάθεια για αναβάθμιση των 

ικανοτήτων τους αποτελεί επένδυση για το μέλλον της πατρίδας και εχέγγυο για την 

εκπλήρωση της αποστολής μας.  

 

Είμαι βέβαιος ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας χρονιάς 

και να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο συνεργειών με λοιπούς φορείς του κράτους 

προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις αμυντικές δυνατότητες της πατρίδας μας. 

 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Πετρίδης 

Υπουργός 
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

 

  α. Εκτίμηση μακράς προοπτικής η οποία καθιστά εφικτή τη σχεδίαση για 

την ασφάλεια του Κράτους. 

 

  β. Διαμόρφωση πολιτικών (στόχων και προτεραιοτήτων) που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της αμυντικής ισχύος της χώρας με τρόπο που να υπηρετεί την άμυνα 

και ασφάλεια. 

 

  γ. Διατήρηση και ενδυνάμωση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής 

Φρουράς. 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

 

  α. Καθορισμός Ζωτικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας τα 

οποία θα πρέπει να προστατευθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, και 

τα κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους.  

 

  β. Θέσπιση θεσμικών κειμένων και διαρκής νομοθετική ρύθμιση του 

πλαισίου εντός του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στην Εθνική Φρουρά να 

λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά.  

 

γ. Εμπέδωση συνθηκών ασφαλείας οι οποίες θα διασφαλίσουν την 

ευημερία και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

 

  δ. Κατάλληλη οργάνωση και εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς η οποία θα 

της επιτρέπει να δημιουργήσει συνθήκες αξιόπιστης αποτροπής και να διατηρήσει την 

ικανότητα εμπλοκής στον χειρισμό κρίσεων και αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλών. 
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4. ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

  α. Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. 

 

  β. Ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με άλλα Κράτη. 

 

  γ. Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων. 

 

  δ. Βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον 

Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά. 

 

  ε. Aποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

 

   στ. Εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα 

εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της αμυντικής θωράκισης. 
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5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

α. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΑΣ 

 

   (1) Οπλικά Συστήματα 

  

(α) Επιδιώκεται η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

υφισταμένων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά 

προηγμένων μέσων τα οποία βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής 

Φρουράς. 

 

(β) Έχει συνταχθεί μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο 

εξοπλισμών το οποίο εδράζεται στην καθολική απαίτηση για συνετή και αποδοτική 

κατανομή κονδυλίων. 

 

(γ) Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα έξυπνων αγορών οι 

οποίες συνδυάζουν τη διατήρηση ή / και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής 

Φρουράς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση προσωπικού. 

 

(δ) Tα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση των πιστώσεων 

που διατέθηκαν για εξοπλιστικά προγράμματα. 

 

(ε) Προχωρεί η υλοποίηση υφισταμένων και νέων συμβάσεων 

για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των Μη 

Επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV’s). Επίσης το Υπουργείο διερευνά διάφορες 

επιλογές για προμήθεια σύγχρονου συστήματος αεράμυνας, την προμήθεια 

αντιαρματικού συστήματος καθώς και αγορά ελικοπτέρων. 

 

   (2) Αναβάθμιση Υποδομών 

 

    (α)  Η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της 

Εθνικής Φρουράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση των υποδομών. 

 

    (β) Μελετάται η δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε λιμάνια 

της Κύπρου προς όφελος του Υπουργείου. 

 

   (3) Διαχείριση Θεμάτων προσωπικού 

 

    (α) Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης της 

ικανοποίησης των αναγκών του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, σε βασικά υλικά 

για το σύγχρονο μαχητή όπως η ένδυση, η υπόδηση αλλά και επιπλέον υποστηρικτικό 

υλικό. 
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    (β) Η μεγαλύτερη κατηγορία προσωπικού της Εθνικής 

Φρουράς, η εφεδρεία, αποτελεί τομέα ιδιαίτερης προσοχής, με στόχο την ισόρροπη 

εμπλοκή των εφέδρων με βέλτιστη χρήση του χρόνου που αυτοί καλούνται για 

εκπαίδευση στις Μονάδες μας. Το Υπουργείο με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς 

προχώρησαν σε διευθετήσεις για την επιστρατευτική τακτοποίηση σχεδόν 16000 

ανέντακτων εφέδρων, οι οποίοι προσήλθαν οικειοθελώς στα Τμήματα Επιστράτευσης. 

 

   (4) Συνέργεια με λοιπές «Συνιστώσες Εθνικής Ισχύος» 

 

    (α) Η συνέργεια με τις λοιπές συνιστώσες εθνικής ισχύος του 

κράτους συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

Εθνικής Φρουράς. 

 

    (β) Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του 

βαθμού ετοιμότητας Υπουργείων και Υπηρεσιών, που έχουν κηρυχθεί ως Υπηρεσίες 

Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. 

 

    (γ) Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας Κυβερνητικών 

υπηρεσιών και επιχειρήσεων η Εθνική Αρχή Ασφαλείας προχώρησε στην έναρξη των 

διαδικασιών για ενίσχυση των δορυφορικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας με τη 

συμμετοχή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος 

(GALILEO). Επιπλέον πραγματοποίησε επιθεωρήσεις φυσικής και ηλεκτρονικής 

ασφάλειας σε Υπουργεία,  Υπηρεσίες και Τμήματα της Δημόσιας και ευρύτερης 

Δημόσιας Υπηρεσίας στη Δημοκρατία και σε διπλωματικές αποστολές της 

Δημοκρατίας στο εξωτερικό, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση διαβαθμισμένων συμβάσεων εκ μέρους του 

Δημοσίου. 

 

   (5) Αναβάθμιση δυνατοτήτων Κυβερνοασφάλειας 

 

    (α) Στο πλαίσιο τριμερούς στρατηγικής συνεργασίας με την 

Ελλάδα και το Ισραήλ, ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών στο πεδίο 

της Κυβερνοάμυνας με την πραγματοποίηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα 

συναντήσεων και εν τέλει, την πραγματοποίηση κοινής άσκησης στο Ισραήλ τον 

Νοέμβριο του 2021.   

 

    (β) Συμμετοχή σε σειρά τακτικών συναντήσεων της 

Διαχειριστικής Επιτροπής θεμάτων Κυβερνοχώρου του European Security and 

Defence College (ESDC) όπου αναπτύσσεται, εντός Ε.Ε, ένα δίκτυο 

ακαδημαϊκών/στρατιωτικών οργανισμών οι οποίοι πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις στο 

πεδίο της Κυβερνοάμυνας.  
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    (γ) Το Υπουργείο εντός του 2021, συμμετείχε στη Συντονιστική 

Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας με το ΥΦΕΚΨΠ και την ΑΨΑ με σκοπό την κατεύθυνση 

και υλοποίηση δράσεων  στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, 

στο πλαίσιο συνδρομής του ΥΠΑΜ για αναβάθμιση της ευρύτερης Κυβερνοασφάλειας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

    (δ) Συμμετείχε ως χορηγός στον ετήσιο διαγωνισμό 

κυβερνοασφάλειας Cyprus Cyber Security Challenge.   

 

    (ε) Συμμετείχε στο Πρόγραμμα της PESCO «Cyber Threat and  

Incident Response Information Sharing Platform» το οποίο έχει ως σκοπό την 

υλοποίηση ενός συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών και έγκαιρης 

προειδοποίησης κυβερνοπεριστατικών στα κράτη μέλη. 

 

    (στ) Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας πραγματοποίησε εκπαιδευτικές 

ημερίδες στο Υπουργείο, σε ότι αφορά την ασφάλεια των Διαβαθμισμένων 

Πληροφοριών και στις οποίες συμμετείχαν, 241 λειτουργοί από 105 διαφορετικά 

Υπουργεία, Υπηρεσίες και Τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας.    

 

  β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ 

  

   (1) Ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών 

 

    (α) Κύριος στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή του Υπουργείου 

στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

    (β) Αναπτύχθηκαν διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας 

και ασφάλειας, με χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, τα ΗΑΕ, η Ιορδανία, το 

Ισραήλ και ο Λίβανος, με Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Ολλανδία, και η Σερβία, με την Αρμενία, καθώς και με άλλες χώρες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, ενώ βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο η έναρξη συνεργασίας, με την 

Γερμανία. Οι συνεργασίες αυτές περιλαμβάνουν, συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών, 

συνομολογήσεις και υπογραφή αριθμού Συμφωνιών ή Μνημονίων. 

 

    (γ) Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι συνεργασίες αυτές αφορούν 

την υλοποίηση ετήσιων Διμερών ή και Τριμερών Προγραμμάτων Αμυντικής 

Συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις – συνεκπαιδεύσεις, 

εκπαιδεύσεις στελεχών, δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης, ανταλλαγή 

πληροφοριών όπως επίσης και συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών και στη 

δυνατότητα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας παροχής υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων. 
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    (δ) Νοείται ότι η συνεργασία με την Ελλάδα είναι σε εξαιρετικό 

επίπεδο και δεν περιορίζεται μόνο στην κοινή συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα. Ο 

συντονισμός έχει αναβαθμιστεί με τη λειτουργία του Διακυβερνητικού Συμβουλίου 

Άμυνας το οποίο συνέρχεται σε τακτική βάση με στόχο την ομαλή συνεργασία και 

άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων τεχνικής φύσεως που προκύπτουν. 

 

    (ε) Το όφελος των συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας με ξένες χώρες είναι πολύ σημαντικό λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

προκλητικών και συνεχιζόμενων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. 

 

    (στ) Μέσα από αυτές τις συνεργασίες επιδιώκεται μεταξύ άλλων 

ο καθορισμός της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου ως «Περιοχής Ενδιαφέροντος» 

των χωρών της ΕΕ. 

 

    (ζ) Επιπλέον έχει επιτευχθεί η συμμετοχή στελεχών της 

Εθνικής Φρουράς σε εκπαιδεύσεις και δραστηριότητες στο εξωτερικό οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα επωφελείς αφού τους παρέχουν τη δυνατότητα αποκόμισης εμπειριών από 

στρατούς με πιο σύγχρονες εμπειρίες, ενώ η εκτέλεση παρόμοιων ασκήσεων στο 

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσδίδει κύρος στην Εθνική Φρουρά και στο 

κράτος. 

(2) Δράση Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας 

 

 (α) Διοργάνωσε τα παρακάτω συνέδρια:  

 

1/ «Project Management Course», του Ευρωπαϊκού 

Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, στη Λάρνακα από 17 έως 22 Μαΐου 2021. Στην 

εκπαίδευση συμμετείχαν 15 άτομα από 7 χώρες (GR, ESP, CY, IT, RO, BE, FR) και 

αποστολές της ΕΕ (Ukraine (EUAM UKRAINE) and Mali (EUTM MALI), EUROCORPS 

and FRONTEX) 

 

     2/ «The role of the EU Cyber Ecosystem in Global 

Security Stability», του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, στη Λάρνακα 

από 05 έως 09 Ιουλίου 2021. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 65 άτομα από 14 χώρες 

της ΕΕ, της μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής. 

 

     3/ «Climate Change & Security Course», σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας και την Κυπριακή 

Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στη Λάρνακα, από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2021. Στο 

συνέδριο συμμετείχαν 45 άτομα από 16 χώρες (AU, BE, CY, FI, FR, GR, ES, IT, RO, 

SE, NL, PO, US, UK, SA, UAE) ενώ στην τελετή έναρξης συμμετείχε η πλειοψηφία των 

Πρέσβεων της ΕΕ στην Κύπρο. 

 

     4/ «The Future of European Security», με 

συνδιοργανωτές το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Πολιτών, το 
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γραφείο της Ευρωβουλής στην Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και 

Άμυνας, στη Λευκωσία και διαδικτυακά, στις 25-26 Νοεμβρίου 2021. Συμμετείχαν 80 

άτομα με φυσική παρουσία και 420 διαδικτυακά από όλες τις χώρες της ΕΕ.  

 

     5/ Ημερίδα με την συμμετοχή Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων της Κύπρου  στις 26 Μαρτίου 2021. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά σε ειδικά διαμορφωμένο τρισδιάστατο εικονικό χώρο. Το κάθε 

πανεπιστημιακό ίδρυμα είχε τη δυνατότητα να ανεβάσει το υλικό που επιθυμεί για την 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων στρατεύσιμων και μη, καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα επίλυσης ερωτήσεων – αποριών με βιντεοκλήση σε ζωντανή σύνδεση.  

 

     6/ Ειδική τελετή στο Υπουργείο Άμυνας, στις 25 

Νοεμβρίου 2021, για απονομή μεταλλίων σε Αξιωματικούς που διεκπεραίωσαν 

επιτυχώς το High Level Course του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας 

παρουσία κ. ΥΠΑΜ, κ. ΑΓΕΕΦ, κ. Υ/ΓΕΕΦ και του Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Κολεγίου 

Ασφάλειας και Άμυνας ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για τις διεργασίες του 

Συνεδρίου για το Μέλλον της Ευρώπης.  

 

     7/ Τέλος, στο πλαίσιο της Ομάδας Εφαρμογής του 

Στρατιωτικού Erasmus,  αρκετοί μαθητές των παραγωγικών σχολών είχαν την ευκαιρία 

κατά τη διάρκεια του έτους να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών 

Στρατιωτικών Σχολών αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.   

 

    (β) Εκπροσώπησε την ΚΔ στις συναντήσεις των: 

 

1/ Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. 

 

     2/ Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ομάδας 

εφαρμογής του Στρατιωτικού ERASMUS. 

 

     3/ Σε συναντήσεις του Φόρουμ των Στρατιωτικών 

Λυκείων της ΕΕ με τον Προϊστάμενο της Ακαδημίας τις οποίες και προήδρευσε. 

 

   (3) Στήριξη της προσπάθειας για ενιαία αμυντική πολιτική και 

στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

    (α) Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς τοποθετήθηκαν σε 

θέσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο Στρατιωτικό Επιτελείο της 

Ένωσης, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο 

Ασφάλειας και Άμυνας. 

 

    (β) Το Υπουργείο συμμετέχει σε εννέα προγράμματα της 

Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Στόχος η κοινή προσπάθεια για 

σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων αμυντικών δυνατοτήτων. 
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    (γ) Στηρίζεται η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Αμυντικών 

Δυνατοτήτων με τη συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας 

και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

    (δ) Σταθμό αποτελεί η επίσκεψη στην Κύπρο του Γενικού 

Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ο οποίος είχε την ευκαιρία να 

συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας και ασφάλειας. 

 

   (4)  Διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μέσω των δράσεων που 

αφορούν στην Έρευνα και Διάσωση 

 

    (α) Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), 

έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα, σύγχρονα, κέντρα στη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με δυνατότητα να λαμβάνει δορυφορικούς 

συναγερμούς στην περιοχή του FIR Λευκωσίας, ως ανεξάρτητο τμήμα του παγκόσμιου 

δορυφορικού δικτύου Έρευνας Διάσωσης.  

 

    (β) Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου αυτού, 

πραγματοποιούνται ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε διμερές αλλά και πολυμερές 

επίπεδο με χώρες που έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, όπως Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, Ισραήλ, Ιταλία και Λίβανος. 

 

    (γ) Το ΚΣΕΔ μέσα από τη δράση του, έχει καταφέρει να 

καταστήσει την Κυπριακή Δημοκρατία κόμβο παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών 

στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 

   (5) Αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

    (α) ΙΜΕΤ (International Military Education and Training) με το 

οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρηματοδοτούν μέρος της εκπαίδευσης 

στελεχών της Εθνικής Φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήδη αυτή την 

περίοδο εκπαιδεύεται αριθμός Αξιωματικών. 

 

    (β) ITAR (International Traffic in Arms Regulations), υπάρχει η 

δυνατότητα για προμήθεια μη φονικού αμυντικού εξοπλισμού. Η ισχύς της νομοθεσίας 

ανανεώθηκε μόλις πρόσφατα για ακόμη ένα έτος. 

 

    (γ) Η αναβάθμιση των σχέσεων έφτασε μέχρι και το επίπεδο 

Μονάδων αφού πραγματοποιούνται ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις.   
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  γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

    (1) Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Ακαδημαϊκής 

- Ερευνητικής Κοινότητας και Επιχειρήσεων 

 

    (α) Το Υπουργείο χρηματοδοτεί προγράμματα που έχουν ως 

στόχο την ενίσχυση της συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, και επιχειρήσεις. 

 

    (β) Εφαρμόζονται δράσεις  που εξυπηρετούν παράλληλα, 

τόσο την ενίσχυση της ασφάλειας, όσο και της ευημερίας του Κυπριακού λαού, 

διασυνδέοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των αμυντικών μας δυνατοτήτων με την 

έρευνα/καινοτομία και την πραγματική οικονομία. 

 

    (γ) Το Υπουργείο προχώρησε στην πραγματοποίηση 

συναντήσεων με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

   (2)  Συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων καθώς και τεχνολογίας, σε 

συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

    (α) Έχουν υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο συμφωνίες με 

Κυπριακά Ερευνητικά Κέντρα και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των 2 

πρώτων έργων Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, 

της γνωστής Δράσης «ΑΘΗΝΑ  - 2019». 

 

    (β) Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (European Defence Industrial Development 

Program), δέκα προτάσεις με Κυπριακή συμμετοχή πέτυχαν συγχρηματοδότησή από 

το Ταμείο. 

 

    (γ) Η πρόταση του Υπουργείου για επένδυση σε τεχνολογίες 

διττής χρήσης αντλεί χρηματοδότηση (3εκ ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

   (3) Εφαρμογή καινοτόμων μεταρρυθμιστικών δράσεων στο πλαίσιο 

της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων  

 

    (α) Από τον Μάρτιο του 2020, βρίσκεται σε εφαρμογή το 

πρόγραμμα προμήθειας έτοιμων μερίδων φαγητού, από ιδιωτική εταιρεία, σε 

στρατόπεδα και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς. Μελετάται η σταδιακή επέκτασή του 

και σε περισσότερα στρατόπεδα και φυλάκια. 

 

    (β) Βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή, πρόγραμμα υποστήριξης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και χορήγησης υλικών, για καλύτερη οργάνωση των 

αγορών, των αποθεμάτων και σχεδιασμού των καναλιών διανομής. Αναμένεται να 

τεθεί σε λειτουργία από την 01 Ιανουαρίου 2023. 
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   (4) Εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων με στόχο την πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εθνικής Φρουράς   

 

    (α) Παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από τα κατά τόπους 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) στο πλαίσιο 

υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (έκδοση πιστοποιητικών τύπου «Α», 

«Β» και «Άδεια εξόδου»). Έχουν εξυπηρετηθεί πέραν των 6500 πολιτών.  

 

    (β) Το Υπουργείο έχει ενταχθεί στην Κυβερνητική Αποθήκη 

Πληροφοριών (ΚΑΠ) με σκοπό την άμεση ανταλλαγή δεδομένων με τους λοιπούς 

φορείς της Δημοκρατίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να μεσολαβούν 

χρονοβόρες διαδικασίες. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Στρατολογίας του ΓΕΕΦ 

με το Γενικό Σύστημα Υγείας (Γε.Σ.Υ.) παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

στους εθνοφρουρούς, ενώ ανταλλάσσονται δεδομένα με το Τμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όσον αφορά το αρχείο γεννηθέντων αρρένων 

πολιτών της Δημοκρατίας κατά έτος.  

 

    (γ) Σχεδιάζονται δύο ακόμη διασυνδέσεις (e-συνεργασία). Η 

πρώτη αφορά τη διασύνδεση του Υπουργείου / Τομέας Χρήσης Γης με το Τμήμα 

Χωρομετρίας και Κτηματολογίου (ΚΑΠ), η οποία θα συνδράμει στην καλύτερη 

διαχείριση των νομικών και οικονομικών αξιώσεων που προκύπτουν από την 

απαλλοτρίωση ή επίταξη περιουσιών. Η δεύτερη θα είναι μεταξύ Εθνικής Φρουράς 

(Διεύθυνση Στρατολογίας) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας, 

προς όφελος της τελευταίας για την καλύτερη διαχείριση συγκεκριμένων επιδομάτων 

που απαιτούν την προσκόμιση στοιχείων από μέρους μας. 

 

    (δ) Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η ανάπτυξη 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης των λειτουργικών προγραμμάτων με τα οποία το 

Υπουργείο και η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου θα ανταλλάζουν μεταξύ τους 

πληροφορίες για τον εντοπισμό των ανέντακτων εφέδρων με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού. 

 

    (ε) Τα δύο τελευταία χρόνια η κατάταξη των Νεοσύλλεκτων 

οπλιτών πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω της Κυβερνητικής Διόδου Ασφαλείας 

«ΑΡΙΑΔΝΗ». Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 

σπίτι για την έκδοση οποιουδήποτε εντύπου ή υποβολή αιτημάτων. Οι άρρενες πολίτες 

της Δημοκρατίας που έχουν υποχρέωση για στράτευση, μέσω του εν λόγω 

συστήματος, έχουν αποκτήσει ήδη τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις «Δηλώσεις 

Κατάταξης Επιλογής Στρατευσίμου» που σχετίζονται με τις επιλογές Όπλων και 

Σωμάτων και τη μοριοδότηση των νεοσυλλέκτων εθνοφρουρών. 

 

    (στ) Έχει  τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του έτους, η 

ηλεκτρονική υπηρεσία της «Δήλωσης Στοιχείων Στρατευσίμου» που υποβάλλουν οι 

δεκαεξάχρονοι άρρενες πολίτες προς ενημέρωση των Στρατολογικών Γραφείων για τα 

προσωπικά τους στοιχεία.  
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    (ζ) Σε τελικό στάδιο υλοποίησης, βρίσκεται η ηλεκτρονική 

υπηρεσία «Αίτηση Πρόσληψης Συμβασιούχου Οπλίτη» για τους πολίτες της 

Δημοκρατίας που επιθυμούν να εργοδοτηθούν στην Ε.Φ. με το εν λόγω καθεστώς. 

 

    (η) Έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τον ΚΟΑ και έχει τεθεί 

σε πιλοτική λειτουργία κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, θα γίνεται 

ενημέρωση του ΚΟΑ για εθνοφρουρούς που τυγχάνουν αναβολής υγείας ή και 

κρίνονται Προσωρινά Ακατάλληλοι Ι/5, για σκοπούς έκδοσης Δελτίου Υγείας Αθλητού.  

 

  δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΦΡΟΥΡΑ 

   (1) Μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της φυγοστρατίας 

 

    (α) Έχει τροποποιηθεί ο «Περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Νόμος». Οι στρατεύσιμοι που κατέχουν προσωρινό απολυτήριο, λόγω 

ακαταλληλότητας για στράτευση, είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτούς αναβολής 

εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης 

που σχετίζεται με τη ψυχική τους υγεία, να μην δύναται να λάβουν δελτίο υγείας. Στο 

μέλλον θα είναι δυνατή και η ανάκληση του Δελτίου Υγείας στρατευσίμων αθλητών, οι 

οποίοι, αφού εξασφάλισαν δελτίο υγείας, ακολούθως έλαβαν αναβολή ή απαλλαγή 

εκπλήρωσης θητείας για λόγους που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία. 

 

    (β) Δε θα χορηγείται άδεια κατοχής πυροβόλου ή μη 

πυροβόλου όπλου σε όσους απολύθηκαν προσωρινά ή έλαβαν οριστική απαλλαγή 

από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας. 

 

   (2) Μελέτη τροποποίησης του «Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου». 

 

    (3) Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο των μελών του 

Στρατού της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα των Συνδέσμων 

Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. 

 

    (4) Ετοιμάζεται Προσχέδιο Κανονισμών που θα περιλαμβάνει το 

σύνολο των επιδομάτων των στελεχών τα οποία ασκούν επικίνδυνα καθήκοντα. 

 

  ε. ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

    (1) Προμήθεια Υλικών 

  

    (α) Καθορισμός ποιοτικών προτύπων που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή στους 

διαγωνισμούς. 

 

    (β) Πρόθεσή είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των 

οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
 

15 

 

    (γ) Απαίτηση από τους προσφοροδότες να διαθέτουν 

πιστοποίηση για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών. 

 

  (2) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

  

    (α) Διεκπεραιώθηκαν έγκαιρα όλες οι πληρωμές λειτουργικών 

δαπανών του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς συμπεριλαμβανομένων εξόδων 

συντηρήσεων και των νέων  εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

   

    (β) Υλοποιήθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους 

2021. Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στην εφοδιαστική αλυσίδα, η  

απορρόφηση κονδυλίων όλων των κεφαλαίων συνέχισε να είναι πολύ υψηλή και 

ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 11.04 (Αμυντική Θωράκιση) όπου για πρώτη φορά πλησίασε 

το 96%. 

 

     (γ) Συνεχίστηκε η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων  

του ΥΠΑΜ και της ΕΦ για σκοπούς ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων του 

κράτους στη νέα τους μορφή (στη βάση δεδουλευμένων). 

 

    (δ) Προετοιμάστηκε το προσωπικό για την επικείμενη 

εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος για τη χρηματοοικονομική διαχείριση 

του κράτους (ERP - πρόγραμμα Ζεύς). 

 

  στ.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

    Στόχος η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς με την 

εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και να προστατεύουν το 

περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης, όπως 

παρακάτω: 

 

    (1) Εφαρμόζεται «Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού 

Ελέγχου». Αφορά σε πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας 

με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 

    (2) Σε Στρατόπεδα έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης για όλα 

σχεδόν τα ανακυκλούμενα υλικά. 

 

    (3) Εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

για όλο το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς με ιδιαίτερη στόχευση στους οπλίτες 

θητείας στο πλαίσιο προσπάθειας της Εθνικής Φρουράς να συμβάλει στη δημιουργία 

ενεργών, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. 
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   (4) Προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

   (5) Επιτεύχθηκε συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού για την 

αντικατάσταση όλων σχεδόν των ενεργοβόρων φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED. 

Στην πρώτη φάση αντικαταστάθηκαν 2200 φωτιστικά (2021). Κατά τα έτη 2022-2023 

θα αντικατασταθούν ακόμη 4400 ενεργοβόρα φωτιστικά. 

 

   (6) Βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τη Υπηρεσία Ενέργειας 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα για το οποίο θα επιδιωχθεί 

χρηματοδότηση του από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία. 
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6. ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 

  α. Προσαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της υιοθέτησης διδαγμάτων που 

προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των ισορροπιών ισχύος στο διεθνές σύστημα. 

 

  β. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της άμυνας και 

μελέτη για το βέλτιστο τρόπο υιοθέτησης τους στον αμυντικό σχεδιασμό του κράτους. 

 

  γ. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών και εσωτερικών διεργασιών σε συνδυασμό 

με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας. 

 

  δ. Συνέχιση των προσπαθειών για αναβάθμιση των επιχειρησιακών 

δυνατότητων της Εθνικής Φρουράς. 


