
Επιστολή στήριξης του EUROMIL προς την ΠΟΜΕΝΣ 
 

Εδώ και πολλά χρόνια, ο EUROMIL, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών 
Ομοσπονδιών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις 
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως τις πτυχές που επηρεάζουν το στρατιωτικό 
προσωπικό και τις οικογένειές τους.  

 
Είναι γνωστό ότι ο EUROMIL υπερασπίζεται την έννοια "Εργαζόμενος με Στολή" 

σύμφωνα με την οποία το στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ισάξια, με ίσα  
δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε άλλο εργαζόμενο. 

 
Με βάση τις τακτικές αναφορές που λαμβάνει από την  πολύ δραστήρια Ελληνική 

Ομοσπονδία, ο EUROMIL σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια ελάχιστες έως καμία από τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα ή 
νομοσχέδια. Οι Έλληνες συνάδελφοί μας και μέσω αυτών και ο EUROMIL, ενημερώθηκαν 
πρόσφατα από τα ΜΜΕ για ένα επικείμενο νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι θα λύσει αρκετά 
χρόνια προβλήματα, πλην όμως δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, καθώς και 
για την πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης να εμπλέξει τις  Ένοπλες Δυνάμεις 
στη δασοπυρόσβεση με 24ωρες περιπολίες. 

 
Ο EUROMIL πιστεύει ότι αυτές οι πρακτικές δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές. Ο  

διάλογος και ο αμοιβαίος σεβασμός σε ισότιμη βάση αποτελούν βασικές αρχές που είναι 
απαραίτητες σε κάθε δημοκρατία και κλειδί για μια καλή σχέση με τους εκπροσώπους των 
στρατιωτικών και το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού και 
προέλευσης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις με το προσωπικό και τις οικογένειές τους δεν αποτελούν 
εξαίρεση. Οι κυβερνήσεις και οι εκπρόσωποι μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας 
πρέπει να αισθάνονται ως ηθική υποχρέωση να αντιμετωπίζουν το στρατιωτικό προσωπικό 
τους με τον δέοντα σεβασμό, ως αξιοπρεπείς πολίτες της χώρας τους και της διεθνούς 
κοινότητας, λύνοντας από κοινού τα προβλήματα μέσω κοινωνικού διαλόγου. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο EUROMIL καλεί άμεσα την Ελληνική Κυβέρνηση να 

προχωρήσει σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των στρατιωτικών σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα για τη 
προστασία του πρωταρχικού της πλούτου, τους Έλληνες Στρατιωτικούς. 
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