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Τι είναι
Ο Μάρτιος έχει καθοριστεί ως Μήνας αφιερωμένος στις γυναίκες μέλη
της ΕΦ. Κατά τη διάρκεια αυτού η ΕΦ αναδεικνύει και τη συμβολή των
γυναικών στην λειτουργία της ΕΦ αλλά και στην ιστορία του τόπου. Με τον
καθορισμό αυτού του θεματικού μήνα αναδεικνύονται γνωστές και άγνωστες
πτυχές των γυναικών στη αναμόρφωση της ΕΦ σε ένα σύγχρονο στρατό που
θα διακατέχεται πέραν των άλλων από σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες της
γυναικείας φύσης, την ίση μεταχείρισή και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

Τι κάνει/έχει κάνει η ΕΦ
Η Εθνική Φρουρά καθημερινά συνεχίζει να διαμορφώνει εκείνες τις
συνθήκες για όλους τους στρατιώτες – μέλη της αξιοποιώντας πλήρως τις
δυνατότητές τους και να αναθέτοντας καθήκοντα και υποχρεώσεις στο σύνολο
του ανθρώπινου δυναμικού της με βάση την ικανότητα του καθενός από αυτά
και όχι το φύλο. Όλοι οι Στρατιώτες, ανεξαρτήτως φύλου, ολοκληρώνουν την
ίδια εκπαίδευση και πρέπει να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ανάλογα με
την ειδικότητά τους, για να αποκτήσουν την στρατιωτική επαγγελματική
ιδιότητα σε οποιοδήποτε πεδίο σταδιοδρομίας.
Από το 1990, η ΕΦ έχει αξιολογήσει και ενσωματώσει αριθμό γυναικών
σε ειδικότητες και των τριών της Κλάδων. Πρόσφατα για πρώτη φορά στην
ιστορία της έχει ενσωματώσει πλήρως τις γυναίκες σε όλες τις στρατιωτικές
θέσεις, ακόμα και σε τμήματα Ειδικών Δυνάμεων. Η συνεισφορά και τα
επιτεύγματα των γυναικών αντικατοπτρίζουν τη δύναμη ενός ποικιλόμορφου
στρατιωτικού τμήματος. Η ΕΦ αξιοποιεί αυτή τη δύναμη εξασφαλίζοντας ίσες
ευκαιρίες για όλα τα μέλη της.

Τι σχεδιάζει σχετικά με το θέμα να κάνει η ΕΦ στο μέλλον
Η στρατολόγηση προσωπικού είναι μια ιδιαίτερα επιλεκτική διαδικασία
που βασίζεται σε πρότυπα. Επιδίωξη της ΕΦ είναι να διατηρεί το κατάλληλο
προσωπικό, επιλέγοντας τους πιο κατάλληλους Στρατιώτες σε κάθε τομέα,
ανεξάρτητα από το φύλο. Οι γυναίκες στρατιώτες βοηθούν να καταστεί ο
στρατός πληρέστερη δύναμη. Για το σκοπό αυτό η ΕΦ θα συνεχίσει να
διαμορφώνει την κατάλληλη πολιτική για το εν λόγω θέμα προκειμένου να
εξασφαλίζει τη δυναμική της στο μέλλον αναλλοίωτη. Θα συνεχίζει να
καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού που θα επιτρέπει σε κάθε

Στρατιώτη να αναπτύσσει και να αναδεικνύει τις δυνατότητες και δεξιότητές
του.

Γιατί είναι σημαντικό για την ΕΦ
Οι γυναίκες υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά από το 1990 με τον
αριθμό τους σήμερα να υπερβαίνει τις 800. Υπηρετούν σε μεγάλο αριθμό
διαφορετικών τομέων και υπηρεσιών της ΕΦ αποτελώντας αναπόσπαστα
μέλη της. Η ΕΦ είναι υπερήφανη για τις σημερινές γυναίκες Στρατιώτες της, οι
οποίες υπηρετούν με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και αποτελούν
αντιπροσωπευτικό πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας.

