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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 
Στις 18 Νοεμβρίου 2020, ο EUROMIL πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συζήτηση με 
θέμα «Ο ρόλος των στρατιωτικών θεσμικών εκπροσώπων στην αντιμετώπιση των 
διακρίσεων στις ένοπλες δυνάμεις». 
 
Οι αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης κατοχυρώνονται στα διεθνή πρότυπα 
και στη νομοθεσία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτές οι αρχές 
προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Μέσω διαφορετικών οδηγιών, η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τους εργαζομένους 
από διακρίσεις λόγω φυλής και εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και 
ευκαιριών για όλους. Ωστόσο, παρά την ισχύουσα διεθνή και εθνική νομοθεσία, πολλοί 
άνθρωποι συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στον χώρο εργασίας τους. 
 
Οι αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης ισχύουν φυσικά και για το προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο χώρο εργασίας των ΕΔ το στρατιωτικό προσωπικό 
αντιμετωπίζει όχι μόνο διακρίσεις, αλλά και παρενόχληση, κακοποίηση και βία. 
 
Αυτή η συζήτηση ευαισθητοποίησης αφορούσε την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο 
εργασίας στις ευρωπαϊκές ΕΔ και συζήτησε το ρόλο των στρατιωτικών ενώσεων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στην καταπολέμησή τους. Διακεκριμένοι ομιλητές 
μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις δράσεις των κοινωνικών εταίρων για 
την εγγύηση της ισότητας, του σεβασμού και της αξιοπρέπειας για όλους στις ΕΔ. 
 
Συντονισμός: Emmanuel Jacob, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Στρατιωτικών (EUROMIL)  
Παρουσίαση: Tina Weber, Διευθύντρια Έρευνας και Απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)  
Πάνελ ομιλητών: Ludovic Voet, Συνομοσπονδιακός Γραμματέας, Ευρωπαϊκή 
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ETUC)  
Ταγματάρχης Gillian Collins, Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων (τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού Ιρλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις)  
Martin Sachs, Διαμεσολαβητής, Σουηδική Ένωση Στρατιωτικών (SAMO) 
 
Ο EUROMIL άντλησε τα ακόλουθα συμπεράσματα και συστάσεις από την παρούσα 
συζήτηση: 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                member of 

                               Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

Αρ. Πρωτ.: 02/20/03  



 
Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

• Ο ρόλος των στρατιωτικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
είναι θεμελιώδης στην καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, διότι 
ανταποκρίνονται στις νομικές και κοινωνικές αλλαγές και συμμετέχουν στη 
δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. 

• Οι στρατιωτικές ενώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να 
διαδραματίσουν το ρόλο τους ως υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, προωθώντας και προστατεύοντας τα δικαιώματα των μελών τους, 
καθώς και ολόκληρη την κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία που 
εκπροσωπούν, η οποία τελικά θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό 
συνεπάγεται τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, πιέσεων, παροχής καθοδήγησης καθώς και άμεσης υποστήριξης 
σε μεμονωμένα άτομα. Πρέπει επίσης διευρυνθούν και δημιουργήσουν νέες 
συνεργασίες μεταξύ των εκπροσώπων. 

• Οι κοινωνικοί εταίροι στις ΕΔ, όπου υπάρχουν, θα πρέπει επιπλέον να 
διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις για την προώθηση της ισότητας στις 
ΕΔ και στην ευρύτερη κοινωνία. 

• Τα κράτη πρέπει να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την 
αποτελεσματική λειτουργία των εκπροσώπων στρατιωτικού προσωπικού. Η ΕΕ 
πρέπει επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην εναρμόνιση των νομοθεσιών, των 
πολιτικών και των πρακτικών, στην παρακολούθηση και στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 

Ο EUROMIL συνιστά στις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες: 
 

• Να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την 
ελευθερία της έκφρασης και τα συναφή δικαιώματα ασκούνται πλήρως από 
στρατιωτικό προσωπικό, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη. 

• Να σέβονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στις ΕΔ 

• Να διασφαλίσουν τον κοινωνικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
τη διαβούλευση για θέματα που αφορούν όλα τα στελέχη των ΕΔ με απώτερο 
στόχο τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συλλογικών δεσμευτικών συμφωνιών. 

• Να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας, απαγόρευσης των 
διακρίσεων στις ΕΔ σε συνεργασία με τις στρατιωτικές ενώσεις. 

• Να διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα, μεταχείριση και ευκαιρίες για όλους στις ΕΔ. 

•  Να διασφαλίσουν ότι όλο το στρατιωτικό προσωπικό θα αντιμετωπίζεται με 
αξιοπρέπεια και σεβασμό, στο μέλλον. 

 
Ως Οργανισμός όλων των στρατιωτικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
της Ευρώπης, ο EUROMIL προωθεί την ισότητα στις ΕΔ χωρίς αποκλεισμούς, όχι 
μόνο ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας, αλλά και ως 
ζήτημα επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. 
 
 
        Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων 
                                                                                       
                                                                                    Γεώργιος Ζγαρδανάς 
                                                                                                Υπλχος 


