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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΚΣ ΣΤΟ 118Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ EUROMIL ΣΤΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Σύνδεσμος
Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), που στα αγγλικά αναφέρεται ως
Non-Commissioned Officers Association of Cyprus Army (N-COACA),
συμμετείχε με αντιπροσωπεία του, με επικεφαλής την πρόεδρο του Αρχιλοχία
(ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου, στο 118ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Στρατιωτικών Συνδέσμων EUROMIL, το οποίο διεξήχθηκε
στις 11-12 Οκτωβρίου 2018, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν γύρω στους 80
εκπροσώπους από 23 οργανισμούς μέλη του EUROMIL, ο πρόεδρος
του EUROMIL, Emmanuel Jacob, πραγματοποίησε ομιλία στην οποία
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για το στρατιωτικό
προσωπικό και το έργο του EUROMIL.
Με την ευκαιρία της 70ης επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλήθηκε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε
από τον EUROMIL και σ΄ αυτό ο πρόεδρος του EUROMIL αναφέρεται
στα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσιάζονται εκπρόσωποι
συνδέσμων μέλη του ευρωπαϊκού οργανισμού, μεταξύ των οποίων και
η Κύπρος δια της προέδρου του ΣΥΚΣ, όπου εκφωνούν άρθρα της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ακολούθησαν ομιλίες από τον πρόεδρο του συνδέσμου της Ουγγαρίας
που φιλοξένησε το συνέδριο και από τον Υπουργό Άμυνας της χώρας,
Tibor Benko, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ιδιαίτερα, ότι, ως υπουργός
άμυνας θεωρεί πολύ σημαντικό να συμβουλεύεται τον στρατιωτικό
σύνδεσμο και να επωφελείται από τις γνώσεις και την τεχνογνωσία
τους. Είπε επίσης ότι, η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών
είναι επίσης σημαντική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όπως είναι ο
EUROMIL.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση και συζήτηση με θέμα «ΝΕΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ», όπου
μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο επικεφαλής του τμήματος Αμυντικής
Πολιτικής του Ουγγρικού Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ανέλυσε τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης 3 εργαστήρια (workshop sessions) με
θέματα, Προσλήψεις, Ισότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, Αποστολές
Στρατιωτικών στο εξωτερικό.
Έγινε ανάλυση των National Reports για τους συνδέσμους της κάθε
χώρας ξεχωριστά, όπου επικεντρώθηκαν τα κύρια προβλήματα που
αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό. Ο ΣΥΚΣ, μεταξύ άλλων
τόνισε ιδιαίτερα το πρόβλημα της μη θεσμοθέτησης Κανονισμού
Ωραρίου στον Κυπριακό Στρατό, το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
συνέδρων των χωρών μελών του EUROMIL και συζητήθηκαν θέματα
τους αφορούν.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα πριν από τη δεξίωση
γνωριμίας και καλωσόρισμα των μελών (Welcoming Reception),
πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Ομάδας των Νότιων Χωρών
(Southern Region) του EUROMIL, της οποίας προεδρεύει για 5ο
συνεχόμενο εξάμηνο, ο ΣΥΚΣ δια της προέδρου του Κατερίνας
Μαρκουλλίδου. Στην εν λόγω συνεδρία συζητήθηκαν διάφορα θέματα
που έθεσαν τα μέλη και έγινε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και
τονίστηκε η αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία μας ως Νότιες χώρες, οι
οποίες αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τροποποιήσεις στο καταστατικό του
EUROMIL.
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