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Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΠΟΜΕΝΣ να
βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την σημαντική ημερίδα που αφορά στον
συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πριν από μια δεκαετία δεν μπορούσαμε ούτε σαν αστείο να αναφέρουμε τη
λέξη συνδικαλισμός στο στράτευμα.
Ούτε και σήμερα μπορούμε να μιλούμε για συνδικαλισμό αφού η έννοια
αυτή δεν αντιπροσωπεύεται στην ορθή της ερμηνεία. Μπορεί να υπάρχει το
δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι αλλά αυτό είναι υπό όρους και περιορισμούς
στο στράτευμα.
Οι στρατιωτικοί είναι άνθρωποι που επέλεξαν να υπηρετήσουν την πατρίδα
τους προσηλωμένοι στην στρατιωτική δεοντολογία και στους στρατιωτικούς
κανονισμούς. Το γεγονός ότι φορούν στολή δεν σημαίνει ότι πρέπει να
θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν απεμπολούν τα
δικαιώματα τους ως πολίτες της χώρας.
Οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, το ακανόνιστο ωράριο των
στρατιωτικών, είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν
από κάθε απόφαση της πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας.
Ο στρατιωτικός, ο οποίος διακατέχεται από αυξημένο αίσθημα ευθύνης και
ευσυνειδησίας, ποτέ δεν αρνείται να εκτελέσει κάθε διαταγή που του δίδεται,
ποτέ δεν αρνείται να εργασθεί πολύ πέραν του ωραρίου του λόγω
υπηρεσιακών αναγκών, ποτέ δεν αρνείται να συνεισφέρει στο κράτος λόγω
της οικονομικής κρίσης, εργάζεται με αμείωτο ζήλο προς την υπηρεσία για
την πατρίδα, εις βάρος πάντοτε της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής
και θα συνεχίσει να το πράττει με υπερηφάνεια και αν χρειαστεί, θα θυσιάσει
και την ίδια του τη ζωή για την πατρίδα.
Οι επαγγελματικοί στρατιωτικοί σύνδεσμοι ασκώντας το βασικό δικαίωμα
της ελευθερίας έκφρασης και ύπαρξης προβάλλουν τα κοινωνικοεπαγγελματικά τους συμφέροντα και φροντίζουν για την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των μελών τους.

Σκοπός ίδρυσης των στρατιωτικών συνδέσμων είναι η συνεργασία με την
ιεραρχία και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών.
Πρέπει να διασφαλίζεται ώστε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του
στρατιωτικού προσωπικού τυγχάνουν σεβασμού, να βελτιώνονται οι
συνθήκες εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και να προωθούνται στην
στρατιωτική και πολιτική ηγεσία τα προβλήματα για επίλυση.
Φυσικά το δικαίωμα ύπαρξης συνδέσμων στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν
απολαμβάνει όλο το στρατιωτικό προσωπικό των Ευρωπαϊκών χωρών. Σε
μερικές χώρες παρά την ύπαρξη συνδέσμων δεν εφαρμόζονται αυτά που
προβλέπονται και ιδιαίτερα στις Μεσογειακές Χώρες.
Οι συνήθεις δικαιολογίες που προβάλλονται αφορούν τη μαχητική ικανότητα
και διατήρηση της πειθαρχίας γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Οι σύνδεσμοι σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύουν την
ιεραρχία του στρατεύματος ούτε υποστηρίζουν την απειθαρχία. Οι
στρατιωτικοί σύνδεσμοι σέβονται πλήρως και συμμορφώνονται με την
ιεραρχία της
διοίκησης και ούτε εγκρίνουν, ούτε υποστηρίζουν την
ανυπαρξία και την ανταρσία, ούτε σκοπό έχουν να σχολιάσουν στρατηγικά ή
επιχειρησιακά ζητήματα.
Το δικαίωμα στην ίδρυση συνδέσμων στις Ένοπλες Δυνάμεις σχετίζεται
άμεσα με τον κοινωνικό διάλογο και το ενδιαφέρον για το προσωπικό. Οι
στρατιωτικοί σύνδεσμοι βοηθούν στην επικοινωνία και στην υλοποίηση των
αποφάσεων της στρατιωτικής ιεραρχίας. Η ίδρυση τους είναι ωφέλιμη για τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όπου μέσα από τον διάλογο την
αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητα θα μπορούν να προασπίζονται τα
συμφέροντα των εργαζομένων στην περίπτωση στρατιωτικών. Διότι είναι
αποδεδειγμένο εκ των πραγμάτων, ότι συνήθως οι εργοδότες καταπατούν
τις συμφωνίες ή δεν τις εφαρμόζουν όταν δεν υπάρχει κανένας που να
επιβάλει την εφαρμογή τους.
ΚΥΠΡΟΣ
Στην Κύπρο, με βάση τον Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, που
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιτράπηκε η ίδρυση 2
επαγγελματικών στρατιωτικών συνδέσμων, ήτοι ένα για τους Αξιωματικούς
και ένα για τους Υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς.
Τόσο ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) όσο ο
Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), ιδρύθηκαν
επίσημα στις 13 Μαρτίου 2008 μετά από έγκριση του Υπουργείου

Εσωτερικών, την στήριξη του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).
Ήδη φέτος, οι 2 Κυπριακοί στρατιωτικοί σύνδεσμοι έχουν συμπληρώσει 10
χρόνια λειτουργίας.
Μετά από την ψήφιση του σχετικού νόμου, τα προσωρινά Διοικητικά
Συμβούλια των 2 Συνδέσμων, εις βάρος του ελεύθερου τους χρόνου,
άρχισαν την εγγραφή μελών και την προετοιμασία της πρώτης τους Γενικής
Συνέλευσης, η οποία περιλάμβανε τη διεξαγωγή εκλογών διοικητικού
συμβουλίου.
Οι πρώτες εκλογές του ΣΥΚΣ διοργανώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου το 2008
και του ΣΑΚΣ στις 24 Σεπτεμβρίου 2008.
Σύμφωνα με τον Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, τα θέματα των
συνδέσμων πρέπει να προωθούνται στον ΥΠΑΜ μέσω του Αρχηγού του
ΓΕΕΦ.
Φυσικά οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες και υπάρχουν απαγορεύσεις.
Έχουν οι στρατιωτικοί τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά που
έχει ο κάθε πολίτης?
Η πλήρης εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο στρατιωτικό
προσωπικό περιορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους λόγω των
απαιτήσεων που σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της στρατιωτικής ζωής,
όμως αυτές οι ιδιαιτερότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται, για να
δικαιολογήσουν περιορισμούς στην απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών από
το στρατιωτικό προσωπικό.
Ο Σύνδεσμός Υπαξιωματικών του Κυπριακού Στρατού θεσμικά
αντιπροσωπεύει τους
Υπαξιωματικούς όλων των κατηγοριών που
περιλαμβάνει τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς άνδρες και γυναίκες, τους
ΣΥΠ (Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς) που είναι οι πρώην ΕΠΥ και τις
Εθελόντριες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον αφού τώρα έχουν όλες
μονιμοποιηθεί.
Προσπαθούμε πάντοτε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των
μελών και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και με βάση τις πρόνοιες
του καταστατικού, σε βάρος του ελεύθερου μας χρόνου ως Διοικητικό
Συμβούλιο και σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής μας ζωής, να
πετύχουμε αφενός μεν τους στόχους μας για μια δίκαιη αντιμετώπιση των
υπαρκτών και πολλαπλών προβλημάτων που ταλανίζουν όλα τα στελέχη
και αφετέρου να υπερασπιστούμε των δικαιωμάτων μας όχι μόνο για να

εδραιωθούν τα κεκτημένα αλλά και για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον
για όλα τα στελέχη του Κυπριακού Στρατού.
Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρείτο ολιγωρία και αδιαφορία της πολιτείας
μπροστά στα φλέγοντα ζητήματα των στρατιωτικών που απαιτούσαν τη
λήψη καίριων αποφάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Παρατηρείτο
εκμετάλλευση, εάν μου επιτρέπεται η λέξη, και υπονόμευση της
αξιοπρέπειας του στρατιωτικού κάνοντας μας να νιώθουμε πολίτες δεύτερης
κατηγορίας στη χώρα μας.
Καθημερινά διεξάγουμε ένα αγώνα με το να υποχρεωνόμαστε να
διεκδικούμε τα αυτονόητα, αυτά δηλαδή που το ίδιο το κράτος έπρεπε να
είχε μεριμνήσει για εμάς τους ένστολους που επωμίζονται την ασφάλεια του
κράτους.
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια καταλήγουμε
αδιαμφισβήτητα στο συμπέρασμα ότι ως Κυπριακοί στρατιωτικοί σύνδεσμοι
εργαστήκαμε σκληρά με πλήρη σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαμέσου
του διαλόγου με όλους τους αρμόδιους πολιτικούς και στρατιωτικούς φορείς
για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των στρατιωτικών στον Κυπριακό
Στρατό. Και πετύχαμε την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών σε πολλούς
τομείς του εργασιακού καθεστώτος μας.
Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις του συνδέσμου υπαξιωματικών με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς κατατέθηκαν το 2017 στη Βουλή, σειρά
νομοσχεδίων με τα οποία τίθεται η βάση ενός νέου μοντέλου στις τάξεις των
Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, τους βαθμούς του Ανθυπασπιστή Α,
Β, Γ που δίνει οριστικό τέλος στη στασιμότητα και εισάγονται αλλαγές για
την ανέλιξη και ανύψωση του ηθικού των στελεχών.
Εδώ θέλω να επισημάνω πως το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό να
προχωρήσουμε
αποτελεσματικά με την κατάθεση των εν λόγω
νομοσχεδίων και τη ψήφιση τους από τη Βουλή, οφείλεται, σε μεγάλο
βαθμό, στις προσπάθειες του Συνδέσμου Υπαξιωματικών, που μέσα από το
διάλογο καταφέραμε να εισακουστούν αρκετές από τις εισηγήσεις μας με
προοπτική τροποποιήσεων προς βελτίωση στην πορεία.
Oι σκοποί ίδρυσης των Συνδέσμων του Κυπριακού Στρατού είναι:
Η ευημερία και εκπαίδευση των μελών και οικογενειών τους • Η βελτίωση
των όρων και συνθηκών απασχόλησης • Η μελέτη, οργάνωση, προστασία
ασφάλιση, προαγωγή και προώθηση των ηθικών και άλλων
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών • Η ανάπτυξη των συναδελφικών
σχέσεων, η προώθηση της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης • Η
επιμόρφωση των μελών, η συμβολή, καλλιέργεια και εμπέδωση της
στρατιωτικής συνείδησης και πειθαρχίας.

EUROMIL
Σημαντική είναι και η διεθνής παρουσία των Κυπριακών στρατιωτικών
συνδέσμων με την ένταξη τους, ως πλήρες μέλη στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Στρατιωτικών Συνδέσμων EUROMIL (European Organisation of
Military Associations), ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλες όπου συμμετέχουμε
ουσιαστικά σε όλα τα τακτικά συνέδρια που διεξάγονται ανά εξάμηνο σε
διάφορες χώρες μέλη του οργανισμού και σε έκτακτα για θέματα που μας
αφορούν. Οι κυπριακοί στρατιωτικοί σύνδεσμοι πληρούσαν τα βασικά
κριτήρια για εκπροσώπηση τους στο EUROMIL και εντάχθηκαν στον
οργανισμό με ομόφωνη απόφαση των στρατιωτικών συνδέσμων των
χωρών μελών του, το 2009 ο σύνδεσμος Αξιωματικών και το 2010 ο
σύνδεσμος Υπαξιωματικών, οι οποίοι έχουμε άριστες σχέσεις και
συνεργασία μεταξύ μας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο EUROMIL?
Είναι η φωνή των Ευρωπαίων στρατιωτικών σε διεθνές επίπεδο.
Ιδρύθηκε το 1972 και βασική του αποστολή είναι η προώθηση των
επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων καθώς επίσης και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Ευρωπαίων στρατιωτικών.
Έχει υπό την ομπρέλα του 34 στρατιωτικούς συνδέσμους και οργανώσεις
από 26 χώρες.
Αποτελεί το κυριότερο πανευρωπαϊκό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ
επαγγελματικών στρατιωτικών ενώσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Μέσω της διεθνούς γραμματείας στις Βρυξέλλες, ο EUROMIL διευκολύνει
την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
των ενώσεων μελών του.
Προσπαθεί να διασφαλίσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα κοινωνικο-επαγγελματικά συμφέροντα του
στρατιωτικού προσωπικού όλων των τάξεων παρακολουθώντας και
υποστηρίζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο οργανισμός, προωθεί την έννοια του «ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». Ως εκ
τούτου, ένας στρατιωτικός δικαιούται τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις
όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης.
Ο EUROMIL είναι μέλος του European Movement International
(Ευρωπαϊκού Διεθνούς Κινήματος), του Ομίλου Kangaroo και του Friends of
Europe (Φίλων της Ευρώπης).

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του, διατηρεί
αυστηρές πολιτικές, πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητες.
Οι κύριοι στόχοι του EUROMIL οι οποίοι καθορίζονται στο καταστατικό
του είναι:
Η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των μελών των
ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, η ένταξη του στρατιωτικού προσωπικού
στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, η τακτική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
των μελών του, η κατανόηση και η φιλία μεταξύ των ενώσεων μελών του.
Υποστηρίζει το δικαίωμα των ευρωπαίων στρατιωτικών να σχηματίζουν και
να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επαγγελματικές ενώσεις ή συνδικάτα και
προωθεί την ένταξη επαγγελματικών στρατιωτικών ενώσεων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων σε τακτικό κοινωνικό διάλογο.
Παρέχει ένα κοινό φόρουμ συζήτησης για τις ενώσεις μέλη του για την
ανταλλαγή πληροφοριών, διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών και
βέλτιστων πρακτικών σε κοινωνικά και επαγγελματικά θέματα στρατιωτικού
προσωπικού.
Παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ για να
παρέχει στις ενώσεις των μελών του ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με
τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και
την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ.
Θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις επαφές μας στο εξωτερικό, βρισκόμαστε
πρωτοπόροι των εξελίξεων και μέσα από τις εμπειρίες των άλλων
στρατιωτικών συνδέσμων των Ευρωπαϊκών χωρών και την ανταλλαγή
απόψεων, προσπαθούμε να τις προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα.
Ομάδα Νότιων Χωρών του EUROMIL (Southern Group)
Η δράση και ο ρόλος του Συνδέσμου Υπαξιωματικών επεκτείνεται πέραν της
απλής συμμετοχής στο EUROMIL, της σημασίας και της εκτίμησης που
λαμβάνουμε από τους άλλους στρατιωτικούς συνδέσμους αφού για 4ο
συνεχές εξάμηνο προεδρεύουμε της Ομάδας των Νοτίων Χωρών (Southern
Group) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.
Στο πλαίσιο των εργασιών των συνεδρίων
του
EUROMIL
πραγματοποιούνται και συνεδρίες Περιφερειακής Συνεργασίας όπου οι 2
Κυπριακοί στρατιωτικοί σύνδεσμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών
συμμετέχουν στην ομάδα των Νότιων χωρών μαζί με τους συνδέσμους της
Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Μάλτας. Ως Σύνδεσμος
Υπαξιωματικών προεδρεύουμε διά της υποφαινόμενης προέδρου του, στην

ομάδα των Νότιων χωρών (Southern Group), η οποία δραστηριοποιείται
υπό την ομπρέλα του EUROMIL.
Οι Νότιες χώρες αντιμετωπίζουμε περίπου τα ίδια προβλήματα στις
Ένοπλες Δυνάμεις μας, όπου δεν εφαρμόζονται πλήρως οι Ευρωπαϊκές
Οδηγίες που αφορούν στα στελέχη του στρατού σε αντίθεση με τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το στρατιωτικό προσωπικό
απολαμβάνει τα ωφελήματα της εφαρμογής όλων των Ευρωπαϊκών
οδηγιών, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/88/ΕΚ) για το
Ωράριο Εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι στρατιωτικοί σύνδεσμοι είναι ένα είδος συνεταιρισμού μεταξύ της
κυβέρνησης της χώρας και του στρατιωτικού προσωπικού. Αυτό ισχύει εδώ
και πάρα πολλά χρόνια σε χώρες όπως το Βέλγιο, Δανία, Σουηδία,
Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία,
Φινλανδία.
Η πρώτη δικαστική απόφαση που δικαίωσε στρατιωτικούς στην Ε.Ε. ήταν η
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2014,
για τους Γάλλους στρατιωτικούς που είχαν προσφύγει σε αυτό και οριστικά
και αμετάκλητα τους επέτρεψε να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία
μέσα στο στράτευμα.
Το σκεπτικό της απόφασης αυτής ήταν πως οι στρατιωτικοί έχουν ακριβώς
τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες και πως η απαγόρευση της συμμετοχής
τους σε σωματεία αποτελούσε παράβαση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε κάποιες χώρες έχουν γίνει τεράστια βήματα εδώ και χρόνια, με
πρωτοπόρο την Σουηδία η οποία ίδρυσε Συνδικαλιστική Ένωση
Αξιωματικών το 1995.
Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ στα δύο τελευταία συνέδρια του
EUROMIL, στην Ρίγα της Λετονίας και στις Βρυξέλλες, όπου η Ελλάδα
μέσω της ΠΟΜΕΝΣ εκπροσωπήθηκε με επιτυχία αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις από τον Υπολοχαγό Ζγαρδανά Γεώργιο, Γραμματέα Διεθνών
Σχέσεων της ΠΟΜΕΝΣ μέσω του οποίου ενημερωθήκαμε ενδελεχώς όλοι οι
ευρωπαίοι συνάδελφοι, για τα τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας αλλά και
για το μείζον θέμα των 2 Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνταν παράνομα
στις τουρκικές φυλακές της Ανδριανούπολης. Οι ενέργειες του προέδρου
του ΕUROMIL, Emmanuel Jacob και οι δικές μου ως πρόεδρος της Ομάδας
των Νότιων Χωρών του EUROMIL, ήταν άμεσες και ουσιώδεις
αναδεικνύοντας το θέμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που ευτυχώς τελείωσε
αισίως για τους συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους.

Χαιρόμαστε, που η ΠΟΜΕΝΣ ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή οικογένεια του
EUROMIL και θα σας στηρίξουμε με την τεχνογνωσία μας αλλά και κάθε
δυνατό μέσο στο μέλλον.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Κλείνοντας, θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της
σημαντικής ημερίδας και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Αγαπητέ πρόεδρε της ΠΟΜΕΝΣ,
Κοινός ο στόχος μας, κοινή η προσπάθεια μας για την προάσπιση των
δικαιωμάτων και δίκαιων αιτημάτων μας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

