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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΚΣ ΣΤΟ 112Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ
EUROMIL ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σε ευρωπαικό επίπεδο,
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) με επικεφαλής την
Πρόεδρο του, Αλχία (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου, συμμετείχε στο
112ο συνέδριο του Ευρωπαικού Οργανισμού Στρατιωτικών
Συνδέσμων EUROMIL, που διεξήχθηκε στις Βρυξέλες μεταξύ 1517 Οκτωβρίου 2015. Στο συνέδριο, συμμετείχαν αντιπρόσωποι 24
στρατιωτικών συνδέσμων από 17 χώρες μέλη του EUROMIL. Ο
ΣΥΚΣ είναι μέλος του EUROMIL από τον Μάρτιο του 2010.
Κατά την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαικού συνεδρίου,
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον πρόεδρο του EUROMIL
Emmannuel Jacob, τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, Steven
Vandeput και τον στρατιωτικό σύμβουλο της μόνιμης
αντιπροσωπείας της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Υποναύαρχο Jurgen Ehle.
Κύριο θέμα του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα των εργασιών,
ήταν «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ», στο οποίο ομιλητές ήταν πολιτικοί, ακαδημαικοί,
αντιπρόσωποι συντεχνιών και στρατιωτικοί εκπρόσωποι.
Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου έγιναν τρία εργαστήρια, όπου
συζητήθηκαν σε μορφή στρογγυλής τραπέζης, τα παρακάτω
θέματα:
- Συνέχεια της συζήτησης από τα μέλη των συνδέσμων,
σχετικά με το ζήτημα του πώς φαντάζεστε το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Άμυνας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την
κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση.
- Η ισότητα των δύο φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις - Η
γυναίκα σε μάχιμους ρόλους.

- Εφαρμογή της Ευρωπαικής Οδηγίας για την Ασφάλεια και
την Υγεία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση των περιφερειακών ομάδων
υπό την ομπρέλα του EUROMIL, όπου οι στρατιωτικοί συνδέσμοι
της Κύπρου ανήκουν στην ομάδα των Μεσογειακών Χωρών
FMMA, μαζί με τους συνδέσμους της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας,
Πορτογαλίας. Κατά τη συνεδρία του FMMA, όπου συμμετείχαν εκ
μέρους του ΣΥΚΣ η Πρόεδρος Κατερίνα Μαρκουλλίδου και ο
Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης
Γεωργίου,
συζητήθηκαν
τα
προβλήματα των στρατιωτικών των χωρών μας, τα οποία είναι
πανομοιότυπα και έγιναν διάφορες προτάσεις για αντιμετώπιση
τους. Εκ μέρους του
ΣΥΚΣ, ο αντιπρόεδρος πρότεινε την
έμπρακτη αλληλουποστήριξη των Μεσογειακών χωρών στα
προβλήματα μη εφαρμογής των Ευρωπαικών Οδηγιών και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών
μας. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους
συνδέσμους μέλη του FMMA.
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