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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από το 1948 µε την ίδρυση της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης1 έως και σήµερα που 
ήδη από το τον ∆εκέµβριο του 2016 υλοποιείται η  νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας τα κράτη της Ευρωπαϊκής ηπείρου αναζητούν κοινές δράσεις στον 
τοµέα της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, αναπτύσσοντας 
συµµαχίες, υπογράφοντας συµφωνίες, συνάπτοντας συνθήκες, διαµορφώνοντας 
το σηµερινό οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνοµα της οποίας 
εκτελούν αποστολές µέσα και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης για να 
προωθήσουν τις βασικές αρχές των λαών της, την ειρήνη, την ευηµερία, την 
ασφάλεια και την δηµοκρατία.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σηµαντικός οικονοµικός παράγοντας οφείλει ως 
Παγκόσµιος Παίκτης να παίξει δυναµικό πολιτικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, 
έχοντας  τη δυνατότητα να προβάλλεται µε ενιαία φωνή και να δείχνει κοινή 
πολιτική βούληση αλλά και να µπορεί να προασπίζει τα κοινά συµφέροντα των 
Κρατών µελών της και να αντιπαρατίθεται στις διεθνείς κρίσεις που τα 
επηρεάζουν.   

Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση ως περιφερειακή πραγµατοποιείται από το κράτη-µέλη 
γιατί είναι προς το συµφέρον τους και η δυναµική της περιορίζεται µόνο στο 
µέτρο που είναι επωφελής για αυτά. Βασικό στοιχείο της εξέλιξης της 
Ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ο διακυβερνητισµός σύµφωνα µε τον οποίο κάθε 
αύξηση υπερεθνικής δραστηριότητας είναι αποτέλεσµα εσκεµµένης πράξης των 
κρατών και όχι των ίδιων των υπερεθνικών δρώντων ενώ οι υπερεθνικοί θεσµοί 
δεν αποκτούν αυτονοµία παρά µόνο περιθώρια δράσης. 

Από το 1992 έως και σήµερα δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο σύµπλεγµα θεσµών, 
οργάνων και µηχανισµών που συνθέτουν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ η οποία µέσα από χρόνιες διεργασίες ανέδειξε το 
υπερόπλο της ΕΕ στον τοµέα της διεθνούς ασφάλειας την Κοινή Πολική 
Ασφάλειας και Άµυνας.  

Η εξέλιξη της ΚΠΑΑ χαρακτηρίζεται από την φιλελεύθερη πτυχή του 
διακυβερνητισµού, τον φιλελεύθερο διακυβερνητισµό, στον οποίο, τα 
οικονοµικά συµφέροντα είναι κυρίως αυτά που διαµορφώνουν την εθνική 
πολιτική, η διακρατική διαπραγµάτευση καθορίζεται από τις προτιµήσεις και τη 
διαπραγµατευτική δύναµη του κάθε κράτους, δηµιουργώντας αλληλεξάρτηση, 
ενώ οι υπερεθνικοί θεσµοί διευκολύνουν τη συνεργασία µειώνοντας το κόστος 
της διαπραγµάτευσης, αποφασίζοντας και χορηγώντας µεγαλύτερη αυτονοµία 
στις κυβερνήσεις από τους πολίτες. 

                                                           
1Quermonne  Jean-Louis,2002,Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πέμπτη γαλλική έκδοση,  

(Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση),22  
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Την τελευταία 20ετία η ΕΕ διεξάγει πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ 
σε 3 ηπείρους, απασχολώντας σήµερα πάνω 6.600 υπαλλήλους2 µε πεδία 
δράσης που τελικά διαµορφώθηκαν µε την Συνθήκη της Λισσαβόνας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σήµερα σε γενικές γραµµές αφορούν την διατήρηση της 
ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την 
ενδυνάµωση της διεθνούς ασφάλειας την καταπολέµηση της παράνοµης 
διακίνησής ανθρώπων και της πειρατείας. 

Από το 1999 όπου και δηµιουργήθηκαν οι πρώτες ζυµώσεις για µη στρατιωτική 
δράση της Ένωσης έως και το 2003 µε την ανάπτυξη στο έδαφος της 1ης πολιτικό-
αστυνοµικής αποστολής στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΈΕ σήµερα εκτελεί 10 
αστυνοµικό-πολιτικές αποστολές σε όλη την υφήλιο προστατεύοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τις  αρχές του κράτους δικαίου στις περιοχές όπου 
επιχειρεί. Το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας σήµερα µεταβάλλεται διαρκώς. 
Ειδικά την τελευταία 5ετία τα κρούσµατα τροµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό χώρο 
αυξήθηκαν ενώ παγκοσµίως νέες ασύµµετρες και τεχνολογικά εξελισσόµενες 
απειλές εµφανίστηκαν, µε αποτέλεσµα βασικές έννοιες παραδοσιακών πολιτικών 
ασφαλείας όπως εξωτερική και εσωτερική, ειρήνη και πόλεµος, µαχητές και µη-
µαχητές, έγιναν θολές και µη λειτουργικές.3 Οι αποστολές ΚΠΑΑ και ιδίως οι 
αστυνοµικές πρέπει να προσαρµοστούν και να εξελιχθούν παράλληλα για να 
εξασφαλίσουν µία Ένωση ικανή να αντιδρά άµεσα, συνδεδεµένη και αξιόπιστη 
και µία ισχυρότερη Ευρώπη για την προστασία των πολιτών της ενισχύοντας την 
αίσθηση ασφάλειας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1.1 Κοινή Εξωτερική Πολιτική και  Πολιτική Ασφάλειας και οι στόχοι της 
 
Το πλαίσιο για µία ενιαία Ευρωπαϊκή Αµυντική Πολιτική το έθεσε η 
∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση η οποία ως επακόλουθο της Συνθήκης των Βρυξελλών 
ιδρύθηκε το 1948 από δέκα ευρωπαϊκά κράτη  και τροποποιήθηκε το 1954. 
Πρωταρχικός σκοπός της ήταν η αµοιβαία παροχή στρατιωτικής βοήθειας αλλά 
και άλλων µέσων σε περιπτώσεις εξωτερικών επιθέσεων στα κράτη της, µε τους 
περιορισµούς του άρθρου 51 του Κεφαλαίου του ΟΗΕ και παρείχε µία δυνατή 
βάση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Συνεργασίας.4 

                                                           
2 European Union External Action, Common Security and Defense Policy of the European Union, Missions and 

Operations Annual report 2016, 9 
3Hauser Gunther and Kernic Franz,2006,European Security in Transition, Chapter 8,Thiele Ralph, Plug to  

Operate: Command and Coordination of Armed Forces in Europe in times of transformation, Routledge,  

Taylor and  Francis Group, London and New York,116 
4Μπόση, Μαίρη, 1999, Ζητήματα Ασφαλείας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. (Αθήνα: Εκδόσεις  

Παπαζήση),52 
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Το 1992 η Συνθήκη για την ΕΕ του Μάαστριχτ καθιερώνει την ΚΕΠΠΑ ως το 
δεύτερο Πυλώνα του νοµικού οικοδοµήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
εφαρµογή της συµπεριλαµβάνει την εν καιρώ διαµόρφωσης µίας κοινής 
αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί σε δεδοµένη στιγµή να οδηγήσει σε κοινή 
άµυνα. Βάση αυτής η ΚΕΠΠΑ εκτελείται είτε µε τις Κοινές Θέσεις που 
αποφασίζονται από το Συµβούλιο καθορίζοντας µία συγκεκριµένη στάση που 
οφείλει να τηρήσει συνολικά η ΕΕ σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα είτε µε τις Κοινές 

∆ράσεις5 που είναι αποφάσεις του Συµβουλίου που καθορίζουν τον τρόπο µε τον 
οποίο η ΕΕ θα αναπτύξει µία συγκεκριµένη επιχειρησιακή δράση ή έναν 
συγκεκριµένο µηχανισµό δράσης. 
Τον Ιούνιο του 1992, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άµυνας των Χωρών της  ∆ΕΕ, 
καθόρισαν τις νέες Αποστολές που θα αναλάµβανε. Στη ∆ιακήρυξη του 
Πέτερσµπεργκ  περιλήφθηκαν, οι Αποστολές που θα ήταν δυνατόν να 
αναπληρωθούν από τις Στρατιωτικές ∆υνάµεις της ΕΕ. Ειδικότερα, στο µέρος 
που αφορά την ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου της, καθορίζεται η διάθεση 
σε αυτήν µονάδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, οι αποκαλούµενες 
∆ράσεις Πέτερσµπεργκ, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα Αποστολών, από 
χαµηλής έως υψηλής έντασης επιχειρήσεις, από το Κεφάλαιο VI έως το Κεφάλαιο 
VII του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και αφορούσαν: ανθρωπιστικές αποστολές 
και αποστολές διάσωσης,  αποστολές διατήρησης της ειρήνης και  αποστολές των 
δυνάµεων µάχης σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων συµπεριλαµβανοµένων 
και αποστολών εγκαθίδρυσης της ειρήνης.6 
Με την Συνθήκη του Άµστερνταµ η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 1999 η 
λειτουργία της ΚΕΠΠΑ ενισχύεται: 

• ∆ηµιουργείται ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ 

•  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα λαµβάνει αποφάσεις  όχι µόνο επί 
γενικότερων νέων κατευθυντήριων γραµµών αλλά και για την σύσταση 
ευρωπαϊκών στρατηγικών 

• Θεσπίζονται οι Κοινές Στρατηγικές οι οποίες προσδιορίζουν του στόχους, 
τη διάρκεια και τα µέσα που παρέχουν η Ένωση και τα Κ-Μ για την 
υλοποίηση τους 

• Ενδυναµώθηκε η συνεργασία ΕΕ και ∆ΕΕ αναφέροντας ότι τα Κ-Μ αλλά 
και οι ουδέτερες χώρες θα µπορούν να υλοποιούν τις ∆ράσεις 
Πέτερσµπεργκ. 

Οι κυριότεροι στόχοι της ΚΕΠΠΑ διαµορφώθηκαν στο άρθρο Ι1, κεφάλαιο Vτης 
ανωτέρω συνθήκης7 και είναι:  

                                                           
5Κεντρωτής Κυριάκος, 2006, Θεωρήσεις και Δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:      

  Ταξιδεύοντας με οδηγό τον μικρό πρίγκηπα, (Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση),120 
6Western European Union, WEE Council of Ministers,1992,Petersberg Declaration, Βόννη, 6 

7Βοσκόπουλος,Γιώργος,2009, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί,  

    ( Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο),257 
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• η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της 
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

•  η ενίσχυση της ασφαλείας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της, 

•  η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, 
σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 
καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους 
στόχους του Χάρτη των Παρισίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 
αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, 

• η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, 

• η ανάπτυξη και η εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
καθώς και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας που ισχύει από τον Μάιο του 2009 ή αλλιώς 
Μεταρρυθµιστική Συνθήκη µεταµορφώνει την ΚΕΠΠΑ διασυνδέοντας πολιτικές 
και δράσεις από χώρους  διακυβερνητικούς και κοινοτικούς. 

• Ενδυναµώνει τον ρόλο του ΥΕ για ΚΕΠΠΑ και τον µετονοµάζει σε Ύπατο 
Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας 

• Ιδρύει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης η οποία 
συνεπικουρεί τον ΥΕ 

• Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας 

• Θεσµοθετεί την µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία µεταξύ Κ-Μ της ΕΕ που 
πληρούν ορισµένα κριτήρια στον τοµέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων και 
επιχειρήσεων 

• Προβλέπει τις κοινές αποστολές από οµάδα Κ-Μ 

• Εισάγει την ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής, όπου σε περίπτωση ένοπλης 
επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός Κ-Μ, τα λοιπά Κ-Μ της 
ΕΕ οφείλουν να συνδράµουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ 

• Εισάγει την ρήτρα αλληλεγγύης προβλέπει ότι σε περίπτωση 
τροµοκρατικής επίθεσης κατά ενός Κ-Μ ή φυσικής ή άλλης καταστροφής, 
η Ένωση και τα Κ-Μ της θα δράσουν από κοινού 

• ∆ιευρύνει του στόχους της ΚΕΠΠΑ πλην της ασφάλειας και σε άλλους 
τοµείς σύµφωνα µε το άρθρο 21ΣΕΕ8 όπως εξάλειψη φτώχειας, προστασία 
περιβάλλοντος, διεθνές εµπόριο, συνδροµή σε φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές κάνοντας πρώτη φορά λόγο για προώθηση διεθνούς 
συστήµατος που θεµελιώνεται στην ενισχυµένη πολυµερή συνεργασία και 
τη χρηστή παγκόσµια διακυβέρνηση.9 

• ∆ιευρύνει τις δράσεις Petersburg στις κοινές δράσεις αφοπλισµού, τις 
αποστολές µε στόχο την παροχή συµβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών 

                                                           
8Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ, 2012/C 326/01,28-29 
9Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 4η έκδοση Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 695 
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θεµάτων και τις επιχειρήσεις σταθεροποίησης µετά το πέρας των 
συγκρούσεων. 

 

1.2 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
 

Το ∆εκέµβριο του 1998 στο Σεν Μαλό οι Αρχηγοί Κρατών Γαλλίας και Ηνωµένου 
Βασίλειου θέτουν το πλαίσιο της ΕΠΑΑ και ανακοινώνουν: 

• Την πρόθεση δηµιουργίας αυτόνοµης και αποτελεσµατικής 
επιχειρησιακής ικανότητας της Ένωσης η οποία θα στηρίζονταν σε 
στρατιωτικές δυνάµεις αλλά και σε άλλα µέσα για την αντιµετώπιση των 
διεθνών κρίσεων 

• Την ενδυνάµωση της Ευρωπαϊκής Άµυνας χωρίς να θίγονται οι 
υποχρεώσεις των Κ-Μ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ  

• Την έγκριση στρατιωτικών δράσεων στις περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν 
είναι πρόθυµο να παρέµβει εξασφαλίζοντας δοµές, ικανότητα ανάλυσης 
καταστάσεων, µηχανισµούς συλλογής πληροφόρησης, στρατηγικούς 
σχεδιασµούς λαµβάνοντας υπόψιν της σχέσεις ΕΕ-∆ΕΕ 

• Η εξασφάλιση των στρατιωτικών µέσων από τα Κ-Μ, το ΝΑΤΟ και από 
άλλες πολυεθνικές ευρωπαϊκές πηγές. 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας (3-4 Ιουνίου 1999) τα Κ-Μ 
διατυπώνουν επίσηµα την βούληση τους για απόκτηση µέσων υλοποίησης µία 
ενιαίας ΕΠΑΑ, αποφασίζοντας την ενσωµάτωση όλων των αρµοδιοτήτων της ∆ΕΕ 
στην Ένωση µέχρι το τέλος του 2000 µε διορισµό ΥΕ για ΚΕΠΠΑ τον ΓΓ της ∆ΕΕ, 
Χαβιέ Σολάνα και δεσµεύονται για τη Θεσµική Οικοδόµηση της ΕΠΑΑ 
ανακοινώνοντας την δηµιουργία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 
Στρατιωτικής Επιτροπής και του Στρατιωτικού Επιτελείου ως τα όργανα που θα 
στήριζαν τον καθορισµό τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών 
δράσεων της Ένωσης.10 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι τα Κ-Μ αποφάσισαν να ενδυναµώσουν 
την ΕΠΑΑ προβλέποντας την εξασφάλιση του κατάλληλου δυναµικού για την 
εκτέλεση όλων των δράσεωνPetersburg, καθιστώντας την ΕΠΑΑ ως την αυτόνοµη 
επιχειρησιακή δυνατότητα της Ένωσης. 
 Με την Συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΠΑΑ µετονοµάστηκε σε Κοινή Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ΚΕΠΠΑ. Οι 
κυριότερες νοµικές διατάξεις της, περιλαµβάνονται  στα άρθρα 42 έως και 46 
της ΣΕΕ.  
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας υιοθετήθηκε το 2003 από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης,  παρέχοντας το εννοιολογικό πλαίσιο για τις 
ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ και αναθεωρήθηκε το 2008 για να ελεγχθεί η 
αποτελεσµατικότητα της, βάση της οποίας: 

                                                           
10Παπαστάμκος Γεώργιος, 2000, Ευρωπαϊκές Εξωτερικές Σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή,46 
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• Αναγνωρίστηκαν ως πρωταρχικές απειλές η τροµοκρατία, η διάδοση 
όπλων µαζικής καταστροφής, το οργανωµένο έγκληµα, οι περιφερειακές 
συγκρούσεις και τα αποτυχηµένα κράτη 

• Τέθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις δράσεων οι οποίες περιλάµβαναν 
την αντιµετώπιση των αναγνωρισµένων απειλών, την δηµιουργία 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή γειτονιά, την διεθνή συνεισφορά βασισµένη 
στην αποτελεσµατική από κοινού δράση πολλών δρώντων  

• Καθορίστηκαν οι επιπτώσεις των πολιτικών και οι κατευθύνσεις για δράση 
που θα πρέπει να συνεχιστούν και είναι η επιδίωξη των στρατηγικών  
στόχων µίας πιο δραστήριας ESS, µίας πιο ικανής Ευρώπης, µία πιο 
συνεκτικής χρήσης των µηχανισµών και των οργάνων της Ένωσης και η 
ανάπτυξη συνεργασίας µε συνέταιρους  για την αντιµετώπιση κοινών 
απειλών 
 
 

1.3  Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ 
 

Η Ένωση διαθέτει µία πλειάδα οργάνων µε διαφορετικούς ρόλους που 
συµµετέχουν στην οργάνωση, σχεδιασµό, λήψη αποφάσεων, χάραξη πολιτικών, 
συντονισµό, υποβοήθηση και υλοποίηση  των ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ: 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποτελούµενο από τους Αρχηγούς των Κ-Μ της 
Ένωσης, προσδιορίζει τα στρατηγικά της συµφέροντα, ορίζει τους στόχους, 
καθορίζει τους γενικούς προσανατολισµούς της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
των θεµάτων που έχουν συνέπειες στην άµυνα και εκδίδει τις απαιτούµενες 
αποφάσεις 
Το Συµβούλιο (COUNCIL) κυρίως µε σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και Άµυνας 
της ΕΕ. Για αποκλειστικά στρατιωτικά ζητήµατα, οι Υπουργοί Αµύνης 
συνεδριάζουν στα πλαίσια του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ξεχωριστά και 
υπό την προεδρία του Υπουργού Αµύνης της Χώρας που έχει την Προεδρία της 
ΕΕ και στην συνέχεια συµµετέχουν στην Κοινή Σύνοδο µε τους Υπουργούς 
Εξωτερικών, όπου τα αποτελέσµατα των Εργασιών τους έχουν επίσηµο 
χαρακτήρα. Συγκεκριµένα: 

• καταρτίζει την ΚΕΠΠΑ και λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για τον 
καθορισµό και την εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής βάσει των γενικών 
προσανατολισµών και στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών που 
καθορίζει το EC. 

• µεριµνά για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα της 
δράσης της Ένωσης 

• εξουσιοδοτεί την  Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να λαµβάνει τις 
προσήκουσες αποφάσεις που αφορούν τον πολιτικό έλεγχο και τη 
στρατηγική διεύθυνση επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων 
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• εκδίδει αποφάσεις σχετικά µε τις αποστολές διαχείρισης κρίσεων  
ορίζοντας τους στόχους και το περιεχόµενό τους καθώς και τις γενικές 
ρυθµίσεις εφαρµογής τους 

• αναθέτει την εκτέλεση αποστολής σε οµάδα Κ-Μ που το επιθυµούν και 
διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες για αποστολές διαχείρισης κρίσεων, 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται πλέον η νέα θέση του YE 
της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, ο οποίος 
διορίζεται µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε ειδική 
πλειοψηφία. Ο νέος ΥΕ, δεν θα είναι παράλληλα και Γενικός Γραµµατέας του 
Συµβουλίου όπως συνέβαινε πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
 Σύµφωνα µε τις Συνθήκες για την ΕΕ και για τη λειτουργία της ΕΕ ο ΥΕ: 
• Συµβάλλει µε προτάσεις του στον σχεδιασµό των ΚΕΠΠΑ και  ΕΠΑΑ 
• Εκτελεί τις ΚΕΠΠΑ και  ΚΠΑΑ ως εντολοδόχος του Συµβουλίου και  
διασφαλίζει την εφαρµογή των αποφάσεων που εκδίδουν το EC και το  
Συµβούλιο 
• Προεδρεύει του Συµβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, ενώ η προεδρία της  
PSC εξασφαλίζεται από αντιπρόσωπο του. 
• Συµµετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 
• Κατέχει µια εκ των θέσεων Αντιπροέδρου της Επιτροπής 
• Εξασφαλίζει το συντονισµό των άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της  
Ένωσης. 
• Η ΚΕΠΠΑ υλοποιείται από τον ΥΕ και τα Κ-Μ µε τη χρησιµοποίηση των 
εθνικών µέσων και των µέσων της Ένωσης. 
• Σε θέµατα ΚΕΠΠΑ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο εκδίδουν 
ευρωπαϊκές αποφάσεις µετά από πρωτοβουλία Κ-Μ, µε πρόταση του ΥΕ µε την 
υποστήριξη της Επιτροπής. 
• Είναι υπεύθυνος της γενικής οργάνωσης και λειτουργίας του ήδη 
ιδρυθέντος EDA 
• Εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήµατα ΚΕΠΠΑ και διεξάγει τον πολιτικό 
διάλογο µε τρίτους εξ ονόµατός της. 
• Εκφράζει τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς 
διασκέψεις. 
• Εξασφαλίζει την οργάνωση του συντονισµού της δράσεως των κρατών 
µελών στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών. 
• Επικουρείται στα πλαίσια των καθηκόντων του από την ευρωπαϊκή 
υπηρεσία εξωτερικής δράσης. 
• Ασκεί σειρά άλλων εξουσιών όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά άρθρα των 
Συνθηκών.11 
Η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER) έχει ως έργο την προετοιµασία 
των εργασιών του Συµβουλίου. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των Κ-Μ σε βαθµό 
πρέσβη Coreper ΙΙ (ή τους αναπληρωτές τους Coreper ΙΙ) και την προεδρία ασκεί 

                                                           
11Παναγιωτόπουλος Πάνος, Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

    2008, σελ.62-64 
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το Κ-Μ που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου. Κατέχει κεντρική θέση στο 
σύστηµα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Πρόκειται ταυτόχρονα για αρχή διαλόγου 
(µεταξύ των µόνιµων αντιπροσώπων και καθενός από αυτούς µε την κυβέρνησή 
του) και πολιτικού ελέγχου (προσανατολισµού και εποπτείας των εργασιών των 
οµάδων εµπειρογνωµόνων. 
 Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας PSC είναι µόνιµη Επιτροπή µε έδρα τις 
Βρυξέλλες, απαρτιζόµενη από εθνικούς αντιπροσώπους ανώτατου επιπέδου ή 
επιπέδου πρέσβεων, ασχολείται µε όλες τις πτυχές της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, 
παρακολουθώντας τη διεθνή κατάσταση, συµβάλλοντας στον καθορισµό των 
πολιτικών διατυπώνοντας γνώµες στο Συµβούλιο, είτε µετά από αίτηση του 
Συµβουλίου ή του ΥΕ  είτε µε δική της πρωτοβουλία, εποπτεύοντας την 
εφαρµογή των συµπεφωνηµένων πολιτικών, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων 
του ΥΕ ενώ ασκεί υπό την εξουσία του Συµβουλίου τον πολιτικό έλεγχο και την 
στρατηγικές κατευθύνσεις όλων των πολιτικό-στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ.12 
Η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC), απαρτιζόµενη από τους αρχηγούς των γενικών 
επιτελείων ή από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους και από πρόεδρο που 
διορίζεται από το Συµβούλιο κατόπιν συστάσεως της επιτροπής, παρέχει 
στρατιωτικές συµβουλές και υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και 
Ασφάλειας, δίνει δε επίσης στρατιωτικές κατευθύνσεις στο Στρατιωτικό 
Επιτελείο,13 
Το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS), αποτελούµενο από αποσπασµένους 
στρατιωτικούς των Κ-Μ και ενσωµατωµένο στη γενική γραµµατεία του 
Συµβουλίου, παρέχει στρατιωτικές γνώσεις και υποστήριξη προς την ΕΠΑΑ, 
ιδίως ως προς την έγκαιρη προειδοποίηση, εκτίµηση της κατάστασης και 
στρατηγικού προγραµµατισµού για τις ∆ράσεις Πέτερσµπεργκ, 
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ευρωπαϊκών εθνικών και πολυεθνικών 
δυνάµεων.14 
 

                                                           
12Official Journal of the European Communities,2001, COUNCIL DECISION of 22 January 2001 setting up the  

Political and Security Committee, 2001/78/CFSP,L 27/1-2 
13Official Journal of the European Communities,2001, COUNCIL DECISION of 22 January 2001 setting up the  

Military Committee of the European Union, 2001/79/CFSP, L 27/4-6 
14EU Military Staff Brochure September 2016,   

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/web_eums_september_2016-second_edition.pdf 



12 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

 
∆οµή-Λειτουργίες PSC,EUMC,EUMS.15 

 
Η Πολιτικό-στρατιωτική Μονάδα δηµιουργήθηκε το 2008 στο εσωτερικό του 
EUMSγια να συντονίσει την πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία και µετά από 
απόφαση του Συµβουλίου, παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης, 
αξιολογεί και εκτελεί τον στρατηγικό σχεδιασµό µίας επιχείρησης, συµβάλει στον 
καθορισµό, αξιολόγηση και την αναθεώρηση των  στρατιωτικών στόχων και 
συνεργάζεται µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας. 
Σε αυτήν ενσωµατώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων (EUOPsCen) το οποίο λειτουργεί 
ως Επιχειρησιακό Επιτελείο για τον σχεδιασµό  µικρών αποστολών στα πλαίσια 
της ΕΠΑΑ κυρίως όταν συνδυάζονται στρατιωτικά και µη στρατιωτικά στοιχεία. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας(EDA) συµβάλλει στον καθορισµό των στόχων 
ως προς τις στρατιωτικές δυνατότητες των Κ-Μ ενισχύοντας  ευρύτερα την άµυνα 
της Ένωσης16,Το ∆ορυφορικό Κέντρο της Μαδρίτης (SATCEN)17, Το Ινστιτούτο 

Μελετών Ασφάλειας στο Παρίσι,18 
Η Επιτροπή για τις Πολιτικές Πτυχές της ∆ιαχείρισης Κρίσεων CIVCOM η οποία 
παρέχει  τεχνογνωσία και εξειδικευµένη πληροφόρηση στις πολιτικές αποστολές 
και συντονίζει την εξασφάλιση µη στρατιωτικών δυνατοτήτων διαµέσου της 
συνεργασίας µεταξύ των Κ-Μ και διαφορετικών οργάνων της Ένωσης, 
Η Μη Στρατιωτική ∆υνατότητα Σχεδιασµού και ∆ιεξαγωγής Επιχειρήσεων  (Civilian 

Planning Conduct Capability) ιδρύθηκε το 2007 υπό την στρατηγική 

                                                           
15http://www.dadalos-europe.org/int/grundkurs4/gasp_esvp.htm 
16http://www.eda.europa.eu/ 
17https://www.satcen.europa.eu/ 
18http://www.iss.europa.eu/ 
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καθοδήγηση και τον πολιτικό έλεγχο της PSC και υπό την υψηλή ευθύνη του 
ΥΕ, λειτουργεί για λογαριασµό της πολιτικής πτέρυγας της PSC δηλαδή της 
CIVCOM και είναι υπεύθυνη για: 

• Τον καθορισµό και τη σύσταση πολιτικών αποστολών µέσα στο πλαίσιο της 
Γραµµατείας του Συµβουλίου 

• Την εξασφάλιση του συντονισµού των δράσεων µε όργανα και υπηρεσίες 
της ΕΕ αλλά και των Κ-Μ 

• Nα παρέχει µία ενοποιηµένη και σαφής αλυσίδα διοίκησης για την 
διεξαγωγή πολιτικών αποστολών 

• Την συµµετοχή των µελών της στην Πολιτικό-στρατιωτική µονάδα του 
EUMSγια την εµπέδωση της συνεργασίας στρατιωτικού και πολιτικού 
τοµέα στις µελλοντικές επιχειρήσεις.19 

 

 
Οργανόγραµµα CPCC.20 
 

Η πολιτικό-στρατιωτική Οµάδα εργασίας δηµιουργήθηκε το 2001 από το 
COREPER ως ενδιάµεση επιτροπή µεταξύ της EUMC και της CIVCOM και 
συντονίζει τις δράσεις που απαιτούν πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία 

                                                           
19European Union External Action, COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY,2011,The Civilian   

   Planning and Conduct Capability (CPCC), CPCC/04, 2-3. 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/documents/pdf/110412_factsheet_-_cpcc_-_version_4_en.pdf 
20European Union External Action, COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY,2011,όπ.π, 3 
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προετοιµάζοντας ζητήµατα και προλαµβάνοντας ερωτηµατικά που ίσως 
προκύψουν στηνPSCκατά την διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασµού αποστολών 
Η Οµάδα Εργασίας της Στρατιωτικής Επιτροπής παρέχει συµβουλές για 
στρατιωτικά ζητήµατα και αναφέρει στην Στρατιωτική Επιτροπή, 
Οι Σύµβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων (Relex Councilors) παρέχουν τεχνοκρατικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν σε νοµικά ζητήµατα όταν προκύπτει η 
δηµιουργία νέων υπηρεσιών ή όταν πρέπει να ρυθµιστούν οικονοµικά η νοµικά 
ζητήµατα από την υλοποίηση των ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ 
Η µονάδα Πολιτικής PUλειτουργούσε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 2000 
υπό την Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και εξελίχθηκε σε µία Γενική 
∆ιεύθυνση Ε η οποία επέκτεινε τις δραστηριότητες της καλύπτοντας πολιτικό-
στρατιωτικά θέµατα και αναδοµήθηκε απορροφώντας προσωπικό από  ∆ΕΕ, 
ΝΑΤΟ και εθνικά Υπουργεία 
Η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου διαδραµατίζει έναν τεράστιο  συντονιστικό 
και επιχειρησιακό ρόλο, υπό την εποπτεία της βρίσκονται η PU, EUMS και το 
SITCEN, ο επικεφαλής της ΥΕ έχει υπό την εποπτεία του τον EDA, το SATCEN 
και το Ινστιτούτο Μελετών και Ασφάλειας ενώ σε αυτήν εντάσσεται η Γενική 
∆ιεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων κι Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (DGE) 
η οποία στηρίζει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ. 
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασµού (Crisis Management and 

Planning Directorate)ιδρύθηκε το 2009 και είναι υπεύθυνη για τον 
ολοκληρωµένο στρατηγικό πολιτικό-στρατιωτικό σχεδιασµό επιχειρήσεων 
διατήρησης της ειρήνης και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, έχοντας πλέον το 
µεγαλύτερο µερίδιο στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων µέσα στην ΕΥΕ∆. 
Υπάγεται στον πολιτικό έλεγχο της PSC, παρέχει οδηγίες και συµβουλές στον ΥΕ 
και σε άλλα όργανα της ΕΕ,  αναθεωρεί στρατηγικά  τις ήδη υπάρχουσες 
αποστολές ΚΠΑΑ, αναπτύσσοντας συνεργασίες µε άλλους διεθνείς οργανισµούς 
και τρίτα κράτη καθώς και πολιτικές, δυνατότητες, προοπτικές υποστηρικτικές 
της ΚΠΑΑ και διεξάγει εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.21 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών και Κατάστασης INTCEN είναι υπηρεσία 
παροχής πληροφοριών η οποία συστήθηκε το 2003 ως Joint Situation Centre- 
SITCEN και από το 2011 λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΕ και παρέχει 
δράσεις ανάλυσης πληροφοριών, έγκαιρης προειδοποίησης και  επίγνωσης 
καταστάσεων, στην ΥΕ, την ΕΥΕ∆, στα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και TVN  Κ-Μ , στους τοµείς ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και αντιµετώπισης της 
τροµοκρατίας.22 
Η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ασφάλειας και Άµυνας (ESDC)23ιδρύθηκε το 2005, µε 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στρατηγικού επιπέδου ΚΠΑΑ προωθώντας  
ενεργά την ευρωπαϊκή κουλτούρα ασφάλειας. 

                                                           
21Gebhart Carmen,2003, The Crisis Management and Planning Directorate: Recalibrating ESDP Planning and  

conduct capacities, vol 7, no 4,Institute for Advanced Studies, Vienna, CSDP Forum, 
22http://eu-un.europa.eu/factsheet-on-eu-intelligence-analyses-center-intcen/ 
23https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/4369 
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1.4  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης – European External Action 

Service 
 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης συστήθηκε στις 26 Ιουλίου 2010 
και αποτελεί ένα αυτόνοµο σώµα στην δοµή της ΕΕ το οποίο24: 

• Συνεπικουρεί τον ΥΕ για την ΕΠΑΑ ο οποίος και προΐσταται αυτής 

• Συνεργάζεται στενά µε τις διπλωµατικές υπηρεσίες των Κ-Μ 

• Ενσωµατώνει όλες τις προηγούµενες Υπηρεσίες της Γραµµατείας του 
Συµβουλίου που αφορούσαν την ΚΠΑΑ, µεγάλο µέρος των αρµοδιοτήτων 
των εξωτερικών σχέσεων της Επιτροπής καθώς και αποσπασµένα στελέχη  
των εθνικών διπλωµατικών υπηρεσιών 

• Η οργάνωση και η λειτουργία της  καθορίζονται µε απόφαση του 
Συµβουλίου, προτάσσει του ΥΕ, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και έγκριση της Επιτροπής. 

• Συντονίζει τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης που θα οικοδοµήσουν µία 
διεθνή επιρροή για την Ένωση επιφέροντας αποτελέσµατα σε περιοχές του 
κόσµου προάγοντας τις αξίες και τα συµφέροντα της Ένωσης 

• Εφαρµόζει πολιτικές που διασυνδέουν την εσωτερική µε την εξωτερική 
ασφάλεια της Ένωσης λειτουργώντας συνεκτικά ώστε αναπτυξιακές 
πολιτικές να συνδυάζονται µε πολιτικές εκδηµοκρατισµού και αλλά και 
στρατιωτικές δράσεις 

• Εκτελεί αποστολές στρατιωτικού και µη στρατιωτικού χαρακτήρα οι οποίες 
καλύπτουν διάφορα πεδία δράσης της Ένωσης 

• Σε ορισµένες δράσεις της υλοποιεί την εξωτερική διάσταση εσωτερικών 
πολιτικών της Ένωσης 

• Ελέγχει αποκλειστικά συγκεκριµένους θεµατικούς χρηµατοδοτικούς 
µηχανισµούς καθορίζοντας την φύση της οικονοµικής υποστήριξης λόγω 
και της θέσης της ΥΕ ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής αλλά και µε την 
δηµιουργία του Foreign Policy Instrument το οποίο ενσωµατώνει όλες τις 
χρηµατοδοτήσεις για την οικονοµική υποστήριξη των µη στρατιωτικού 
χαρακτήρα αποστολών, µειώνοντας έτσι περιθώρια δαπανηρών 
επικαλύψεων στις χρηµατοδοτικές προσπάθειες της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης 

• Εκτελεί εξολοκλήρου την ΕΠΓ 

• Ενσωµατώνει όλα τα όργανα του Συµβουλίου που από το 2001 έως και τον 
∆εκέµβριο του 2009 υποστηρίζουν την ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ τα οποία έχουν 
αµιγώς διακρατικό χαρακτήρα (PSC, EUMC,EUMS,CIVCOM, Sitcen, 
EDA),αλλά και τη Γενική ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων και µέρος της 

                                                           
24 Whitman Richard,2010, Strengthening the EUs External representation, The role of the European External  

Action Service, European Parliament, Directorate General for external policies, Policy Department  

EXPO/B/AFET/FWC/2009-01/Lot6/02, 4-7  
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Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης από µεριά της Commission, 
δηµιουργώντας µία νέα δοµή υποστήριξης  συλλογής πληροφοριών, 
πολιτικού και στρατιωτικού σχεδιασµού και εκτέλεσης στρατιωτικών και 
πολιτικών επιχειρήσεων. 

• Επισυνάπτει οικονοµικές και αναπτυξιακές συµφωνίες µε τρίτες χώρες 
φροντίζοντας την ενσωµάτωση ζητηµάτων που αφορούν την εφαρµογή των 
αξιών και των αρχών της Ένωσης 

• Ελέγχεται από τα Κ-Μ µε επικεφαλής το CoreperII 

• Έχει γύρω στις 140 διπλωµατικές αντιπροσωπείες αντιπροσωπεύοντας την 
Ένωση σε 163 χώρες και διεθνείς οργανισµούς οι οποίες και την 
ενηµερώνουν διαρκώς για όλα τα θέµατα που την αφορούν,25 

• Σε αυτήν υπάγονται και οι Ειδικοί Απεσταλµένοι της Ένωσης EUSRs οι οποίοι 
τοποθετούνται σε προβληµατικές χώρες και περιοχές για να υποστηρίξουν 
την εφαρµογή και την υλοποίηση της ΕΠΑΑ υποβοηθώντας την ΥΕ µε κύριο 
σκοπό την παγίωση στα µέρη που τοποθετούνται της ειρήνης της 
σταθερότητας και του κράτους δικαίου. 

 
Οργανόγραµµα ΕΥΕ∆26 

 

 

                                                           
25Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 26ης Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της   

    οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, (2010/427/ΕΕ) 
26https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/organisation_chart_february_2017.pdf 
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1.5  Γενικός Μη Στρατιωτικός και Στρατιωτικός Στόχος της Ένωσης 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το 1999 τονίστηκε  για πρώτη φορά η 
σπουδαιότητα δροµολόγησης µίας µη στρατιωτικής δυνατότητας για την 
αντιµετώπιση κρίσεων µε µη στρατιωτικά µέσα. 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα το 2000 τέθηκαν 4 προτεραιότητές για τη 
µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων: 

• η ανάγκη δηµιουργίας Αστυνοµικής ∆ύναµης, 

• η δηµιουργία ικανοτήτων για την δραστηριοποίηση στον τοµέα της 
υποστήριξης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου,  

• η δηµιουργία δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης των δοµών της 
δηµόσιας διοίκησης σε τρίτα κράτη και  

• η δηµιουργία της ικανότητας να παρέχει η Ένωση σε τρίτους υπηρεσίες 
πολιτικής προστασίας.27 

Ακόµα αποφασίστηκε η υλοποίηση δηµιουργίας Αστυνοµικής δύναµης 
δεσµεύοντας τα Κ-Μ να δηµιουργήσουν µέχρι το 2003 µία αστυνοµική δύναµη 
5000 ατόµων, διαθέσιµη στον τοµέα της ΕΠΑΑ εκ των οποίων τα 1000 θα πρέπει 
να διατηρούν ετοιµότητα 30 ηµερών.28 
Στο ECτης Νίκαιας το 2000 ενισχύθηκαν τα µέσα της Ένωσης για τη µη 
στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων. 
 Στο EC του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001 ανακοινώθηκε ο πρώτος Γενικός 

Μη στρατιωτικός Στόχος. 

• Καθορίστηκαν οι στόχοι και δόθηκε χρονικό όριο το 2003 για τη 
δυνατότητα υλοποίησης των µη στρατιωτικών δυνατοτήτων επιχειρησιακής 
δράσης. 

• Αποφασίστηκε η δηµιουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 
δηµόσιας διοίκησης η οποία θα βρίσκεται στη  διάθεση της Ένωσης για 
συµβουλευτικούς σκοπούς.  

• Συστάθηκε ένας Μηχανισµός Ταχείας Αντίδρασης που θα παρέχει στην 
Ένωση τη δυνατότητα άµεσης χρήσης µη στρατιωτικών µέσων των Κ-Μ.  

• Αποφασίστηκε η σύσταση οµάδων επέµβασης πολιτικής προστασίας 2000 
ατόµων, η διάθεση ειδικών σε θέµατα πολιτικής προστασίας από τα Κ-Μ 
για τον συντονισµό των δράσεων ή την αξιολόγηση σχετικών καταστάσεων 
και 

•  η σύσταση οµάδας 200 ατόµων συµπεριλαµβανοµένων δικαστών, 
εισαγγελέων και σωφρονιστικών υπαλλήλων η οποία θα συµβάλει 
επικουρικά στη δράση της αστυνοµίας στον τοµέα ενίσχυσης του κράτους 
δικαίου κατά την διάρκεια µίας επιχείρησης διαχείρισης κρίσης. 

                                                           
27http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.htm 
28NUGENTNEIL, 2012,Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ, Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές , Γ Αναθεωρημένη  

 Έκδοση, Εκδόσεις Σαββάλας,526 
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Οι προαναφερόµενες οµάδες συµπεριλαµβανοµένων  2-3 οµάδων αξιολόγησης 
και συντονισµού αποτελούµενων  από 10 εµπειρογνώµονες θα µπορούσαν να 
αποστέλλονται εντός 3-7 ωρών. 

• Εντοπίστηκαν τα πεδία δράσης των αστυνοµικών αποστολών ήτοι: η 
παρακολούθηση, η παροχή συµβουλών και η εκπαίδευση τοπικών 
αστυνοµιών, η πρόληψη ή ο µετριασµός εσωτερικών κρίσεων και 
συγκρούσεων, η αποκατάσταση του νόµου και της τάξης σε άµεσες 
καταστάσεις µετά από συγκρούσεις και η υποστήριξη των τοπικών 
αστυνοµιών στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Στην ∆ιάσκεψη ∆έσµευσης Αστυνοµικών ∆υνατοτήτων το Νοέµβριο του 2001 τα 
Κ-Μ δεσµεύθηκαν για την υλοποίηση των στόχων του EC του Φέιρα για τη 
δηµιουργία αστυνοµικής δύναµης 5000 ατόµων ενώ για πρώτη φορά 
ανακοινώθηκε ότι η  Ένωση θα µπορεί να αναλαµβάνει αποστολές αστυνοµικού 
χαρακτήρα κατά την διάρκεια των οποίων η αστυνοµική δύναµη θα µπορεί όχι 
µόνο να ενισχύει τις τοπικές αστυνοµικές αρχές µίας περιοχής σε κρίση αλλά 
και να τις υποκαθιστά ως προς την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών το 2004 εγκρίθηκε το Σχέδιο ∆ράσης 
για τη µη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων στο οποίο επισηµάνθηκε η ανάγκη 
χρήσης όλων των µη στρατιωτικών µέσων που µπορούν να τεθούν στην διάθεση 
της Ένωσης από τα όργανά της, τις πολιτικές αλλά και τα Κ-Μ προκειµένου να 
υλοποιήσει πιο αποτελεσµατικά τους στόχους της και διαµορφώθηκε ο Γενικός 

µη Στρατιωτικός Στόχος 2008 (Civilian Headline Goal 2008) στον οποίο: 

• Τονίστηκε η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, των διαδικασιών στελέχωσης 
και των σχεδιασµών των αποστολών. 

• Προστέθηκαν δύο νέες προτεραιότητες: οι αποστολές παρακολούθησης 
και οι αποστολές υποστήριξης των Ειδικών Απεσταλµένων της ΕΕ. 

• Επισηµάνθηκε η ανάγκη διεξαγωγής ταυτόχρονων αποστολών δίνοντας 
έµφαση σε άλλα δύο πεδία δράσης: την µεταρρύθµιση του τοµέα της 
ασφάλειας (SSR) και τον αφοπλισµό, την αποστράτευση και επανένταξη 
(DDR), 

Σύµφωνα µε την έκθεση ΚΕΠΠΑ 2007, η µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων 
εµπλουτίστηκε µε τη διαχείριση των συνόρων και τις ολοκληρωµένες αποστολές 
οι οποίες περιλαµβάνουν ταυτόχρονα ζητήµατα αστυνόµευσης και δηµόσιας 
τάξης, δηµοσίας διοίκησης, οργανωµένου εγκλήµατος και κράτους δικαίου. 
Το Συµβούλιο το Νοέµβριο του 2007 ενέκρινε τον Γενικό Μη στρατιωτικό Στόχο 

201029,στον οποίο: 

• Αποφασίστηκε η συνέχισή της ανάπτυξης των δυνατοτήτων για την µη 
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων 

• Ο συγχρονισµός του µε τον αντίστοιχο Στρατιωτικό Στόχο2010 

                                                           
29http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Civilian_Headline_Goal_2010.pdf 



19 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

• ∆όθηκε έµφαση στην προώθηση και ανάπτυξη της πολιτικό-στρατιωτικής 
συνεργασίας τονίζοντας την συνεχή βελτίωση της ετοιµότητας και της 
δυνατότητας ανάπτυξης. 

• Προσδιορίστηκε η ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνατοτήτων, όπως η διάθεση 
285 επιπλέον εµπειρογνωµόνων για τη µεταβατική δικαιοσύνη, τον 
διάλογο και την ανάλυση των συγκρούσεων. 

• ∆ηµιουργήθηκαν οι Οµάδες Μη Στρατιωτικής Αντίδρασης (Civilian 
Response Teams),ισχυρές οµάδες εµπειρογνωµόνων προετοιµασµένοι για 
ταχεία ανάπτυξη. 

Το 1999 στο Ελσίνκι τέθηκε ο Γενικός Στρατιωτικός Στόχος  (MHG 200330) για 
να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει τις στρατιωτικές ικανότητες που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή του συνόλου των δράσεωνPetersburg και προέβλεπε έως το 
2003 την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάµεων, 15 ταξιαρχιών των 50.000-60.000 
ατόµων, στρατιωτικά αυτάρκεις, µε δυνατότητα ανάπτυξης, εντός 60 ηµερών και 
την  διατήρηση τους επί ένα τουλάχιστον έτος. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 εξετάζοντας τις µεταβολές στον τοµέα της 
διεθνούς ασφάλειας ενέκρινε τον MHG2010 σύµφωνα µε τον οποίο η Ένωση θα 
πρέπει έως το 2010 να είναι σε θέση να ανταποκριθεί µε  ταχεία και 
αποφασιστική δράση εφαρµόζοντας µια πλήρως συνεκτική προσέγγιση σε όλο το 
φάσµα των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων που καλύπτονται από τη ΣΕΕ, να 
ενεργεί προτού ξεσπάσει η κρίση και η προληπτική εµπλοκή µπορεί να 
αποτρέψει την επιδείνωση µια κατάστασης, να διατηρήσει την ικανότητα να 
διεξάγει ταυτόχρονες επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας συγχρόνως πολλές 
επιχειρήσεις σε διαφορετικά επίπεδα εµπλοκής και να χρησιµοποιεί τα Battle 

Groups, µονάδες µάχης  υψηλής ετοιµότητας αποτελούµενες από 1.500 άτοµα 
που µπορούν να αναπτυχθούν εντός 10 ηµερών µετά την απόφαση για την 
έναρξη µίας επιχείρησης και να µπορούν να διατηρηθούν µέχρι 30 ηµέρες 
(διάστηµα το οποίο επεκτείνεται έως 120 ηµέρες, µε εναλλαγή). 
Στην ∆ιάσκεψη ∆έσµευσης Στρατιωτικών ∆υνατοτήτων του 2004, τα Κ-Μ 
ανέλαβαν µια αρχική δέσµευση για τη διαµόρφωση 13ωνΕυρωπαϊκών µονάδων 
µάχης, µε στόχο πάντα να έχει δύο από αυτές συνεχώς σε κατάσταση αναµονής. 
Την 1η Ιανουαρίου 2007,τα Battle Groups έφτασαν σε πλήρη επιχειρησιακή 
ικανότητα ενώ έως και σήµερα, δεν έχουν ακόµη χρησιµοποιηθεί. 
 
 
 
 
 

                                                           
30http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20Headline%20Goal.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.1  Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων-Σύστημα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης 

Κρίσεων της Ε.Ε. 
 

2.1.1. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

 

Τα κυριότερα  όργανα τα οποία συµµετέχουν στην λήψη αποφάσεων για την 
εκτέλεση επιχειρήσεων της Ένωσης είναι το ECκαι το Συµβούλιο, κυρίως µε 
σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και Άµυνας, η COREPER ο ΥΕ και η PSC ενώ 
όλα τα υπόλοιπα όργανα διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης έχουν µόνο 
συµβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο. Συγκεκριµένα: 

• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζουν µε οµοφωνία, 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. Η θέσπιση 
νοµοθετικών πράξεων αποκλείεται. 

• Τα Κ-Μ θέτουν στη διάθεση της Ένωσης, για την εφαρµογή της ΚΠΑΑ 
στρατιωτικές και µη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειµένου να 
συµβάλουν στους στόχους που καθόρισε το Συµβούλιο, ενώ συγκροτούν 
µεταξύ τους πολυεθνικές δυνάµεις για να τις θέτουν στη διάθεση της 
ΚΠΑΑ. 

• Η PSC ασκεί, υπό την ευθύνη του Συµβουλίου και του ΥΕ , τον πολιτικό 
έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης 
κρίσεων ενώ ο ΥΕ συντονίζει όλα τα µέσα. 

Επιπλέον αναβαθµίζεται ο ρόλος του του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου το οποίο: 

• Ενηµερώνεται από Συµβούλιο, Επιτροπή και τον ΥΕ για τις νέες εξελίξεις 
και τα δρώµενα στην ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ τακτικώς  και εκτάκτως, 
απευθύνοντας ερωτήσεις ή διατυπώνοντας απόψεις που λαµβάνονται 
δεόντως, υπό την µέριµνα του ΥΕ και εγκρίνει  ετησίως 2 εκθέσεις για 
ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ που συντάσσει ο ΥΕ.31 

• ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση των πολιτών για τους 
σκοπούς µίας  επιχειρησιακής δράσης της Ένωσης και της σηµασίας της  
για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

• ∆ηµιουργήθηκαν οι Κοινές Συναντήσεις ∆ιαβούλευσης στις οποίες 
συµµετέχουν από κοινού µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της ΕΥΕ∆ όπου γίνεται ενηµέρωση για θέµατα ΚΕΠΠΑ 
και ΚΠΑΑ και εξετάζεται η εφαρµογή του κοινοτικού προϋπολογισµού για 
αυτά τα θέµατα. 

 

                                                           
31European Parliament, Plenary, Parliament and High Representative: a new partnership? 

    At a glance, Members' Research Service,5 January 2015,http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-  

    545707-Parliament-and-High-Representative-FINAL.pdf 
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∆οµές ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ32 

 
Όργανα λήψεως αποφάσεων και συντονισµού για ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ µετά την Λισαβώνα.33 

                                                           
32RehrlJochen and Weisserth Hans-Bernhard, 2010, Handbook on CSDP, The Common Security and Defense  

   Policy of the European Union, ESDC,39 
33https://www.slideshare.net/comcentre/the-politics-and-institutions-of-eu-crisis-management 
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2.1.2 Σύστημα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κρίσεων της Ε.Ε. 

 
Στην ΕΥΕ∆ λειτουργεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης Κρίσεων της 
Ένωσης που υπάγεται απευθείας στον ΥΕ, συντονίζοντας όλες τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µε σκοπό να επιλαµβάνεται σε κρίσεις που µπορούν να επηρεάσουν 
την ασφάλεια και τα συµφέροντα της ΕΕ που συµβαίνουν εκτός του εδάφους 
της, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που επηρεάζουν τις αντιπροσωπείες της, 
ή οποιαδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο της ή πρόσωπο της ΕΕ σε µια τρίτη 
χώρα, αλλά και τις κρίσεις που συµβαίνουν στο εσωτερικό της και έχουν µία 
εξωτερική διάσταση. Η δράση της ποικίλει από πρόληψη και ετοιµότητα έως και 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση µε στόχο την επίτευξη µιας συνολικής 
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης  
δυνατοτήτων.34 
Η πλατφόρµα αντιµετώπισης κρίσεων της ΕΕ περιλαµβάνει ένα φάσµα υπηρεσιών 
σε όλο το σύστηµα της Ένωσης ενεργοποιείται και συγκροτείται σε σώµα από τον 
ΥΕ της Ένωσης ως πρόεδρο, τον εκτελεστικό γενικό γραµµατέα της ΕΥΕ∆ και τον 
Managing Director του τµήµατος Αντιµετώπισης Κρίσεων της ΕΥΕ∆ για την 
εξασφάλιση της ανταπόκρισης της ΕΕ κατά τη διάρκεια των εξωτερικών κρίσεων 
παρέχοντας σε ΕΥΕ∆ καιCommission υπηρεσίες µε πολιτικές και στρατηγικές 
κατευθύνσεις για τη διαχείριση µιας δεδοµένης κρίσης. Ανάλογα µε τα  ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά  µίας συγκεκριµένης κρίσης, η πλατφόρµα µπορεί να φέρει σε 
σύµπλευση: 

• Όργανα διαχείρισης και αντιµετώπισης κρίσεων της ΕΥΕ∆ :Την CMPD, το 
τµήµα Αντιµετώπισης Κρίσεων, EUMS,CPCC,INTCEN, EU Situation 
Room καθώς και τις αρµόδιες γεωγραφικές και οριζόντιες υπηρεσίες της 
ΕΥΕ∆ 

• Την EUMC 

• Τις αρµόδιες υπηρεσίες της Commission(ECHO, DEVCO, FPI, κλπ). 
 

                                                           
34RehrlJochen, 2014, Handbook  for Decision Makers, The Common Security and Defense Policy of the   

   European Union, ESDC,32 
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EU Crisis Platform35 

 
 
ΤοCrisis Management Board (Σώµα ∆ιαχείρισης Κρίσεων) είναι ένα σώµα το οποίο 
συγκροτείται σε ad hoc βάση και διευθύνεται είτε από τον ΥΕ είτε από τον 
εκτελεστικό γενικό γραµµατέα της ΕΥΕ∆, φέρνοντας όλα τα τµήµατα της ΕΥΕ∆ 
µαζί, για να συζητήσει οριζόντιες οργανωτικές πτυχές της ΕΥΕ∆  στους τοµείς 
αντιµετώπισης κρίσεων, διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης των συγκρούσεων µε 
απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερου συντονισµού. 
To EU Situation Room, είναι ένα µόνιµο όργανο που παρακολουθεί παγκοσµίως 
τα πάντα και παρέχει την τρέχουσα επίγνωση καταστάσεων 24/7, όλο το χρόνο. 
Αποτελεί το πρώτο σηµείο επαφής για όλες τις πληροφορίες που πηγάζουν από 
καταστάσεις κρίσεων. 
Συνεργάζεται σε βάση 24/7 µε όλες τις αποστολές ΚΠΑΑ και τις αντιπροσωπείες 
της Ένωσης, τα Κ-Μ διευθύνοντας τα εθνικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων και όλα 
τα θεσµικά της όργανα υποστηρίζοντας τον ΥΕ και την ΕΥΕ∆. ∆ιαδραµατίζει 
συντονιστικό ρόλο σε πολιτικό επίπεδο της ΕΕ για να υποστηρίξει τον πολιτικό 
συντονισµό και τη λήψη αποφάσεων σε µεγάλες, σύνθετες και πολυεπίπεδες 
κρίσεις διατηρώντας τακτικά επαφές µε άλλα κέντρα διαχείρισης κρίσεων 
περιφερειακών και διεθνών οργανισµών (UN, AU, ASEAN, LAS,κλπ).36 
 

                                                           
35http://www.euprophecynews.com/2015_03_01_archive.html 
36RehrlJochen, 2014, Handbook  for Dec Mak, όπ.π, 34-35 
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EUSituationRoom.37 

 

2.2 Έναρξη Αποστολών Ε.Ε.-Ιεραρχία-Στρατηγικός Συντονισμός-Αναθεώρηση 

και λήξη. 
 

Η έναρξη και το «στήσιµο» των αποστολών ΚΠΑΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
περιλαµβάνει τα κάτωθι στάδια: 
 
Στάδιο 1ο)Η πλαισίωση των επιλογών για εµπλοκή 

 

Μόλις εντοπιστεί µία κρίση η PSCή ο ΥΕ θα ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες 
απάντησης της Ένωσης. Σε αυτό το στάδιο θα εµπλακούν πλατφόρµες και 
οµάδες εργασίας (Μονάδα Πρόβλεψης Συγκρούσεων, η Crisis Platform και το 
Σώµα ∆ιαχείρισης Κρίσεων για τον συντονισµό και ανταλλαγή πληροφοριών. 
Το Σώµα ∆ιαχείρισης Κρίσεων προσφέρει εσωτερική καθοδήγηση για περαιτέρω 
δράση και προγραµµατισµό και ξεκινά την ανάπτυξη ενός πολιτικού πλαισίου 
για την προσέγγιση της κρίσης (Political Framework for Crisis Approach), σε 
συντονισµό µε την Commission. 
Η PFCA θέτει το πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο διατυπώνονται µε σαφήνεια τα 
κάτωθι ερωτήµατα: ποια είναι η κρίση, γιατί η ΕΕ πρέπει να δράσει και ποια 
µέσα είναι διαθέσιµα και καλύτερα προσαρµοσµένα για την ανταπόκριση της ΕΕ 
στην συγκεκριµένη κρίση. 
Ακόµα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα επιλογών στη διάθεσή της ΕΕ. Κατάλληλα 
µέσα για την αντιµετώπιση κρίσεων µπορεί να είναι οικονοµικές κυρώσεις, 
διπλωµατικές ενέργειες, διαµεσολάβηση, ανθρωπιστική βοήθεια, αναπτυξιακή 
βοήθεια και η ΚΠΑΑ. 
Έτσι εάν υπάρχει αξία και προοπτική για δράση και εµπλοκή στο πεδίο δράσης 
της ΚΠΑΑ, η PSC ή το Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει στην CMPD να αναπτύξει 

                                                           
37http://www.abeldanger.org/2707-the-brexit-detectives-sercos-zulu-bets-on-eu-bombs-isis-crisis-crimes-by-   

   clintons-8a-pride/ 
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περαιτέρω τις πιθανές επιλογές της ΚΠΑΑ ή για να πλαισιώσει ένα σχέδιο 
διαχείρισης κρίσης (Crisis Management Concept).38 
 

 
Επιλογές ∆ιαχείρισης Κρίσεων της PFCA.39 

 
Στάδιο 2ο) Καθορισµός των στόχων και του πεδίου εφαρµογής της αποστολής. 

 

Η  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασµού θα προετοιµάσει το CMC, σε 
διαβούλευση µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥΕ∆, ιδίως της Μη 
Στρατιωτικής ∆υνατότητας Σχεδιασµού και ∆ιεξαγωγής Επιχειρήσεων, το 
Στρατιωτικό Επιτελείο και άλλες σχετικές ∆ιευθύνσεις, τις αντιπροσωπείες της 
Ε.Ε. και τις υπηρεσίες της Commission. Για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα 
ενεργοποιηθεί ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός Αθηνά. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να ζητείται η γνώµη πολλών άλλων διεθνών δρώντων όπως διεθνείς 
οργανισµοί, τρίτες χώρες, διεθνείς ΜΚΟ και εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών. 
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασµού θα αποστείλει διερευνητική 
αποστολή(fact finding mission) στη ζώνη της κρίσης για να ελέγξει τη βούληση 
των τοπικών αρχών και για να ξεκινήσει την έρευνα και την ανάπτυξη του CMC. 
Ο σκοπός του σχεδίου είναι να αναλύσει και να προτείνει επιλογές στο πεδίο της 

                                                           
38RehrlJochen, 2014, Handbook  for Dec Mak, όπ.π, 46 
39RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Missions and Operations, The Common Security and  

   Defense Policy of the European Union, ESDC,38 
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ΚΠΑΑ, να περιγράψει και να πλαισιώσει τους πιθανούς στόχους και το πεδίο 
εφαρµογής των αποστολών της ΕΕ. Με βάση τις συµβουλές από το EUMS και 
της CIVCOM, το σχέδιο πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την PSC και στη συνέχεια 
από το Συµβούλιο. 
Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της κρίσης, το EUMSή η CMPD µπορεί να 
αναλάβουν να αναπτύξουν στρατιωτικές ή πολιτικές στρατηγικές επιλογές 
(Military Strategic Options / Civilian Strategic Options).  
Η Στρατιωτική Επιτροπή και η Επιτροπή για τις Πολιτικές Πτυχές της 
∆ιαχείρισης Κρίσεων αξιολογούν  τις   στρατιωτικές και πολιτικές επιλογές 
αντίστοιχα και συµβουλεύουν την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας αναλόγως. 
Ακολούθως οι στρατιωτικό-πολιτικές στρατηγικές επιλογές εγκρίνονται από την  
PSC η οποία αναθέτει στον διευθυντή της CPCC, καθώς και στον ∆ιοικητή 
πολιτικών Επιχειρήσεων της Ένωσης (Civilian Operations Commander), την 
έναρξη του επιχειρησιακού σχεδιασµού και την στρατολόγηση του αρχηγού της 
αποστολής (Head of Mission) και της οµάδας πυρήνας της αποστολής. Η PSC 
προσδιορίζει επίσης τα µελλοντικά επιχειρησιακά στρατιωτικά Στρατηγεία και 
τους µελλοντικούς στρατιωτικούς διοικητές επιχειρήσεων (Military Operations 
Commanders), λαµβάνοντας  υπόψη τις προτάσεις της EUMC. 
Το Συµβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια την απόφαση για την ίδρυση της αποστολής 
που περιλαµβάνει τα εσωτερικά µέρη της: 

• Οι στόχοι και το χρονικό πλαίσιο της αποστολής (mandate), 

• Τα επιχειρησιακά στρατιωτικά Στρατηγεία (για τις στρατιωτικές αποστολές) 

• Τρίτα κράτη µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν και να συνεισφέρουν 
µε µέσα,  

• Το καθεστώς συµφωνίας δυνάµεων και το καθεστώς της αποστολής (Status 
Of Forces Agreement / Status Of MissionAgreement), 

• Η δήλωση επιπτώσεων προϋπολογισµού (Budget Implication Statement) 
για τις αστυνοµικές επιχειρήσεις ή ένα σχέδιο αναφοράς προϋπολογισµού 
για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Αµέσως µετά την λήψη της απόφασης του Συµβουλίου τόσο οι πολιτικοί  αλλά 
και οι στρατιωτικοί ∆ιοικητές των αποστολών ξεκινούν την διαδικασία 
συγκέντρωσης δυνάµεων (force generation process) εµπλέκοντας τα Κ-Μ αλλά 
και σε κάποιες περιπτώσεις και τρίτα κράτη. Σε περίπτωση που η PSC εγκρίνει 
τις συνεισφορές προσωπικού από τρίτα κράτη τότε δηµιουργείται η επιτροπή 
συνεισφορών (Committee of Contributors).40 
 
 

                                                           
40http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-1/how-are-missions-established/ 
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Πολιτικό-στρατιωτικές επιλογές ελέγχου και διοίκησης.41 

 
Στάδιο 3ο) Λεπτοµερής σχεδίαση της αποστολής. 

Για τις µη στρατιωτικές αποστολές, ο ∆ιοικητής των µη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων συντάσσει  τα Σχέδια λειτουργίας των επιχειρήσεων (CONOPS- 
Concept of Operations), µε βάση CMC. Τα CONOPSείναι έγγραφα που στην 
ουσία διασυνδέουν τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας 
των αποστολών σε όλους τους φορείς και τους δρώντες που θα συµµετέχουν µε 
τον οποιοδήποτε τρόπο. 
Η οµάδα σχεδιασµού περιλαµβάνει τον HoM, τη βασική οµάδα, καθώς και τις 
συναφείς υπηρεσίες της ΕΥΕ∆. Για την ενηµέρωση της ανάπτυξης των σχεδίων 
λειτουργίας των επιχειρήσεων η οµάδα σχεδιασµού (planning team) θα αναλάβει 
κανονικά µια αποστολή τεχνικής αξιολόγησης (Technical Assessment Mission). 
Για τις στρατιωτικές αποστολές, το EUMSαναπτύσσει µια αρχική Στρατιωτική 
οδηγία (Initiating Military Directive), η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη EUMC 
για να διασφαλιστεί ότι το CMC, είναι καλά µεταφρασµένο σε στρατιωτική 
κατεύθυνσή και καθοδήγηση µε το κατάλληλο επίπεδο λεπτοµέρειας. Με βάση 
το CMC, την απόφαση του Συµβουλίου και την IMD, οι Στρατιωτικοί ∆ιοικητές 
συντάσσουν τα CONOPS και µία κατάσταση των απαιτούµενων µέσων  
(Statement Of Requirement).42 
Με βάση τις συµβουλές της EUMC και της CIVCOM, η PSC εγκρίνει τα CONOPS 
τα οποία εν συνεχεία εγκρίνονται από το Συµβούλιο. 

                                                           
41RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  forMis a Op,όπ.π.,34 
42RehrlJochen, 2014, Handbook  for Dec Mak, όπ.π, 47 
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Οι πολιτικοί αλλά και οι στρατιωτικοί ∆ιοικητές των αποστολών προβαίνουν στην 
σχεδίαση των αντίστοιχων Σχεδίων ∆ράσης  (OPLAN) των Κανόνων  Χρήσης Βίας 
(Rules for the Use of Force- RoF) και των Κανόνων εµπλοκής (Rules Of 
Engagement) ανάλογα µε την περίπτωση. Ο HoM και η βασική οµάδα 
συµµετέχουν πλήρως στη διαδικασία σχεδιασµού των µη στρατιωτικών 
επιχειρήσεων. 
Σε κάποιες περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων απαιτείται ταχύτερη λήψη 
αποφάσεων και εφαρµόζεται µια διαδικασία «fasttrack», στην οποία η σύνταξη 
CONOPS παραλείπεται. Η ελάχιστη προϋπόθεση για τον σχεδιασµό των 
αστυνοµικών αποστολών είναι τα  Σχέδια ∆ράσης (OPLAN) που συντάσσει ο 
CivOpCom ενώ για τις στρατιωτικές αποστολές απαιτείται επιπρόσθετα εκτός των 
ΟPLANπου συντάσσουν οι στρατιωτικοί διοικητές και η IMDπου συντάσσεται από 
το EUMS. Με βάση τις συµβουλές της EUMC και τηςCIVCOM, η PSC εγκρίνει 
τα OPLANκαι τα προωθεί στο Συµβούλιο για έγκριση. Το Συµβούλιο µετά εκδίδει 
την απόφαση για την έναρξη της αποστολής ή της επιχείρησης στα πλαίσια της 
ΚΠΑΑ, το συντοµότερο δυνατό αφού επιτευχθεί µία αρχική επιχειρησιακή 
ικανότητα.43 
 

 
∆ιαδικασία Λήψης αποφάσεων για αποστολές ΚΠΑΑ.44 

 

                                                           
43http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-1/how-are-missions-established/ 
44RehrlJochen, 2014, Handbook  for Dec Mak, όπ.π, 45 



29 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

Στάδιο 4ο) Εφαρµογή-υλοποίηση της αποστολής. 

 

Η υλοποίηση της αποστολής, περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη του 
προσωπικού που θα στελεχώσει την αποστολή µε σκοπό την επίτευξη πλήρους 
επιχειρησιακής ικανότητας (Full Operational Capability).Στις αστυνοµικές 
αποστολές, ο CivOpsCdr ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο σε στρατηγικό 
επίπεδο, ενώ ο HoM παίρνει την εντολή σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στις 
στρατιωτικές αποστολές, ο στρατιωτικός επιχειρησιακός διοικητής ασκεί τη 
διοίκηση και τον έλεγχο σε στρατηγικό επίπεδο ενώ ο διοικητής των στρατιωτικών 
δυνάµεων που θα δράσουν στο τόπο διεξαγωγής της αποστολής παίρνει την 
εντολή σε επιχειρησιακό επίπεδο.45 
 
Φάση 5: Στρατηγική αναθεώρηση των αποστολών Κ.Π.Α.Α.-Επαναπροσδιορισµός 

των λειτουργιών και/ή λήξη των αποστολών 

 
Όταν το στρατηγικό πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ αλλάζει στα µέσα της θητείας 
τους, ή / και όταν η θητεία πλησιάζει στην ηµεροµηνία λήξης της, µια 
στρατηγική αναθεώρηση θα διεξαχθεί από την CMPD, µε την υποστήριξη της 
CPCC, του EUMS και άλλων σχετικών ∆ιευθύνσεων και µπορεί να οδηγήσει σε: 

•  ανανέωση και  παράταση της υφιστάµενης θητείας της αποστολής 

•  τον αναπροσανατολισµό της εµπλοκής από πλευράς ΚΠΑΑ 

•  τον τερµατισµό της αποστολής.  
Η λήξη της αποστολής απαιτεί την από κοινού διεργασία των σχετικών υπηρεσιών 
της ΕΥΕ∆ και της Commision για να προτείνουν πιθανούς τρόπους έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα των επιτευγµάτων µε µέσα διαφορετικά από αυτά 
της ΚΠΑΑ. 
Ανάλογα µε τα ευρήµατα της στρατηγικής αναθεώρησης ο ΥΕ προτείνει στην PSC 
ένα σύνολο µέτρων που αποσκοπούν στον επαναπροσδιορισµό ή τον τερµατισµό 
της αποστολής. Αφού η PSC συµφωνήσει προωθεί τα µέτρα στο Συµβούλιο. Το 
Συµβούλιο αποφασίζει, ανάλογα µε την περίπτωση, για να επικεντρωθεί η δράση 
της ΕΕ συµπεριλαµβανοµένων είτε πιθανό τερµατισµό της αποστολής, είτε  
αποφασίζει την λήψη επιπροσθέτων δράσεων που απαιτούνται.46 
 

                                                           
45Ibid,47 
46http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-1/how-are-missions-established/ 
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Από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποιηση αποστολών ΚΠΑΑ.47 

 

∆ιαδικασία σχεδιασµού στρατιωτικών αποστολών48. 

                                                           
47http://slideplayer.com/slide/7318093/ 
48http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e  

lcano_in/zonas_in/defense+security/ari33-2010 
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2.3   Βασικές Αρχές και πολιτικές που διέπουν τις Αποστολές της Ε.Ε. 

 
Η εκτέλεση των  αποστολών της Ένωσης βασίζεται σε κάποιες βασικές αρχές και 
πολιτικές η εφαρµογή και η υλοποίσηση των οποίων στο επιχειρησιακό κοµµάτι 
επηρεάζει άµεσα την αποτελεσµάτικότητα τους. 

2.3.1 Ειρηνική Επίλυση των συγκρόυσεων. 

Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων αποτελείθεµελιώδη αρχή που διέπει την 
ΚΕΠΠΑ  αλλά επίσης αντιπροσωπεύει το σηµείο αναφοράς της Ένωσης στην 
συνολική δέσµευση της για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ο πολυεπίπεδος 
χαρακτήρας των αποστολών της Ένωσης σε συνδυασµό µε την χρήση πολιτικών 
και στρατιωτικών στοιχείων προσφέρει µέσα ειρηνικής επίλυσης των 
συγκρούσεων τα οποία αφενός είναι εγγενώς πολύπλευρα και αφετέρου διαρκώς 
εξελλισόµενα προκειµένου να αντιµετωπίσουν το διαρκώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον διεθνούς ασφάλειας. 
Oι αποστολές ΚΠΑΑ παρέχουν βοήθεια στην εφαρµογή των συµφωνιών 
διευθέτησης  συγκρούσεων και την αποτροπή της αναζωπύρωσης της βίας, αλλά 
επίσης  δεσµεύονται για την ενίσχυση των ικανοτήτων και την εκπαίδευση των 
δυνάµεων ασφαλείας σε καταστάσεις αδύναµων κρατών όπου περιφερειακές 
συγκρούσεις και µη κρατικοί φορείς δυσκολέυουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις να 
παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες.49 
 

2.3.2 Σεβασμός στα Ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές του κράτους Δικαίου 

 
Ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στις αρχές του κράτους δικαίου 
πηγάζει πρωτίστως από τις διατάξεις της ΣΕΕ (άρθρα 2,3 και 21) και θεωρείται 
στόχος όλων των αποστολών της Ένωσης καθώς έχει δισδιάστατη επίδραση στην 
Ένωση. Μία εσωτερική διάσταση ως θεµελιώδης και κοινές αξίες και µία 
εξωτερική διάσταση ως κατευθυντήριες αρχές για τη διεθνή δράση. 
Οι διαστάσεις αυτές είναι, ωστόσο, άρρηκτα συνυφασµένες γεγονός που 
αποδεικνύεται µε την διασύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, µε 
το πιο ανησυχητικό παράδειγµα αυτό των ένοπλων συγκρούσεων εκτός Ευρώπης 
να διαµορφώνουν σκηνικά ριζοσπαστικοποίησης και τροµοκρατικών επιθέσων 
εντός συνόρων της Ένωσης.50 
Οι ειδικές δράσεις των αποστολών για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων περιλαµβάνουν:την εξασφάλιση εµπειρογνωµόνων για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και την ισορροπία των φύλων,την κατάρτιση 
εκπαιδεύσεων για την ευαισθητοποίηση και την συνειδητοποίηση  του 
προσωπικού, την δηµιουργία µηχανισµών υποβολής εκθέσεων και αναφορών 
γιατις παραβιάσεις τους,την λήψη µέτρων για την βελτίωση της προστασίας των 

                                                           
49RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,112-115 
50Ibid, 116-117 
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παιδιών, την ανάπτυξη µέσων για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη συνεργασία 
και το συντονισµό µε άλλα µέσα της Ένωσης και φορείς, διεθνείς εταίρους και  
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη στήριξη των χωρών υποδοχής για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, κατά την αναθεώρηση της 
νοµοθεσίας τους, την ενθάρρυνση της επικύρωσηςκαι αναγνώρισης σχετικών 
διεθνών µέσων προστασίας τους, την προώθηση, του σεβασµού των 
υπερασπιστών τους, των πολιτικώντου διαλόγου και της ευαισθητοποίησης του 
κοινού. 
Οι δράσεις των αποστολών στον ευρύτερο τοµέα του κράτους δικαίου καλύπτουν 
ποικίλες κρατικές λειτουργίες και τοµείς πολιτικήςόπως: αστυνόµευση και 
δικαιοσύνη, δηµόσια διοίκηση, τελωνειακή λειτουργία, διαχείριση των συνόρων, 
καταπολέµηση της διαφθοράς και ανθρώπινα δικαιώµατα και φύλα και 
εφαρµόζονται και συνδυαστικά µεταξύ τους αναλόγως το είδος των αποστολών 
και κυριώς εφαρµόζονται σε αποστολέςδικαιοσύνης,ενδυνάµωσης της 
αστυνόµευσης, αντικατάστασης της αστυνόµευσης και σε αποστολές SSR και 
περιλαµβάνουν την εξασφάλιση και δηµιουργία στις χώρες υποδοχής  
δηµοκρατικές τάσεων,θεσµών και ιδρυµάτων.51 

 

2.3.3 Στρατηγική Επικοινωνία-Δραστηριότητες ενημέρωσης αντιμετώπισης κρίσεων-

Δημόσια Διπλωματία 

Για την στρατηγική επικοινωνία  διαχείρισης κρίσεων η ΕΕέχει υιοθετήσει τις 
δραστηριότητες ενηµέρωσης αντιµετώπισης 
κρίσεωνCrisisResponseInformationActivities (CRIA) που βασίζονται στην 
παραδοχή ότι, όταν οι φορείς της Ένωσης εκτελούν τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες ενηµέρωσης,πρέπει να εξασφαλίζεται η ενίσχυση του 
συντονισµού. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη 
κατάσταση κρίσης και µε τα µέτρα αντιµετώπισης της.52 
Η ∆ηµόσια διπλωµατία ασχολείται µε την επίδραση της στάσης του κοινού. 
Επιδιώκει να προωθήσει τα συµφέροντα της Ένωσης µε την κατανόηση, την 
ενηµέρωση και την επιρροή, εξηγώντας τους στόχους, τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητες της Ε.Ε. µέσω του διαλόγου µε τους πολίτες, µε οµάδες, θεσµούς 
και τα ΜΜΕ.Τα καθήκοντα αυτά στις αποστολές  ΚΠΑΑ τα ασκεί το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών ( Press and Public Information Office) που εκτελεί την 
επικοινωνιακή πολιοτική και στρατηγική ενηµέρωση των αποστολών και εκ των 
έσω αλλά και προς τα έξω σε όλα τα στάδια των λειτουργιών τους. 
 

                                                           
51RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,118-119 
52Ibid, 120-122 
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Ευρωπαική Στρατηγική Επικοινωνίας53 

 
 
 

2.3.4 Κανόνες Χρήσης Βίας και κανόνες Εμπλοκής 

 
Στις αστυνοµικές αποστολές ΚΠΑΑυπάρχουν περιπτώσεις αναγκαίας  χρήσης 
βίας  ιδίως σε αυτές µε εκτελεστικές αρµοδιότητες για αυτοάµυνα, για την 
προστασία της αποστολής και ως secondresponders  υιοθετώντας προσωρινά 
εκτελεστικό ρόλο για την υποστήριξη της τοπικής αστυνοµίας για την διατήρησης 
της δηµόσιας τάξης.  
Σε κάθε περίπτωση η χρήση βίας από το προσωπικό των civilianαποστολών που 
έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες θα πρέπει: 

• να είναι σύννοµη και µε την εθνική νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, µε 
την προυπόθεση ότι η νοµοθεσία της συνάδει µε την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

• να λαµβάνει υπόψη τους πολιτικούςστόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 
το αντίκρυσµα που θα έχει στον άµαχο πληθυσµό,τις πολιτικές και  άλλες 
σχετικές δυνατότητες  

• να συµµορφώνεται µε βάση τις εθνικές και διεθνείς νοµικές προυποθέσεις 
και απαιτήσεις της αποστολής, 

• να παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση για την άσκησή της σε όλα τα 
µέλη της αποστολής από τον HoM 

• να γίνεται ειδική µνεία για τους κανόνες άσκησής της τόσο στο SOMA  
αλλά και στο OPLAN της Αποστολής.54 
 

                                                           
53  Ibid.,121 
54RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,132 
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2.3.5 Προστασία των πολιτών 

Οι πολιτικές, αστυνοµικές και στρατιωτικές δυνάµεις των αποστολών θα πρέπει 
να εγγυώνται την προστασία των αµάχων, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από 
πολιτικά µέτρα και να συντονίζεται µέσω των δραστηριοτήτων των ανθρωπιστικών 
και αναπτυξιακών φορέων ιδίως στα ταραγµένσ ή ευάλωτα κράτη. 
Η ΕΕ υιοθέτησε πλήρως το επιχειρησιακό σχέδιο 2010 του ΟΗΕ για την 
προστασία των πολιτών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, που συµβάλλει 
αποφασιστικά: 

• στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης της προστασίας των πολιτών 

• στην ενεργοποίηση συνθηκών απόλαυσης των ανθρωπίνωνδικαιωµάτων 

• στην πρόσβαση σεβασικές ανάγκες 

• στην προστασία από επικείµενες απειλές σωµατικής βίας. 
Το σχέδιο περιλαµβάνει τρία µη-ιεραρχικά, αλληλοενισχυούµενα επίπεδα 
προστασίας: προστασία µέσω πολιτικής διαδικασίας, παρέχοντας προστασία από 
τηνσωµατική βία καιτην καθιέρωση ενός περιβάλλοντος προστασίας. 
Προαπαιτούµενα για την προστασία των αµάχων είναι:η κατάλληλη πρόληψη 
και αντίδραση, αµυντικές και αποτρεπτικές ικανότητες, επαρκείς πολιτικό, 
στρατιωτικό και αστυνοµικό προσωπικό µε τα αντίστοιχα προσόντα, πολιτικά και 
διπλωµατικά µέτρα, όπως η επίλυση των συγκρούσεων και της έγκαιρης 
προειδοποίησης και ικανότητες ανάλυσης.55 
 

2.3.6 Καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Η καταπολέµηση της διαφθοράς αποτελεί υψίστης σηµασίας ζήτηµα το οποίο 
πρωτίστως ρυθµίζεται από την ΣΛΕΕ (άρθρα 67 και 83). Ακολούθησαν πλειάδες 
πολιτικών από διάφορα θεσµικά όργανα της Ένωσης για τον συγκεκριµένο σκοπό 
µε πιο σηµαντικό τον µηχανισµό αναφοράς που εξέδωσε η Επιτροπή στις 3 
Φεβρουαρίου 2014 και αποτελεί την πρώτη αναφορά Καταπολέµησης της 
∆ιαφθοράς της Ένωσης. 
Βασικό στοιχείο  της αναφοράς είναι η πολιτική βούληση όταν πρόκειται να γίνει 
ένα εργαλείο που µπορεί να είναι χρήσιµο σε όλα τα στρώµατα της κοινωνίας των 
Κ-Μ της Ένωσης, προσφέροντας µια γενική εικόνα των δια-τοµεακών και ειδικών 
ανά χώρα ζητηµάτων που σχετίζονται µε την διαφθορά, εξετάζοντας πιθανές 
λύσεις και εστιάζοντας στα επιπτώσεις τόσο της διαφθοράς όσο και στα µέτρα 
καταπολέµησης της. 
Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και το ευρωπαϊκό γραφείο για την καταπολέµηση 
της απάτης OLAF56, το οποίο  ερευνά τις απάτες εις βάρος του προϋπολογισµού 
της Ένωσης, τις περιπτώσεις διαφθοράς και των σοβαρών παραπτωµάτων εντός 
των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων αναπτύσσοντας πολιτικές για την 
καταπολέµηση της απάτης, για λογαριασµό της Commission. 
 

                                                           
55http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-2/protection-of-civilians/ 
56http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en 
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2.3.7 Ισότητα των φύλων και οι αποφάσεις 1325 και 1820 του Συμβούλιου Ασφαλείας 

του Ο.Η.Ε. 

 

Οι αποστολές ΚΠΑΑ έχουν αναπτύξει ένα  ολοκληρωµένο πλαίσιο πολιτικής που 
επιδιώκει να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει πρακτικές προσεγγίσεις 
προώθησης της ισότητας και προστασίας των γυναικών, στους κάτωθι τοµείς57: 

1) Προστασία της ισότητας και απαγόρευση των διακρίσεων. 

Η προστασία αυτή έχει δύο διαστάσεις µία εσωτερική  µε την υιοθέτηση στις 
αστυνοµικές αποστολές σχετικών κωδίκων συµπεριφοράς και δεοντολογίας και 
µία εξωτερική που περιλαµβάνει τη διασφάλιση ότι όλες οι αποστολές οφείλουν 
να προωθούν, τα ίσα δικαιώµατα µεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι που 
επιτυγχάνεται δίνοντας έµφαση στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και 
επιδιώκοντας την πλήρη εφαρµογή της Απόφασης 1325  του Σ.Α. του Ο.Η.Ε. για 
τις γυναίκες, ειρήνη και την ασφάλεια. 

2) Η ενσωµάτωση του φύλου σε όλες τις πολιτικές (Gender mainstreaming) 

Σε όλες τις αποστολές ΚΠΑΑ, υπάρχουν:human rights advisors, gender 
advisors και τα κοµβικά σηµεία επαφής (focal points). 
Οι σύµβουλοι των φύλων ή τα κοµβικά σηµεία επαφής (προσωπικό που ασκεί 
και άλλα καθήκοντα) εξασφαλίζουν ότι  οι φορείς της αποστολής έχουν επαρκή 
γνώση και κατανόηση για θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των γυναικών, της 
ισότητας και της µη διάκρισης, για παράδειγµα, θέµατα σεξουαλικής βίας και 
σχεδιάζουν projects που εστιάζουν στη συµµετοχή των γυναικών ή  στην 
υποστήριξη των θεσµικών δοµών που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ην 
ενδυνάµωση ή την προστασία των γυναικών. 

3) Η πλήρη δέσµευση της Ε.Ε. για την εφαρµογή των Αποφάσεων 1325 και 

1820 του Σ.Α. του Ο.Η.Ε. 

Με την απόφασης 1325 του ΣΑ, ο ΟΗΕ  τονίζει  την ανάγκη της προστασίας των 
γυναικών στις συγκρούσεις, την συµµετοχή τους στις ειρηνευτικές 
διαπραγµατεύσεις, την λήψη συγκεκριµένων µέτρων για τη συµµετοχή των 
γυναικών στις διαδικασίες διευθέτησης των συγκρούσεων, όπως ο διορισµός των 
γυναικών ως Ειδικών Αντιπροσώπων και την επέκταση του ρόλου και της 
συµβολής τους σε αστυνοµικές, στρατιωτικές και πολιτικές, αποστολές.58Η 
απόφαση 1820 του ΣΑ ενίσχυσε την 1325 υπογραµµίζοντας ότι η σεξουαλική 
βία στις περιοχές συγκρούσεων αποτελεί έγκληµα πολέµου. 

4) Η εξάλειψη της σεξουαλικής βίας και της βίας µε βάση το φύλο. 

Η προσέγγιση της Ένωσης για την καταπολέµηση των φαινοµένων βίας µε βάση 
το φύλο και της σεξουαλικής βίας δεσµεύει όλα τα θεσµικά της όργανα 
συµπεριλαµβανοµένων και των µηχανισµών της ΚΠΑΑ και βασίζεται στην 
κατανόηση ότι οι επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα των φαινοµένων αυτών σε 
περιοχές συγκρούσεων δεν εξαλείφονται όταν τελειώνουν οι συγκρούσεις αλλά  

                                                           
57RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,153-157 
58http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-2/resolution-1325/ 
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είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα εµπλέκοντας τον τοµέα της 
δικαιοσύνης, τονSSR και την κοινωνία των πολιτών.  
Σε πολλές κρίσεις και εµπόλεµες καταστάσεις όπου η Ένωση είναι παρούσα 
µέσω των αποστολών της ΚΠΑΑ η παρουσία των γυναικών καθίσταται απολύτως 
αναγκαία, αφενός προκειµένου οι αποστολές αυτές να αποκτήσουν 
νοµιµοποίηση από τους τοπικούς πληθυσµούς και αφετέρου να εξωτερικευθεί η 
παρουσία τους στις άλλες γυναίκες των κοινωνιών αυτών. 
Σήµερα το 29% του προσωπικού των 10 αστυνοµικών-πολιτικών αποστολών είναι 
γυναίκες, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει απόλυτη ισορροπία (50%-50%) στους 
ΗοΜ τους µε 5 άνδρες και 5 γυναίκες.59 
Σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τα 
επίπεδα είναι σηµαντικά πιο χαµηλά χωρίς να υπάρχουν επίσηµες στατιστικές. 
 
 
 
 
 

 
Ποσοστά συµµετοχής γυναικών στις πολιτικές αποστολές ΚΠΑΑ 2007-201360 

 

                                                           
59European Union External Action, CSDP of EU, Mis and Op,όπ.π,7 
60MeiskeMaline, 2015, Gender balancing in CSDP missions, EU Institute for Security Studies QN-AL-15-051-   

   2A- N, published in issue alert, No 51, November 2015, 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_51_Gender_in_CSDP.pdf 
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2.3.8 Η αρχή του πλαισίου ευαισθησίας—context sensitivity ή αλλιώς do not harm 

 

Το πλαίσιο ευαισθησίας είναι µια αρχή για το σχεδιασµό, την αξιολόγηση και 
την προσαρµογή των µέτρων βοήθειας στην διαχείριση κρίσεων. Βασίζεται στην 
αντίληψη ότι κάθε διεθνής συµµετοχή έχει αναπόφευκτες παρενέργειες και ότι 
οι λειτουργίες της κρίσης θα πρέπει να διαµορφωθούν µε τρόπο ευαίσθητο εντός 
του πλαισίου στο οποίο δρουν, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις. 
Σε κάθε σύγκρουση υπάρχουν δυνάµεις  και  δοµές που προωθούν ή  διατηρούν 
τη βία, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ειρηνικές λύσεις. 
Η διεθνής διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει να ενισχύσει τις δοµές  (διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών, π.χ.) και τους φορείς (π.χ. µετριοπαθείς ηγέτες) που µπορεί 
να λειτουργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση µιας ειρηνικής µεταµόρφωσης 
της σύγκρουσης. Στην πραγµατικότητα, όµως, τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να 
προωθήσουν τις συγκρούσεις, ακόµη και ακούσια.61 

 

 

 

2.4  Θέματα προσωπικού που στελεχώνει τις Αποστολές της Ε.Ε. 
 
Το προσωπικό που στελεχώνει τις αστυνοµικές αποστολές της Ένωσης 
διακρίνεται στις κάτωθι κατηγορίες: 
1) International seconded staff: Το διεθνές προσωπικό το οποίο αποτελείται από 
υπαλλήλους των Κ-Μ που αποσπώνται για ορισµένο χρονικό διάστηµα, 
αµείβεται και από τα Κ-Μ προέλευσής τους αλλά και από τις Αποστολές και µετά 
την λήξη της θητείας τους µε τον επαναπατρισµό τους εκτελούν τα προηγούµενα 
καθήκοντα τους στα κράτη τους. Για την επιλογή τους κάθε Κ-Μ έχει ειδικές 
διαδικασίες επιλογής µέσω των εθνικών Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών 
αφού φυσικά επιλεχθούν από την αποστολή. Με διεθνείς συµφωνίες της Ένωσης 
µε τρίτα κράτη σε ορισµένες αποστολές συµµετέχει και προσωπικό των κρατών 
αυτών. 
Το διεθνές αστυνοµικό προσωπικό που αποτελείται από αποσπασµένους 
υπάλληλους των Κ-Μ συγκροτείται σε εθνικές οµάδες(national contingencies) 
και οι ανώτεροι αξιωµατούχοι κάθε Κ-Μ τοποθετούνται ως διοικητές τους 
(National Contingent Leaders), τα προνόµια των οποίων περιγράφονται µε 
σαφήνεια από τα Standard Operation Procedure. 62 
2)International contracted staff: Το διεθνές προσωπικό το οποίο 
προσλαµβάνεται µε ειδικό συµβόλαιο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, έχει 
εξειδικευµένη επιστηµονική, επαγγελµατική εµπειρία, ανάλογα µε το είδος της 
θέσης για την οποία επιλέγεται, πληρώνεται µόνο από την αποστολή και 
επιλέγεται όταν πληροί συγκεκριµένα κριτήρια που θέτει η αποστολή για κάθε 
θέση και διακρίνεται στα κάτωθι επίπεδα: 

                                                           
61http://in-control.entriforccm.eu/chapters/chapter-2/context-sensitivitydo-no-harm/ 
62ΥπουργείοΕξωτερικώνΛιθουανίας, HANDBOOK FOR POLICE OFFICERS DEPLOYED In EU POLICE  

   MISSIONS,16-17 
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- Expert level, το επίπεδο των ειδικών εµπειρογνωµόνων της αποστολής, 
- Mission Support Management Level, οι διοικητικοί υπάλληλοι, 
- Mission Support Assistant Level, οι λοιποί βοηθητικοί υπάλληλοι 
- Secretary level, το επίπεδο των γραµµατειακών υπαλλήλων της αποστολής.63 
3) Local staff: Το τοπικό προσωπικό που αποτελείται από εργατικό δυναµικό των 
κρατών υποδοχέων των αποστολών και αφορά συνήθως καθήκοντα διερµηνέων, 
γραµµατέων και νοµικών συµβούλων. 
Για κάθε αποστολή υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις για κάθε κατηγορία 
προσωπικού. Η προκήρυξη των θέσεων, οι ηµεροµηνίες λήξεως υποβολής των 
αιτήσεων, τα απαιτούµενα κριτήρια πρόσληψης για κάθε θέση, οι τοποθεσίες 
πρόσληψης και όλες οι αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία επιλογής 
προσωπικού που θα υπηρετήσουν στις αποστολές της Ένωσης δηµοσιεύονται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΕ∆, σε όλα τα sitesτων ΥΠ.ΕΞ των κρατών 
µελών και σε άλλα διεθνή φόρα. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή της αποστολής 
και φυσικά σύµφωνα µε τις εκάστοτε εθνικές διαδικασίες επιλογής των κρατών 
µελών για το International seconded staff.64 
Οι µισθοί που λαµβάνουν οι υπάλληλοι των αποστολών είναι διαφορετικοί για 
κάθε αποστολή και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Συµβουλίου. 
Οι υποψήφιοι που θα στελεχώσουν τις αποστολές συνήθως συµµετέχουν σε 
ειδική εκπαίδευση induction training όταν φθάνουν στο έδαφος των αποστολών 
ή pre-deployment training στα Κ-Μ από όπου ανήκουν πριν την άφιξη τους. 
 

                                                           
63https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/excerpt-of-the-grading-guidelines_en.pdf 
64https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-    

homepage_en/5401/Working%20in%20a%20CSDP%20mission%20-%20General%20conditions 
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Ηµερήσιες Αποζηµιώσεις προσωπικού των πολιτικών αποστολών ΚΠΑΑ.65 
 

 
Φάσεις εκπαίδευσης στις αποστολές ΚΠΑΑ.66 
 
Τα καθήκοντα του προσωπικού που θα επιλεχθεί και όλες οι λεπτοµέρειες που 
χρειάζεται να ξέρει καθώς και οι σχέσεις µεταξύ όλων των υπαλλήλων των 

                                                           
65https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/per_diem_31.8.2016_0.pdf 
66RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,260 
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αποστολών ρυθµίζεται από το SOP, το πιο σηµαντικό έγγραφο των αποστολών 
που υπογράφεται από τον HoM και ρυθµίζει όλες τις πτυχές της αποστολής, µε 
κάθε λεπτοµέρεια, πχ διαδικασίες, χρονοδιαγράµµατα, ωράριο εργασίας, 
βαθµολογικές σχέσεις, αιτήσεις για παράταση, αναρρωτικές άδειες κλπ. 
 
 

2.5   Χρηματοδότηση των αποστολών της Ε.Ε. 
 
Το άρθρο 41 της ΣΕΕ θέτει τις αρχές για τη χρηµατοδότηση των στρατιωτικών 
και µη στρατιωτικών αποστολών της Ένωσης. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την 
ΚΕΠΠΑ βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΕΕ, πλην των δαπανών που 
οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές ή αµυντικές αλλά και των 
περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα διαφορετικά.  
Οι αστυνοµικές αποστολές χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της 
ΚΕΠΠΑ, που καταρτίζεται µέσα από την διαδικασία που προβλέπεται για τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό και το Συµβούλιο αποφασίζει για τα ποσά 
χρηµατοδότησης ενώ η χρηµατοδότηση των αποστολών υλοποιείται υπό την 
ευθύνη των HoM.67 
Οι  στρατιωτικές αποστολές δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα ταµεία της 
Ένωσης και για τα κοινά έξοδα αυτών των αποστολών συµπεριλαµβανοµένων των 
εθνικών εξόδων κατανάλωσης, το Συµβούλιο το 2004 δηµιούργησε τον ειδικό 
µηχανισµό χρηµατοδότησης (ΑΘΗΝΑ),στον οποίο συµµετέχουν όλα τα Κ-Μ πλην 
της ∆ανίας.68Επιπρόσθετα η ΕΥΕ∆  ελέγχει αποκλειστικά συγκεκριµένους 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς καθορίζοντας την φύση οικονοµικής 
υποστήριξης και  εξαιτίας του πλεονεκτήµατος της θέσης του Υ.Ε. να είναι και 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που έχει τον έλεγχο του προϋπολογισµού µπορεί 
να συνδυάζει αποτελεσµατικά συγκεκριµένα κονδύλια για την υλοποίηση των 
εξωτερικών δράσεων της. Τέτοιοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί είναι: 

• Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
• Το µέσο  για την Σταθερότητα 
• Το µέσο για την συνεργασία της Πυρηνικής Ασφάλειας 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας την οποία πλέον υλοποιεί εξ΄ 
ολοκλήρου η ΕΥΕ∆ η ο ΥΕ µπορεί να συντονίζει αναπτυξιακές δράσεις και να 
τους διασυνδέει µε σκοπούς της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, συµβάλλοντας µε πολιτικά 
ή αναπτυξιακά µέτρα στην αντιµετώπιση προκλήσεων σε µία µετα-συγκρουσιακή 
περιοχή. Έτσι τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΠΓ µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και για θέµατα ΚΕΠΠΑ και είναι: Το µέσο Αναπτυξιακής συνεργασίας, το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης και το Χρηµατοδοτικό Μέσο της Σύµπραξης 
Γειτονίας. 
Όλα τα παραπάνω µέσα που ελέγχει η ΕΥΕ∆ µέσω της ΥΕ έχουν πλέον ενταχθεί 
στην νεοπαγή υπηρεσία του Μέσου για την Εξωτερική Πολιτική (Foreign 
Instrument Policy) από το οποίο και χρηµατοδοτούνται το οποίο µέσο υλοποιεί 

                                                           
67RehrlJochen, 2014, Handbook  for Dec Mak, όπ.π, 61 
68http://www.iss.europa.eu/fileadmin/euiss/documents/Books/Yearbook/5.4_Financing_CSDP_missions.pdf 
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την οικονοµική υποστήριξη όλων των µη στρατιωτικών αποστολών της Ένωσης 
και συντονίζεται από την ΥΕ. 
Τέλος σύµφωνα µε το πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο  για τα έτη 2014-2020 η 
χρηµατοδότηση της ΚΕΠΠΑ (2,338,72εκ ευρώ) εντάσσεται στην γενικότερη 
επικεφαλίδα Παγκόσµια Ευρώπη κάτω από την οποία βρίσκεται ένας µεγάλος 
αριθµός (χρηµατοδοτικών) µέσων για την υλοποίηση πολιτικών στα πλαίσια των 
εξωτερικών δράσεων που επικουρούν την ΚΕΠΠΑ. Εδώ υπάγεται και ο 
Μηχανισµός Συµβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (που συµβάλλει στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση των συγκρούσεων δηµιουργώντας περιβάλλον 
ασφάλειας και σταθερότητας. 
 

2.6  Θεματικές ενότητες και πεδία δράσης των αποστολών της Ένωσης. 
 
Η Ένωση συνδυάζει όλα τα µη στρατιωτικά και στρατιωτικά µέσα που διαθέτει 
εκτελώντας όλο των φάσµα των ειρηνευτικών αποστολών σύµφωνα µε τα άρθρα 
42 και 43 της ΣΕΕ. 
Οι Ειρηνευτικές αποστολές  είναι µείγµα στρατιωτικών δραστηριοτήτων που 
συνίσταται από επιχειρησιακές και τακτικές αποστολές µικρής κλίµακας µε 
σκοπό την επαναφορά εγκαθίδρυση  ή και διατήρηση των συνθηκών ειρήνης και 
σταθερότητας στο πλαίσιο των πολιτικών στόχων διευθέτησης της κρίσης και 
επίτευξης διαρκούς ειρήνης.69 Αυτές διακρίνονται σε επιχειρήσεις για την: 

• Αποτροπή των συγκρούσεων (Conflict prevention) οι οποίες περιλαµβάνουν 
διπλωµατικές πρωτοβουλίες, προληπτική ανάπτυξη των δυνάµεων, 
διαβουλεύσεις και εισηγήσεις από οµάδες παρατηρητών και χρήση 
στρατιωτικών δυνάµεων 

• Εγκαθίδρυσης Ειρήνης (Peace Making) οι οποίες περιλαµβάνουν  
διπλωµατικές ενέργειες µετά την έναρξη των συγκρούσεων µε στόχο την 
κατάπαυση του πυρός και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών όπως: 
προσφορά καλών υπηρεσιών, διαµεσολάβηση, συµφιλίωση, διπλωµατική 
αποµόνωση, κυρώσεις,  

• ∆ιατήρησης της Ειρήνης (Peace Keeping)που διενεργούνται µε σύµφωνα µε 
το κεφάλαιο VI του χάρτη του ΟΗΕ µε την συγκατάθεση των 
εµπλεκόµενων µερών στην σύγκρουση και µε σκοπό την συγκράτηση των 
αντιµαχόµενων, τον µετριασµό ή τον τερµατισµό των εχθροπραξιών, την 
επαναφορά της ειρήνης και την διευκόλυνση εφαρµογής ειρηνικής 
συµφωνίας οι οποίες περιλαµβάνουν την επιτήρηση µέσω χρήσης 
στρατιωτικών παρατηρητών, µία παρεµβαλλόµενη δύναµη και την βοήθεια 
προς υποστήριξη της Μεταβατικής περιόδου,70 

•  Επιβολής της Ειρήνης (Peace Enforcement) που αποσκοπούν στην 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και στην επιβολή 
συγκεκριµένων όρων αναλόγως των mandates τους, διενεργούνται 
σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII του χάρτη του ΟΗΕ, όταν δεν έχει επιτευχθεί 

                                                           
69Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Δόγματος, Δόγμα  Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Στρατού Ξηράς, Δ3- 

   0.2,2010,σελ.11-16. 
70NATO, 2014, ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY CONTRIBUTION TO PEACE SUPPORT,  

AJP-3.4.1, Edition A Version 1, Published by the NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO),σελ 1-5,1-6. 
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η συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων µερών στην σύγκρουση  και κάνουν 
χρήση βίας ως µέσο εξαναγκασµού κάποιου µέρους σε συγκεκριµένη 
ενέργεια ή παράλειψη. 

• Οικοδόµησης της Ειρήνης (Peace building) που πραγµατοποιούνται µετά 
την λήξη των εχθροπραξιών µε στόχο να διαµορφωθούν και να 
υποστηριχθούν οι δοµές ενδυνάµωσης και σταθεροποίησης της πολιτικής 
οργάνωσης που δεν θα επιτρέψουν των την αναζωπύρωση των 
εχθροπραξιών και περιλαµβάνουν την οικονοµική αναδιάρθρωση του 
κράτους, αφοπλισµό των πρώην εµπολέµων, καλή διαβίωση των πολιτών, 
επαναπατρισµό των φυγάδων και χρησιµοποίηση ιδιωτών αλλά και 
στρατιωτικού προσωπικού.71 

 

 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.72 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71NATO, 2014, ALL JOIN DOCT,όπ.π.,1-7 
72Γενικό Επιτελείο Στρατού, Δ.Δ., Δόγ  Πολυεθ. Επιχειρ. ΣΞ, Δ3-0.2,201,όπ.π.,σελ.11-16. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 

Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

3.1   Πεδία δράσης των πολιτικών-αστυνομικών αποστολών της Ένωσης 
 
Τα κύρια πεδία δράσης των πολιτικών-αστυνοµικών αποστολών της Ένωσης είναι 
τα κάτωθι:73 

• Η αστυνόµευση (Police):Η ΕΕ στοχεύει να φέρει εις πέρας κάθε είδους 
αστυνοµικές αποστολές: συµβουλευτικές  των τοπικών αστυνοµικών 
δυνάµεων, διερευνητικές αποστολές ,υποστηρικτικές ή ενδυνάµωσης, 
εκπαιδευτικές, υποκατάστασης ή εκτελεστικές, υποστήριξης και 
διαβούλευσης σε θέµατα υποδοµών, προστασίας, ελέγχου και διαχείρισης 
των συνόρων, διαπεριφερειακής προστασίας από απειλές και 
εγκαθίδρυσης ολοκληρωµένων λειτουργικών αστυνοµικών µονάδων. Τα Κ-
Μ έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν 5671 αστυνοµικούς, εκ 
των οποίων οι 1400  µπορούν να αναπτυχθούν σε λιγότερο από 30 µέρες. 

• Η ενδυνάµωση του τοµέα της υποστήριξης και ενίσχυσης του κράτους 
δικαίου,(strengthening rule of law). Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε διεθνή κλίµακα για την ενίσχυση ή την αποκατάσταση αξιόπιστων 
τοπικών αστυνοµικών δυνάµεων µπορεί να έχει επιτυχία µόνο εάν η 
εύρυθµη λειτουργία του δικαστικού και σωφρονιστικού συστήµατος 
στηρίζει τις αστυνοµικές δυνάµεις. Τα Κ-Μ έχουν αναλάβει την 
υποχρέωση να παρέχουν 631 αξιωµατικούς σε επιχειρήσεις διαχείρισης 
κρίσεων στον τοµέα. (εισαγγελείς, δικαστές, αξιωµατικούς φυλακών) 

• Η δηµόσια διοίκηση. ∆ηµιουργήθηκε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων, ικανή 
να αναλαµβάνει µη στρατιωτικές αποστολές δηµόσιας διοίκησης και εάν 
είναι απαραίτητο, να αναπτυχθεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα 
K-M έχουν δεσµεύσει συνολικά 565 υπαλλήλους σε αυτήν την οµάδα. 

• Η πολιτική προστασία.∆ηµιουργήθηκαν2 ή 3 οµάδες εκτίµησης-
συντονισµού, ικανές να κινητοποιηθούν 24/7, οµάδες επέµβασης έως 
2000 ατόµων µε ικανότητα ανάπτυξης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και  
πρόσθετα ή πιο εξειδικευµένα µέσα που θα µπορούσαν να αποστέλλονται 
µέσα σε 2 έως 7 ηµέρες, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες  ανάγκες της κάθε 
κρίσης. Τα Κ-Μ έχουν δεσµεύσει 579  εµπειρογνώµονες πολιτικής 
προστασίας και 4445 άτοµο προσωπικό για  
τις οµάδες επέµβασης. 

                                                           
73European Union, European Security Defense Policy,2009, European security and defense policy: 

    the civilian aspects of crisis management, civ/03,2 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/090702-Civilian_aspects_of_crisis_management-  

   version4_EN.pdf 
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• Η επίβλεψη/παρακολούθηση (monitoring).Η παρακολούθηση 
αποδεικνύεται ένα γενικό εργαλείο για την πρόληψη/επίλυση  των 
συγκρούσεων ή/και την επίλυση της διαχείρισης κρίσεων ή/και την 
οικοδόµηση της ειρήνης. Μια σηµαντική λειτουργία των αποστολών 
παρακολούθησης είναι να συµβάλλουν στην «πρόληψη/ αποτροπή µέσω 
της παρουσίας" και επίσης να ενισχύσουν την προβολή της Ένωσης  στα 
εδάφη των αποστολών, καταδεικνύοντας την εµπλοκή και τη δέσµευση της 
Ε.Ε. σε µια κρίση ή περιοχή. Τα Κ-Μ έχουν δεσµεύσει 505 άτοµα 
προσωπικό στον τοµέα των αποστολών παρακολούθησης. 

• Η ενδυνάµωση των γραφείων των ειδικών απεσταλµένων της ΕΕ 
(strengthening offices of EUs Special Representatives) 

• Η Μεταρρύθµιση του Τοµέα Ασφάλειας  Security sector reform (SSR)Στόχος 
του είναι η υποστήριξη των τοπικών αρχών στη δηµιουργία ενός 
αποτελεσµατικού, αποδοτικού και δηµοκρατικά ελεγχόµενου τοµέα της 
ασφάλειας. Οι δραστηριότητες του περιλαµβάνουν υποστήριξη για τη 
δικαστική αστυνοµική µεταρρύθµιση, έλεγχο των φορητών όπλων, δράση 
κατά των ναρκών, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προώθηση της 
δικαιοσύνης του φύλου, την δηµιουργία των πολιτικών γραφείων για την 
εποπτεία των δυνάµεων ασφαλείας και την µεταρρύθµιση των θεσµικών 
δοµών και τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.74 

• Ο Τοµέας Αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης Disarmament,  
          Demobilization and reintegration (DDR) 
         Εφαρµόζεται µετά το τέλος των ενόπλων συγκρούσεων µε σκοπό τη 

 διασφάλιση της διαρκούς ασφάλειας, την πρόληψη των υποτροπής της 
 βίας και τη δηµιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την      
 οικοδόµηση της ειρήνης και περιλαµβάνει ένα εκτεταµένο σύµπλεγµα 
 µέτρων για τη σταθεροποίηση των χωρών. 
 

3.2 Καθήκοντα και οργάνωση των αστυνομικών αποστολών της Ένωσης 

 

3.2.1 Οι αστυνομικές αποστολές υποκατάστασης  ( substitution missions) 

Οι αστυνοµικές αποστολές υποκατάστασης  διαρθρώνονται σε τρεις στάδια75: 
1) Αρχικό στάδιο.  

Προβλέπει την παρουσία µίας στρατιωτικής δύναµης µε το καθήκον της 
σταθεροποίησης της κατάστασης µε τον διαχωρισµό των αντιµαχόµενων µε στόχο 
να σταµατήσει η βία. Οι αστυνοµικοί πυλώνες αναπτύσσονται σε µια περιοχή, 
για να παραλάβουν έγκαιρα από τις στρατιωτικές δυνάµεις την διοίκηση της 
δηµόσιας τάξης και να αρχίσουν να εφαρµόζουν το νόµο µε πιθανό ενδεχόµενο 
να τεθούν οι αστυνοµικές δυνάµεις  υπό την άµεση επίβλεψη των στρατιωτικών. 

2) Στάδιο σταθεροποίησης.  
 Η αποστολή επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των λειτουργιών επιβολής του 
νόµου σε όλο τους το φάσµα ως προϋπόθεση για την επιστροφή στην οµαλότητα 
και εξασφαλίζεται µια οµαλή µετάβαση στο τοπικό καθεστώς διοίκησης µε την 

                                                           
74Spence David and Fluri Philipp,2008,The European Union and Security Sector Reform,DCAF,1-6 
75ΥπουργείοΕξωτερικώνΛιθουανίας, HANDFORPOL,όπ.π.,7-9 
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σταδιακή  συµµετοχή των τοπικών αστυνοµικών δυνάµεων στις διαδικασίες 
αστυνόµευσης. 

3) Τελικό στάδιο.  
Η αποστολή περνά από το στάδιο της υποκατάστασης στο στάδιο της ενίσχυσης, 
µε την σύσταση της τοπικής αστυνοµίας. Η εξέλιξη αυτή είναι χαρακτηριστική 
των αποστολών υποκατάστασης και µπορεί να εξηγηθεί ως φυσική ανάγκη, µε 
την βελτίωση της τοπικής κατάστασης, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή 
και προγραµµατισµένη µεταφορά δραστηριοτήτων έτσι ώστε να ξαναγεννηθεί και 
να µεταρρυθµιστεί η τοπική αστυνοµία και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη. 
Η δοµή των αποστολών υποκατάστασης πρέπει να είναι ικανή να ανταποκρίνεται 
στην εξέλιξη τους και περιλαµβάνει: 

• το Αρχηγείο της Αποστολής 
• Εδαφικά στοιχεία (περιφερειακά αρχηγεία, αστυνοµικά τµήµατα, κλπ.) 
• Κινητά στοιχεία (Ενοποιηµένες αστυνοµικές µονάδες, κλπ.) 
• Εξειδικευµένα στοιχεία ( εγκληµατολογικά εργαστήρια, µετανάστευση, 

διατήρηση του περιβάλλοντος, κλπ) 
• Ενισχυτικά στοιχεία, που είναι σε θέση να υποστηρίξουν ή να χτίσουν τις 

τοπικές αστυνοµίες µέσω καθηκόντων ΜΜΑ συνδροµής και εκπαίδευσης, 
• Logistics. 

Στις αποστολές υποκατάστασης οι  διεθνείς αστυνοµικές δυνάµεις πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών αστυνόµευσης: 
εδαφικού ελέγχου, περιπολίες στον δρόµο, µετανάστευση, διεξαγωγή ερευνών 
και ανακρίσεων, συλλογή πληροφοριών, δηµόσια τάξη, κ.λπ. 
 

3.2.2 Οι αστυνομικές αποστολές ενδυνάμωσης/ενίσχυσης,(strengthening missions) 

Οι αποστολές ενίσχυσης αρχίζουν συνήθως όταν οι δοµές του κράτους υποδοχής 
διέρχονται µίας σοβαρής κρίσης νοµιµότητας και αποτελεσµατικότητας, που 
συχνά προκαλείται από τηνδράση των οµάδων που είναι πολιτικά, θρησκευτικά, 
εθνικά προσανατολισµένες και ότι, εν όλο ήεν µέρει αρνούνται να αναγνωρίσουν 
την ουδετερότητα, και, κατά συνέπεια, τη νοµιµότητα των κρατικών δοµών, 
κυρίως της τοπικής αστυνοµίας. 
Έχουν στόχο την βελτίωσης των προτύπων των τοπικών αστυνοµιών µέσω των 
συµβουλών δράσεων ΜΜΑ, αυξάνοντας τα πρότυπα τους σε επίπεδα διεθνώς 
αναγνωρισµένα, ιδίως όσον αφορά το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  
Οι αστυνοµικές αποστολές ενίσχυσης  είναι µη-οπλισµένες και διαρθρώνονται σε 
τρεις στάδια: 

1) Στάδιο ενεργοποίησης.  
Περιλαµβάνει την εγκαθίδρυση του Αρχηγείου της αποστολής και την 
ενεργοποίηση όλων εκείνων των δοµών και δραστηριοτήτων που συνδέονται µε 
την εκπαίδευση και την επιλογή των τοπικών αστυνοµικών δυνάµεων, 

2) Στάδιο ανάπτυξης.  
Περιλαµβάνει την εκπαίδευση και την επακόλουθη εγκατάσταση στο έδαφος 
αστυνοµικών που προέρχονται από τα κέντρα κατάρτισης και οι οποίοι 
υποβοηθούνται στις δραστηριότητές τους. 
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3) Στάδιο Ενοποίησης 
Περιλαµβάνει την πλήρης µεταφορά όλων των δραστηριοτήτων στη νέα τοπική 
αστυνοµική δύναµη και το τέλος της αποστολής. 
Στις αποστολές ενίσχυσης το διεθνές αστυνοµικό προσωπικό είναι συνήθως 
συστεγαζόµενο, µε σκοπό την παρακολούθηση και την καθοδήγηση των 
δραστηριοτήτων της τοπικής αστυνοµίας και πρέπει να αναπτυχθεί σε όλα τα 
ιεραρχικά και εδαφικά επίπεδα, ακολουθώντας πλήρως την ανάπτυξη της 
αλυσίδας της διοίκησης της τοπικής αστυνοµίας.76 
 

3.2.3 Οι ολοκληρωμένες αστυνομικές δυνάμεις 

 
Οι ολοκληρωµένες αστυνοµικές δυνάµεις είναι ισχυρές, ταχέως 
αναπτυσσόµενες, ευέλικτες και δια επιχειρησιακές δυνάµεις που βρίσκονται σε 
κατάσταση υψηλής ετοιµότητας της ικανότητας ταχείας αντίδρασης και άµεσης 
επέµβασης, ικανές να εκτελούν εκτελεστικά καθήκοντα για να αποκαταστήσουν 
το νόµο και την τάξη σε έκρυθµες καταστάσεις. 
Η ειδική εκπαίδευση τους περιλαµβάνει οµαδική εκπαίδευση µέσω 
συνδυασµένων πολυεθνικών γυµνασίων, ασκήσεις προσωπικού και κοινές 
εκπαιδεύσεις µε άλλες οµάδες 
Κύριο χαρακτηριστικό που τις ξεχωρίζει σε σχέση µε άλλες αστυνοµικές µονάδες 
είναι η δια λειτουργικότητά τους, η δυνατότητα δηλαδή συνεργασίας µε 
στρατιωτικές δυνάµεις αλλά και µε άλλες δυνάµεις πολιτικής προστασίας, 
δηµόσιας διοίκησης, δικαστικού σώµατος και η κοινή ολοκληρωµένη δράση 
τους ως µία ενιαία δύναµη, κάτι που βοηθάει σηµαντικά την Ένωση στον τοµέα 
διαχείρισης κρίσεων ειδικά σε επείγουσες καταστάσεις που απαιτείται άµεση 
επέµβαση.77 
Παράδειγµα αποτελεί η European Gendarmerie που λειτουργεί από το 2004 µε 
προσωπικό 3000 ατόµων από 7 Κ-Μ που διαθέτουν αστυνοµικό προσωπικό µε 
στρατιωτικούς κανόνες (Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Ρουµανία, Πολωνία), µε συνδεδεµένο µέλος την Λιθουανία και παρατηρητή την 
Τουρκία.78 
 

3.3 Όλες οι πολιτικές-αστυνομικές αποστολές της Ένωσης 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003 έως και σήµερα έχει πραγµατοποιήσει 22 
είκοσι δύο πολιτικό-αστυνοµικής φύσεως αποστολές εκ των οποίων οι 10 
λειτουργούν και επιχειρούν έως και σήµερα. 
 
                                                           
76Υπουργείο Εξωτερικών Λιθουανίας, HAND FOR POL,όπ.π.,9-11 
77Council of the EU, Civilian Capabilities Commitment Conference Ministerial Declaration, Brussels, 22  

November 2004 
78http://www.eurogendfor.org/ 
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3.3.1 Ολοκληρωμένες αστυνομικές αποστολές της Ένωσης 

 
1) EUPM Bosnia and Herzegovina(1/1/2003-30/6/2012): 

Στις 1 Ιανουαρίου 2003 η Ε.Ε. εκτόξευσε την πρώτη αστυνοµική αποστολή της, 
την Eu Police Mission στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η οποία συνέχισε το έργο της 
Task Force της ∆ιεθνούς Αστυνοµικής αποστολής του ΟΗΕ και είχε  την εντολή 
για τη δηµιουργία, υπό την τοπική ευθύνη της χώρας, µιας σύγχρονης, 
βιώσιµης, επαγγελµατικής πολυεθνικής αστυνοµική δύναµης, εκπαιδευµένης, 
εξοπλισµένης και έτοιµο να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των 
αρχών επιβολής του νόµου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Σταδιακά 
επεκτάθηκε στην υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών επιβολής του νόµου και 
του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης στην καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της 
αστυνοµίας και εισαγγελικών αρχών και στην ενίσχυση της περιφερειακής και 
διεθνούς συνεργασίας. Ξεκίνησε µε 478 διεθνείς και 296 άτοµα τοπικό 
προσωπικό και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2012 µε 34 διεθνείς και 47 
άτοµα τοπικό προσωπικό, έχοντας σηµαντικές επιτυχίες στους τοµείς που 
προαναφέρθηκαν.79 

2) EUPOL PROXIMA(15/12/2003-14/12/2005): 
Ήταν µια αστυνοµική αποστολή της στην ΠΓ∆Μ σχεδιασµένη για να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων αστυνόµευσης της χώρας. Περιλάµβανε 
εµπειρογνώµονες της αστυνοµίας της Ένωσης στη χώρα για να παρακολουθούν, 
να καθοδηγούν και να συµβουλεύουν την τοπική αστυνοµία. Οι στόχοι της  ήταν 
να ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πρότυπα αστυνόµευσης και να βοηθήσει στην 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Με πλήρη επιχειρησιακή 
δυνατότητα 200 διεθνών (30 εκ των οποίων ήταν ειδικοί ένοπλοι αστυνοµικοί για 
την ασφάλεια της αποστολής) αποτελούσε µέρος της δέσµευσης της Ε.Ε. να 
βοηθήσει την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ για την περαιτέρω ενσωµάτωση της µε την 
ΕΕ.80 

3) EUPOL KINSHASA (12/4/2005-30/6/2007): 
Ξεκίνησε το 2005 στην πρωτεύουσα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό ως η 
πρώτη αστυνοµική αποστολή της Ένωσης στην Αφρική για την υποβοήθηση των 
τοπικών δοµών κατά τη µετάβαση της χώρας στη δηµοκρατία. ∆ιαδραµάτισε 
σηµαντικό ρόλο βοηθώντας την εθνική αστυνοµία του Κονγκό στην διατήρηση 
της τάξης κατά τη διάρκεια των πρώτων εκλογών και µετά από αυτές. Οι30 
διεθνείς της, αποστολής αναπτύχθηκαν µέσα σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα της 

αλυσίδας της διοίκησης του Κονγκό για να εξασφαλιστεί ότι οι διεθνείς βέλτιστες 

                                                           
79EU External Action, CSDP,2012, factsheet EUPM in  Bosnia and Herzegovina,25-6-2012,        

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/EUPM%20factsheet%20EN%20lates

t%20FINAL.pdf 
80EU External Action, CSDP,2012, factsheet EUPOL Proxima,15-12-

2013,http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/proxima-

fyrom/pdf/15122003_factsheet_proxima-fyrom_en.pdf 
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πρακτικές πληρούνται. Έληξε τον Ιούνιο του 2007, για να την διαδεχθεί η 
EUPOL RD Congo.81 

4) EUJUST THEMIS (ΘΕΜΙΣ)(16/7/2004-14/7/2005): 

Ήταν η πρώτη αποστολή κράτους δικαίου της Ένωσης σχεδιασµένη για να 
υποστηρίξει τις αρχές της Γεωργίας στην αντιµετώπιση των επειγουσών 
προκλήσεων στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης τους. Αποτελούµενη από 10 
διεθνείς ειδικούς εµπειρογνώµονες στον κράτος δικαίου, ολοκληρώθηκε µε 
επιτυχία και βοήθησε την κυβέρνηση στην ανάπτυξη µιας συντονισµένης 
προσέγγισης όσον αφορά τη διαδικασία µεταρρύθµισης. Αυτό έγινε µε την 
παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και συµβουλών σε ανώτερα στελέχη στην 
κυβέρνηση της Γεωργίας και της δικαιοσύνης και βοηθώντας την οµάδα 
εργασίας υψηλού επιπέδου, αρµόδια για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής για τη 
µεταρρύθµιση της ποινικής νοµοθεσίας της Γεωργίας.82 

5) EUPAT (15/12/2005-14/7/2006): 

Η EU police advisory team ήταν µία συµβουλευτική αστυνοµική αποστολή 
αποτελούµενη από 30 έµπειρους αστυνοµικούς στην ΠΓ∆Μ για να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη µιας επαγγελµατικής τοπικής αστυνοµικής υπηρεσίας βάσει των 
ευρωπαϊκών προτύπων αστυνόµευσης. Επικεντρώθηκε στον έλεγχο των συνόρων, 
την δηµόσια ειρήνη και της τάξη, την λογοδοσία και την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, συνεχίζοντας το έργο της EUPOL 
Proxima.83 

6) Aceh Monitoring Mission(15/12/2005-15/12/2006): 

Η αποστολή παρακολούθησης στην Ατσέ της Ινδονησίας ξεκίνησε να υποστηρίξει 
την ειρηνευτική διαδικασία στην ινδονησιακή επαρχία Aceh µεταξύ της 
κυβέρνησης της Ινδονησίας και Κινήµατος απελευθέρωσης του Aceh (GAM). 
Ξεκίνησε µε 80 διεθνείς αξιωµατούχους παρακολούθησης και έληξε µε 36, 
περιλάµβανε τον παροπλισµό των εξοπλισµών του GAM, την παρακολούθηση 
της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη διερεύνηση και την απόφαση 
για καταγγελίες και υποτιθέµενες παραβιάσεις της συµφωνίας των δύο µερών, 
καθώς και την εξασφάλιση µίας καλής σχέσης διατηρήθηκε και µε τα δύο 
µέρη.84 

7) EUSEC RD Congo( Ιούνιος 2005-Ιούνιος 2016): 

Ήταν µια συµβουλευτική αποστολή και αποστολή υποβοήθησης του SSR στη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Είχε ως στόχο την παροχή συµβουλών και 

                                                           
81http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-  

    Kinshasa/pdf/01102006_factsheet_eupol-kinshasa_en.pdf 
82KurowskaXymena 2009, The Rule-of-Law Mission in Georgia (EUJUST Themis),published in GCRRC  

Applied Knowledge Services,http://www.gsdrc.org/document-library/the-rule-of-law-mission-in-georgia-  

eujust-themis/ 
83Gross Eva and Emerson Michael (Eds), Ioannidis-Juncos-Schroeder,2007, Evaluating the EUs Crisis   

   Missions in the Balkans, Centre for European Policy Studies, 138-139 
84EU Council Secretariat,2006,factsheet  EUMM in ACEH (Indonesia ,7-9-2006), 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/aceh-amm/pdf/07092006_factsheet_aceh-  

    amm_en.pdf 
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συνδροµής για την αµυντική µεταρρύθµιση, βοηθώντας τις αρχές στη 
δηµιουργία των αµυντικών δυνατοτήτων για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του 
λαού του Κονγκό. Με µέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα περίπου 50 ατόµων εκ 
των οποίων οι µισοί περίπου διεθνείς, επικεντρώνεται στην παροχή συµβουλών 
σχετικά µε τη στρατηγικές του Υπουργείου Άµυνας του Κονγκό και τη βελτίωση 
της στρατιωτικής εκπαίδευσης των αρχών του Κονγκό, σύµφωνα µε τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές.85 

8) EU SSR Guinea-Bissau(12/2/2008-30/9/2010): 

Ξεκίνησε για να βοηθήσει τη Γουινέα-Μπισσάου να χτίσει το απαραίτητο νοµικό 
πλαίσιο για να εφαρµόσει µέσα σε αυτό την δική τους εθνική στρατηγική του 
SSR. Αποτελούµενη από 18 περίπου άτοµα, παρείχε συµβουλές και βοήθεια 
στις τοπικές αρχές σε θέµατα SSR, βοηθώντας της αρχές της χώρας στην 
ανάπτυξη των βασικών νόµων και παράγωγου δικαίου που απαιτείται για να 
ξεκινήσουν την εφαρµογή της στρατηγικής τους.86 

9) EUJUSTLEX Iraq(1/7/2005-31/12/2013): 

Ήταν µια αποστολή κράτους δικαίου αποτελούµενη από 53 διεθνείς 
εµπειρογνώµονες του κράτους δικαίου µε στόχο την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου και την προώθηση µιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράκ. 
Συνέβαλλε στη δηµιουργία ενός επαγγελµατικού ιρακινού συστήµατος ποινικής 
δικαιοσύνης που βασίζεται στο κράτος δικαίου και υποστηρίζει τη συνεργασία 
µεταξύ των διαφόρων κλάδων του µέσω της εκπαίδευσης. Βοήθησε επίσης τις 
ιρακινές αρχές για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής εκπαίδευσης και συγχρόνων 
τεχνικών διοίκησης για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και συµβούλευσε και 
καθοδήγησε τις ιρακινές αρχές σε επιλεγµένες περιοχές σύµφωνα µε τις 
προσδιορισµένες ανάγκες.87 
10) EUPOL RD Congo( 1/7/2007-30/9/2014): 
Ήταν µια αστυνοµική αποστολή σχεδιασµένη για να παρέχει βοήθεια, 
καθοδήγηση, υποστήριξη και συµβουλές στις αρχές του Κονγκό, για τη 
µεταρρύθµιση του SSR, στην αστυνόµευσης και εντός του συστήµατος 
δικαιοσύνης. ∆εν αντικατέστησε τις αστυνοµικές δυνάµεις του Κονγκό, αλλά 
ενίσχυσε τις ικανότητές τους για να χειριστούν τη δική τους ασφάλεια. 
Περιλάµβανε 47 διεθνείς αξιωµατούχους αστυνοµικούς και στρατιωτικούς, οι 
οποίοι συνέβαλλαν σε θέµατα τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης στους τοµείς της 
αστυνόµευσης, της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την 

                                                           
85EU External Action, CSDP,2015, factsheet EUSEC RD Congo,7-2015, 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-  

congo/pdf/factsheet_eusec_rd_congo_en.pdf 
86EU External Action, CSDP,2010, factsheet EUSSR in Guinea Bissau,1-10-2010, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eu-ssr-guinea-   

bissau/pdf/01102010_factsheet_eu-ssr-guinea-bissau_en.pdf 
87EU External Action, CSDP,2014, factsheet EUJUST LEX-Iraq,7-2014, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/pdf/facsheet_eujust-  
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ισότητα των φύλων και στην καταπολέµηση της ατιµωρησίας για τα εγκλήµατα 
σεξουαλικής βίας.88 
11) EUAVSEC South Sudan(18/6/2012-17/1/2014): 
Ήταν µια αποστολή ασφάλειας της Αεροπλοΐας στο Νότιο Σουδάν σχεδιασµένη 
για να βοηθήσει την κυβέρνηση του, στην βελτίωση της ασφάλειας των 
αεροµεταφορών της και ήταν η πρώτη εµπλοκή της Ε.Ε. στο Νότιο Σουδάν στο 
πλαίσιο της ΚΠΑΑ, από την ανεξαρτησία της χώρας τον Ιούλιο του 2011. 
Αποτελούµενη από 39 ευρωπαίους και διεθνείς αξιωµατούχους, ενίσχυσε τους 
θεσµούς και τις ικανότητες των αρχών του Νότιου Σουδάν, ειδικά στην 
εξασφάλιση της ασφάλειας στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο της Τζούµπα και στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση της οργάνωσης της ασφάλειας της αεροπλοΐας στο εθνικό 
υπουργείο µεταφορών.89 
12) EUPOL Afghanistan (15/6/2007-31/12/2016): 
Η Eu Police Mission ήταν µία αστυνοµική αποστολή στο Αφγανιστάν και 
συνέβαλλε στη δηµιουργία βιώσιµων και αποτελεσµατικών ρυθµίσεων πολιτικής 
αστυνόµευσης που θα εξασφαλίσουν την ενδεδειγµένη αλληλεπίδραση µε το 
ευρύτερο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης υπό την αφγανική ευθύνη και 
διοίκηση. Εστίασε το έργο της στην προώθηση της θεσµικής µεταρρύθµισης του 
εθνικού υπουργείου εσωτερικών, στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
επαγγελµατικότητας της αστυνοµίας του Αφγανιστάν και τη σύνδεση της 
αστυνοµίας στη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης µέσω της καθοδήγησης, της 
παρακολούθησης, της παροχής συµβουλών και της εκπαίδευσης. Αποτελούµενη 
από 189 διεθνείς και 190 άτοµα τοπικό προσωπικό  ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
µε επιτυχία ειδικά στους τοµείς της αστυνόµευσης, δικαιοσύνης και προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ειδικά των γυναικών και των παιδιών.90 
 

3.3.2. Οι σε εξέλιξη  αστυνομικές αποστολές της Ένωσης 

 
1)  EUPOL COPPS, Παλαιστινιακά Εδάφη (1/1/2006-σήµερα): 

Το Συµβούλιο στις 14/11/2005 αποφάσισε την λειτουργία της EU Co-
ordinating Office for Palestinian Police Support-EUPOL COPPS  µιας 
αστυνοµικής αποστολής για να υποστηρίξει τις Παλαιστινιακές Αρχές στη 
θέσπιση βιώσιµων και αποτελεσµατικών ρυθµίσεων αστυνόµευσης.  
Εγκαταστάθηκε στις 1/1/2006 στην πρωτεύουσα της Παλαιστίνης και παίζει 
σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την συνολική στρατηγική σε συνεργασία µε τους φορείς 
της Παλαιστίνης και βοηθώντας τα στην ενίσχυση της δηµόσιας τάξης και τη 
βελτίωση της ασφάλειας στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη. Επιπλέον 
                                                           
88EU External Action, CSDP,2014, factsheet EUPOL RD Congo,2-2014, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-rd-         

congo/pdf/factsheet_eupol_rd_congo_en.pdf 
89EU External Action, CSDP,2014, factsheet EUAVSEC South Sudan,2-2014, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/euavsec-south-  

sudan/pdf/factsheet_euavsec_south-sudan_en.pdf 
90 EU External Action, CSDP,2015, factsheet EUPOL Afghanistan ,1-2015, 
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συντονίζει και διευκολύνει τις χορηγίες της ΕΕ, των Κ-Μ και των διεθνών εταίρων 
στα Παλαιστινιακά ιδρύµατα. Αποτελείται από 69 διεθνείς  συµβούλους 
αστυνόµευσης, δικαιοσύνης ανάπτυξης που εργάζονται στενά µε τους 
Παλαιστινίους οµολόγους τους, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, µε σκοπό την υποστήριξη της µεταρρύθµισης και της ανάπτυξης των 
τοµέων της Παλαιστινιακής ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις 
ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα. Η θητεία της λήγει τον 
Ιούνιο του 2017.91 

2) EUBAM Moldova and Ukraine (Νοέµβριος 2005-σήµερα): 
Η αποστολή συνοριακής συνδροµής στη Μολδαβία και την Ουκρανία ξεκίνησε 
στα τέλη του 2005 µετά το µνηµόνιο συµφωνίας που υπογράφηκε από την 
Commission και τις κυβερνήσεις της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, έχοντας 
συµβουλευτικό και τεχνικό ρόλο, προωθεί τον έλεγχο των συνόρων των τελωνείων 
και τους εµπορικούς κανόνες και πρακτικές που πληρούν τα πρότυπα της 
Ένωσης και εξυπηρετούν τις ανάγκες των δύο χωρών. Κύριες δραστηριότητες της 
είναι η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της περιφερειακής 
ασφάλειας, η διασυνοριακή συνεργασία και η οικοδόµηση εµπιστοσύνης, 
συµβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της 
ασφάλειας κατά µήκος των συνόρων Μολδαβίας-Ουκρανίας. Με 80 διεθνείς και 
116 άτοµα τοπικό προσωπικό λήγει στις 30/11/2017 µε βασικούς στόχους την 
συνεργασία Μολδαβίας και Ουκρανίας:92 

• Για την εναρµόνιση των ελέγχων στα σύνορα, τα τελωνεία και το εµπόριο 
µε πρότυπα και  διαδικασίες όµοιες µε εκείνες των Κ-Μ 

• Την βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των 
συνοριοφυλάκων και των τελωνειακών υπηρεσιών και άλλων οργανισµών 
επιβολής του νόµου για να διευκολυνθεί η διεθνής συντονισµένη 
συνεργασία 

• Να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός της βαθιάς 
και ολοκληρωµένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που έχουν υπογράψει 
ως µέρος των συµφωνιών σύνδεσης τους µε την ΕΕ. 

• Να συµβάλει στην ειρηνική διευθέτηση της διένεξης στην Υπερδνειστερία, 
µέσω µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης και την παρουσία 
παρακολούθησης στο τµήµα των συνόρων στα κοινά τους σύνορα. 

 
 
3) EUBAM Rafah-Παλαιστινιακά εδάφη (30 Νοεµβρίου 2005-σήµερα): 

Η EU Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point είναι µια 
αποστολή συνοριακής συνδροµής στο σηµείο διέλευσης της Ράφα µεταξύ 
Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας. Η ΕΕ έχει αναλάβει την ευθύνη για την 
παρακολούθηση της διέλευσης κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του Ισραήλ, που 
προηγουµένως επιχειρούσε στο πέρασµα και των Παλαιστινιακών αρχών το 

                                                           
91EU External Action, CSDP,2015, factsheet EUPOL COPPS ,2-2015, 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eupol-copps-palestinian-   

  territories/pdf/factsheet_eupol_copps_en.pdf 
92EU External Action, CSDP, EUBAM Moldova and Ukraine Annual report 2016,http://eubam.org/wp-   
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2005. Ο ρόλος της Ένωσης είναι να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί 
τις επιδόσεις των Παλαιστινιακών Αρχών για την εκπλήρωση των όρων της 
συµφωνίας, να συµβάλει στην ανάπτυξη Παλαιστινιακών δυνατοτήτων ασφάλειας 
των συνόρων µέσω της καθοδήγησης και να συµβάλλει ως σύνδεσµος µεταξύ των 
παλαιστινιακών, ισραηλινών και αιγυπτιακών αρχών σε σχέση µε τη διέλευση. Η 
αποστολή ανεστάλη στις 13 Ιουνίου 2007 µετά την εξαγορά της Χαµάς στη 
Λωρίδα της Γάζας. Από τότε,  έχει διατηρήσει την ετοιµότητά για αναδιάταξη στο 
πέρασµα και ξεκίνησε την εφαρµογή ενός Σχεδίου ετοιµότητας. Σήµερα 
αποτελείται µόνο από 3 ευρωπαίους αξιωµατούχους και 3 διεθνείς συµβούλους 
και η θητεία της λήγει στις 30/6/2017.93 

4) EULEX KOSOVO(Φεβρουάριος 2008-σήµερα): 
Ως case studyστο Κεφάλαιο 4, θα αναφερθώ λεπτοµερώς σε αυτήν την αποστολή, 

5) EUMM Georgia (15/9/2008-σήµερα): 

ΗEU Monitoring Missionείναι άοπλη αποστολή παρακολούθησης µε σκοπό να 
συµβάλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Γεωργία και τη γύρω περιοχή 
µετά το ρωσικό-γεωργιανό πόλεµο. Αναπτύχθηκε στο τέλος του Σεπτεµβρίου 
2008, µετά την συµφωνία µεσολάβησης της EE για την κατάπαυσης του πυρός 
η οποία έληξε τον πόλεµο του Αυγούστου. Από τότε 200 παρατηρητές της Ένωσης 
περιπολούν µέρα και νύχτα για να παρατηρήσουν τη συνολική κατάσταση επί 
του εδάφους, τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρηση των 
ρωσικών δυνάµεων από τις περιοχές που γειτνιάζουν µε τη Νότια Οσετία και την 
Αµπχαζία, µια άλλη αποσχισθείσα περιοχή στην οποία η σύγκρουση είχε 
επεκταθεί. Στόχοι της είναι: 

• Η συµβολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κατάστασης στην 
καθηµερινή ζωή των τοπικών κοινοτήτων, µε έµφαση σε θέµατα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και βιοποριστικότητας, 

• Η παροχή πραγµατικής και αντικειµενικής πληροφόρηση στους φορείς 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προκειµένου να τους βοηθήσουν να 
διαµορφώσουν την πολιτική τους στην περιοχή και να συµβάλλουν σε µια 
διαρκή επίλυση της σύγκρουσης, 

• Η  βοήθεια στην πρόληψη και την εκτόνωση των εντάσεων και, τελικά, 
στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των πλευρών.  

Μέσα από τις δραστηριότητες παρακολούθησης, την υποβολή εκθέσεων και την 
οικοδόµηση εµπιστοσύνης, η αποστολή συνέβαλε στην αυξηµένη αίσθηση 
ασφάλειας, ιδίως στις περιοχές που γειτνιάζουν µε τη Νότια Οσετία και την 
Αµπχαζία. Η θητεία της λήγει στις 14/12/2018.94 

6)  EUCAP NESTOR-EUCAP SOMALIA(16/7 2012-σήµερα): 
Από 1/3/2017 µετονοµάστηκε σε EU Capacity Building Mission-
EUCAPSOMALIA είναι µία πολιτική περιφερειακή αποστολή της Ένωσης, 
ανάπτυξης θαλάσσιων δυνατοτήτων, που επιχειρεί συνδυαστικά µε τις 
στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, την EUTM Somalia και την EUNAVFOR 
Atalanta για να παρέχει µια συνεκτική και ολοκληρωµένη προσέγγιση για την 

                                                           
93EU External Action, CSDP,2016, factsheet EUBAM Rafah ,9-2016,http://www.eubam-    

    rafah.eu/sites/default/files/newsletters/20160920%20EUBAM%20Rafah%20FACTSHEET.pdf 
94 EU External Action, CSDP,2017, factsheet EUMM Georgia ,4-2017, 

https://eumm.eu/data/image_db_innova/EUMM%20Factsheet%20ENG%202017%20APR.PDF 



53 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

καταπολέµηση της πειρατείας και των αιτίων αυτής στο Κέρας της Αφρικής. 
Σχεδιάστηκε για την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της πειρατείας µε την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τόσο της Σοµαλίας αλλά και των γειτονικών χωρών για 
την αντιµετώπιση της αστάθειας στις ακτές της Σοµαλίας, µε εδαφική κάλυψη τη  
Σοµαλία, το Τζιµπουτί και τις Σεϋχέλλες µε δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες 
χώρες. Οι προετοιµασίες για την πλήρη δέσµευση της Κένυας και της Τανζανίας 
είναι ήδη σε εξέλιξη. Κύριοι στόχοι της είναι: 

• Η ενίσχυση του κράτους δικαίου στις χώρες των επιχειρήσεων 
• Η ενίσχυση της θαλάσσιας ικανότητας των χωρών που γειτνιάζουν µε τη 

Σοµαλία και  
• Η υποστήριξη της ανάπτυξης του ακτοφυλακής και του δικαστικού 

συστήµατος στη Σοµαλία. 
Με 137 διεθνείς αξιωµατούχους ασκεί πλήθος δράσεων που κυµαίνονται από 
την εκπαίδευση των αξιωµατικών ακτοφυλακής έως την παροχή συµβουλών σε 
δικαστές και  εισαγγελείς για την επιβολή του κράτους δικαίου, µε απώτερο 
στόχο να επιτραπεί στις χώρες της περιοχής να έχουν πλήρη έλεγχο των χωρικών 
υδάτων τους και να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν µε επιτυχία την ασφάλεια και 
την καταπολέµηση της πειρατείας. 
Από το τέλος του 2015, µετά από µια στρατηγική αναθεώρηση, οι δραστηριότητες 
της επικεντρώνονται αποκλειστικά και µόνο στη Σοµαλία 
(συµπεριλαµβανοµένου και του κράτους της Σοµαλιλάνδης) ενώ η θητεία της 
λήγει στις 31/12/2018.95 

7) EUCAP SAHEL Niger (8/8/2012-σήµερα): 
Είναι µια αστυνοµική αποστολή ανάπτυξης ικανοτήτων της ΕΕ µε σκοπό να 
βοηθήσει τις ∆υνάµεις Ασφαλείας του Νίγηρα να αναπτύξουν τις απαραίτητες 
ικανότητες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου 
εγκλήµατος στην περιοχή του Σαχέλ. Με 85 διεθνείς εµπειρογνώµονες, παρέχει 
εκπαίδευση και συµβουλές για την αστυνόµευση των ιδρυµάτων του Νίγηρα, 
ώστε να µπορέσουν να ελέγξουν το δικό τους έδαφος και συµβάλλουν στη 
συνολική σταθερότητα της περιοχής. Τέλος λειτουργεί σε συνδυασµό µε άλλα 
στρατιωτικά, ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα για να αποτελέσει µέρος της 
στρατηγικής της Ένωσης για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στο Σαχέλ ενώ η 
θητεία της λήγει στις 15/7/2018.96 

8) EUBAM LIBYA(22/5/2013-σήµερα): 
Αποτελεί case study στο Κεφάλαιο 5. 

9) EUCAP SAHEL Mali(15/4/2014-σήµερα): 

Η EU Capacity Building Mission στο Μάλι είναι µια πολιτική αποστολή  που 
παρέχει εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα της εκπαίδευσης και στρατηγικές 
συµβουλές στην τοπική αστυνοµία, χωροφυλακή, Εθνική Φρουρά και στα 
συναρµόδια υπουργεία, προκειµένου να στηρίξει τον SSR µε σκοπό: 

• Την βελτίωση της επιχειρησιακής τους απόδοσης 

• Την επανίδρυση αντίστοιχων ιεραρχικών αλυσίδες τους 

                                                           
95http://www.eucap-som.eu/fact-sheet/ 
96EU External Action, CSDP,2017, factsheet EUCAP Sahel Niger ,3-2017, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170314_factsheet_eucap_sahel_niger_en.pdf 
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• Την ενίσχυση του ρόλου των δικαστικών και διοικητικών αρχών όσον 
αφορά τη διαχείριση και την εποπτεία των αποστολών τους 

• Την διευκόλυνση της ανακατανοµής τους στο βόρειο τµήµα της χώρας 
Με 100 διεθνείς εµπειρογνώµονες υποστηρίζει τον εκσυγχρονισµό των τοπικών 
δυνάµεων ασφαλείας για να προστατεύουν  πιο αποτελεσµατικά το σύνολο του 
πληθυσµού στα πλαίσια της περιφερειακής προσέγγισης της ΕΕ στη στρατηγική 
ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής Σαχέλ. Συνεργάζεται µε άλλους 
διεθνείς εταίρους, ιδίως µε  την ολοκληρωµένη πολυδιάστατη αποστολή 
σταθεροποίησης του Ο.Η.Ε. στο Μάλι (MINUSMA) ενώ η θητεία της λήγει στις 
14/1/2019.97 
10) EUAM Ukraine (1/12/2014-σήµερα): 

Η EU Advisory Mission στην Ουκρανία είναι µια µη-εκτελεστική αποστολή που 
ξεκίνησε επίσηµα εργασίες από την έδρα της στο Κίεβο την 1η ∆εκεµβρίου 2014, 
µετά την επανάσταση του Μαϊντάν των ετών 2013/14 και κατόπιν πρόσκλησης 
που εκδόθηκε από την κυβέρνηση  της Ουκρανίας µε στόχο να βοηθήσει τις 
ουκρανικές αρχές προς µια βιώσιµη µεταρρύθµιση του τοµέα της µη 
στρατιωτικής ασφάλειας µέσω στρατηγικών συµβουλών και µέσω στήριξης 
συγκεκριµένων µεταρρυθµιστικών µέτρων µε βάση τα πρότυπα της ΕΕ και τις 
διεθνείς αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Με 101 διεθνείς  και 75 άτοµα τοπικό προσωπικό η αποστολή επικεντρώνεται σε 
τρεις τοµείς: 

• Τις στρατηγικές συµβουλές για τον SSR των πολιτών και την ανάπτυξη 
στρατηγικών στον τοµέα αυτό, 

• Την υποστήριξη της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων, των χέρι-χέρι  
συµβουλών, της εκπαίδευσης και των έργων, 

• Την συνεργασία και τον συντονισµό για να εξασφαλιστεί ότι οι 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες συντονίζονται µε τους Ουκρανικούς και 
τους διεθνείς φορείς. 

Με θητεία έως τις 30/11/2017 οι πέντε βασικές προτεραιότητες της είναι: 
• Οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων 
• Κοινοτική αστυνόµευση 
• ∆ηµόσια τάξη 
• Ποινική έρευνα 
• ∆ιαχείριση των ανθρώπινων πόρων.98 

 

                                                           
97EU External Action, CSDP,2016, factsheet EUCAP Sahel Mali ,6-2016, 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eucap-sahel-  

mali/docs/factsheet_eucap_sahel_mali_en.pdf 
98EU External Action, CSDP,2016, factsheet EUAM Ukraine ,2-8-2016,http://www.euam-   

    ukraine.eu/data/file_db/docs/factsheet-eng_v2016-02-08.pdf 
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Όλες οι αστυνοµικό-στρατιωτικές ΚΠΑΑ αποστολές έως το τέλος του 2016.99 
 

3.4   Αστυνομικό-στρατιωτική συνεργασία και στρατιωτικές αποστολές 
 
Σε πολλές περιοχές όπου η Ένωση επιχειρεί µε αστυνοµικές αποστολές, 
παράλληλα εκτελεί και στρατιωτικές  ενώ συχνά οι αστυνοµικές διαδέχονται τις 
στρατιωτικές για την συνέχεια των πολιτικών της Ένωσης στα πλαίσια της 
ΚΕΠΠΑ. Υπάρχει µία περίπτωση µικτής αστυνοµικό-στρατιωτικής αποστολής 
ενώ ορισµένες αστυνοµικό-πολιτικές αποστολές, ειδικά στα ∆υτικά Βαλκάνια 
λειτουργούσαν στην βάση ενός σαφούς συγκερασµού των µεταβλητών εσωτερικής 
και εξωτερικής ασφάλειας  µε αποτέλεσµα στρατιωτικές δυνάµεις να εκτελούν 
υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας ενώ αστυνοµικές δυνάµεις να εξοπλίζονται 
στρατιωτικά και να επιχειρούν εκτός των συνόρων τους. Σήµερα η ΕΕ επιχειρεί 
µε 6 στρατιωτικές αποστολές και έχει ολοκληρώσει άλλες 6 και µία µικτή 
πολιτικο-στρατιωτική. 
Παραδείγµατα πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας αποτελούν: 

• Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη όπου εκτός από την EUPM από τις 2 ∆εκεµβρίου 
2004 επιχειρεί και η στρατιωτική EUFORALTHEA,100 παίρνοντας την 
σκυτάλη από την ΝΑΤΟική δύναµη SFOR, για να παρέχει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάµεων της χώρας.  

                                                           
99https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e_csdp_annual_report1.pdf 
100http://www.euforbih.org/eufor/index.php 
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• Η Σοµαλία όπου  εκτός από την EUCAP Somalia, τον EUSr και τις άλλες 
υπηρεσίες της Ένωσης λειτουργεί η στρατιωτική EUTM Somalia 
(7/4/2010-σήµερα)101που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ικανότητας της 
κυβέρνησης της Σοµαλίας να χειριστεί τις δικές της καταστάσεις  
ασφάλειας, σε στενή συνεργασία µε άλλους διεθνείς παράγοντες, ιδίως τα 
Ηνωµένα Έθνη, την AMISOM και τις ΗΠΑ και η ναυτική EUNAVFOR 
Operation Atalanta (5/12/2008-σήµερα)102 που ξεκίνησε ως απάντηση 
στα αυξανόµενα επίπεδα της πειρατείας στα ανοικτά του Κέρατος της 
Αφρικής και στο ∆υτικό Ινδικό Ωκεανό. Λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
σχετικές αποφάσεις του ΣΑ του Ο.Η.Ε. και έχει σηµειώσει µεγάλη 
επιτυχία στην πρόληψη και καταπολέµηση της πειρατείας και την ποινική 
δίωξη και καταδίκη των πειρατών και των συνεργών τους σε συνεργασία µε 
τον Ο.Η.Ε. και την Interpol. ∆ιαθέτει αυτόνοµο θαλάσσιο κέντρο 
ασφάλειας. 

 
H ολοκληρωµένη προσέγγιση της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής103 
 

• Στην περιοχή Σάχελ εκτός από τις EUCAP SAHEL Niger και EUCAP Sahel 
Mali από τις 18 Φεβρουαρίου 2013  επιχειρεί και η στρατιωτική EUTM 
Mali,104για την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάµεων 
του Μάλι, παρέχοντας εµπειρογνωµοσύνη και συµβουλές σε θέµατα 

                                                           
101https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en 
102http://eunavfor.eu/ 
103RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,46 
104http://www.eutmmali.eu/ 
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διοίκησης, ελέγχου, ανθρώπινων πόρων, διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και παρέχοντας εκπαίδευση στις µονάδες 
µάχης, βοηθώντας τις αρχές του Μάλι να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα 
σε όλη τη χώρα. 

• Στην ΠΓ∆Μ από 31/3 έως 15/12 του 2003 η Ένωσης εκτέλεσε τη 
στρατιωτική αποστολή CONCORDIA105 για να παρακολουθεί µε 357 
άτοµα και να αντιδρά σε εθνοτικές εντάσεις µεταξύ της τοπικής 
πλειοψηφίας και της αλβανικής µειονότητας στη χώρα, κατόπιν αιτήσεως 
της κυβέρνησης της χώρας. Την διαδέχτηκε η EUPOL PROXIMA. 

• Στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό εκτός από τις EUPOL Kinshasa και 
EUSEC RD Congo, από 12/6/2006 έως 1/9/2006 λειτούργησε η 
στρατιωτική EUFOR RD Congo106 για να υποστηρίξει την αποστολή του 
ΟΗΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό κατά την προεκλογική περίοδο 
το 2006 και από τις 12/6/2003 έως 1/9/2003 λειτούργησε και η πρώτη 
αυτόνοµη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, ARTEMIS107για να βοηθήσει 
στη σταθεροποίηση των συνθηκών ασφαλείας κατόπιν σοβαρών 
παραβιάσεων  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που είχαν αναφερθεί από την 
τοπική αποστολή του ΟΗΕ. 

• Στην Λιβύη εκτός από την  EUBAM LIBYA επιχειρεί από τις 22/6/2015 
έως τις 27/7/2017  και η ναυτική αποστολή EUNAVFOR MED 
Operation Sophia108για την αντιµετώπιση της µετανάστευσης µε 
βασικούς στόχους την συστηµατική προσπάθεια για τον εντοπισµό, τη 
σύλληψη  των λαθρέµπορων µεταναστών και την εκπαίδευση της Λιβυκής 
ακτοφυλακής και ναυτικού 

• Στο Σουδάν πριν την αποστολή ασφάλειας αεροπλοΐας EUVASEC από τις 
18/7/2005 έως 31/12/2007  λειτούργησε η µικτή πολιτικό-στρατιωτική 
δράση Eu Support to AMIS109 για την υποστήριξη της AMIS στον 
ειρηνευτικό ρόλο της µετά τη σύγκρουση του Νταρφούρ.  

• Στο Αφγανιστάν για πρώτη φορά από το 2002 συγκροτήθηκαν οι Οµάδες 
Ανασυγκρότησης των Επαρχιών, PRT, αποτελούµενες από στρατιωτικούς, 
διπλωµάτες και εµπειρογνώµονες ανασυγκρότησης µε την συµµετοχή 
ευρωπαίων στρατιωτικών της ευρωπαϊκής δύναµης Eurocorps110 στα 
πλαίσια της ISAF.111 

• Η European Gendarmerie συµµετείχε από 2/11/2007 έως 28/10/2010 
ως πρώτη της αποστολή, στην στρατιωτική ALTHEA, από τον Απρίλιο του 
2014  στην EUCAP SAHEL Mali και από 1/4/2014 έως 15/3/2015 στην 

                                                           
105http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/concordia/index_en.htm 
106http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-rd-congo/index_en.htm 
107http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis-drc/index_en.htm 
108https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en 
109http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eu-support-amis-darfur/index_en.htm 
110http://www.eurocorps.org/, Εκτός από το Eurocorps, κάποια Κ-Μ της ΕΕ έχουν δημιουργήσει και άλλους  

     στρατιωτικούς συνασπισμούς όπως η  ναυτική συμμαχία EUROMARFOR, https://www.euromarfor.org/ και  

     η αεροπορική συμμαχία EuropeanairGroup, http://www.euroairgroup.org/about-eag/ 
111http://www.understandingwar.org/international-security-assistance-force-isaf 
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στρατιωτική EUFOR RCA112 στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία µε 
στόχο την ασφάλεια και την σταθερότητα. 

Η αλληλοεπίδραση των πολιτικό-στρατιωτικών στοιχείων γίνεται σε 2 επίπεδα: 
Σε πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο εντός των θεσµικών οργάνων της Ένωσης 
(εσωτερική διάσταση) για να επιτευχθεί η συνεκτικότητα µεταξύ τους ο πολιτικό-
στρατιωτικός συντονισµός είναι αναγκαίος, Σε επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο 
εκτός της Ένωσης µέσω της αλληλεπίδρασης µε άλλους διεθνείς παράγοντες 
(τρίτα κράτη, ΜΚΟ, ∆.Ο., εξωτερική διάσταση) για να επιτευχθεί η αρµονική 
συνύπαρξη των λειτουργιών τους, αναγκαία είναι η πολιτικό-στρατιωτική 
συνεργασία. Ο συνδυασµός και των δύο θα επιφέρει τα µέγιστα επιθυµητά 
αποτελέσµατα σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη προσέγγιση της Ένωσης. 
 

3.5   Ανάπτυξη συμμαχιών στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ 
 
Κύριοι στρατηγικοί εταίροι της Ένωσης στα θέατρα αποστολών ΚΠΑΑ είναι: 

1) Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών: 
Στο άρθρο 42παρ1 της ΣΕΕ τονίζεται ρητά ότι η χρήση των στρατιωτικό-
αστυνοµικών µέσων για τις αποστολές ΚΠΑΑ γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Αρκετές αστυνοµικές και στρατιωτικές ΚΠΑΑ 
αποστολές λειτουργούν υπό την αιγίδα αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ. Σε κάποιες 
περιοχές κρίσεων που η Ένωση επιχειρεί µε αστυνοµικό-στρατιωτικές αποστολές 
λειτουργούν συνδυαστικά ή και ανεξάρτητα  παρόµοιες αποστολές του ΟΗΕ. Σε 
κάποιες περιπτώσεις οι αποστολές ΚΠΑΑ ενισχύουν και υποβοηθούν τις 
αποστολές του ΟΗΕ ενώ σε άλλες περιοχές κρίσεων, διαδέχονται τις αποστολές 
του ΟΗΕ. Σήµερα διεξάγει 16 ειρηνευτικές επιχειρήσεις113 σε όλο τον κόσµο ενώ 
έχει περαιώσει επιτυχώς 57. Οι δράσεις τους καλύπτουν θέµατα αστυνόµευσης, 
στρατιωτικών, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκλογικής βοήθειας, 
SSR,DDR, κράτους δικαίου, προστασίας παιδιών και γυναικών κ.α. Τα κοινά 
θέατρα επιχειρήσεων µε αυτά των αποστολών ΚΠΑΑ σήµερα εντοπίζονται στο 
Κόσσοβο (UNMIK),Μάλι (MINUSMA), ενώ στο παρελθόν Βοσνία Ερζεγοβίνη, 
Π.Γ.∆.Μ., Γεωργία, Σοµαλία, Νταρφούρ, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, 
Κονγκό, Αφγανιστάν, Ιράκ, Σουδάν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα συνεχούς 
συνεργασίας ΟΗΕ-ΕΕ αποτελεί η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία όπου 3 
στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ συνεργάζονταν στενά µε µία ειρηνευτική 
αποστολή του ΟΗΕ. Από 10/2/2014 έως 15/3/2015 λειτούργησε η στρατιωτική 
αποστολή της Ένωσης EUFORRCAυπό την αιγίδα της απόφασης 2134 του ΣΑ 
του ΟΗΕ στην οποία συµµετείχε και η European Gendarmerie µε σκοπό την 
ενίσχυση της πολυδιάστατης αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ 
(MINUSMA)114 ενώ από 16/3/2015 έως 17/7/2016 η στρατιωτική 
συµβουλευτική αποστολή 60 στελεχών EUMAM RCA115συνεργάστηκε στενά µε 
την MINUSMA ιδίως στον SSR. Από 16/6/2016 έως και σήµερα την συνεργασία 

                                                           
112https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-rca/index_en.htm 
113http://www.un.org/en/peacekeeping/ 
114http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/ 
115http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/index_en.htm 
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αυτήν διαδέχθηκε η στρατιωτική αποστολή EUTM RCA116µε θητεία λήξης 
20/9/2018. Άλλο παράδειγµα συνεργασίας είναι η συµµετοχή της European 
Gendarmerie υπό την αιγίδα της απόφασης 1908 του ΣΑ του ΟΗΕ στην 
αποστολή του ΟΗΕ MINUSTAH117 στην Αϊτή το 2010 για την ενίσχυση της 
τοπικής αστυνοµίας και άλλων τοπικών θεσµών. 

2) Η Βορειοατλαντική Συµµαχία (ΝΑΤΟ): 
Με στόχο της διατήρηση της ειρήνης  στην Βορειοατλαντική περιοχή, την 
προστασία της εθνικής ακεραιότητας των µελών του, την πρόληψη των 
συγκρούσεων, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και των νέων απειλών 
διεθνούς ασφάλειας, το ΝΑΤΟ µε τις στρατιωτικές αποστολές του βοηθάει στην 
διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας (Κοσσυφοπέδιο, Αφγανιστάν), ενώ 
περιφρουρεί την µεσόγειο και βοηθάει της Αφρική, καταπολεµώντας την 
πειρατεία.118 Τέλος εφαρµόζει αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ και καταπολεµάει τις 
νέες µορφές ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  
Η συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ εδραιώθηκε µε την συµφωνία του 2002  Berlinplus 
Agreement η οποία επιτρέπει στην Ένωση να αντλεί κάποια από τα στρατιωτικά 
µέσα του ΝΑΤΟ και να τα χρησιµοποιήσει στις δικές της ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις. Η συµφωνία περιλάµβανε την ανταλλαγή απόρρητων 
πληροφοριών, την πρόσβαση στον σχεδιασµό και την χρησιµοποίηση 
δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, την διάθεση µέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ  όπως 
µονάδες επικοινωνιών και στρατηγεία, τις διαδικασίες για απελευθέρωση, 
επίβλεψη, επιστροφή και ανάκληση των  µέσων και των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, 
τις ρυθµίσεις για τη συνεκτικές και αµοιβαίες απαιτήσεις δυνατοτήτων 
αλληλοενίσχυσης, ιδίως µε την ενσωµάτωση στο εσωτερικό του αµυντικού 
σχεδιασµού του ΝΑΤΟ των στρατιωτικών αναγκών και των δυνατοτήτων, τις 
συµφωνίες διαβούλευσης µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ στο πεδίο της χρήσης µέσων και 
δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και τους όρους χρησιµοποίησης του Αναπληρωτή 
Ανώτατου Συµµαχικού ∆ιοικητή για την Ευρώπη για την άσκηση της διοίκησης 
των Eu-led operations.119Η απόφαση για την χρήση των µέσων και δυνατοτήτων 
του ΝΑΤΟ από την ΕΕ λαµβάνεται µε οµοφωνία. 
Κοινά θέατρα επιχειρήσεων ΝΑΤΟ και ΕΕ εντοπίζονται: 

• Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2004) µε την στήριξη της EUFOR Althea 
• Στο Αφγανιστάν η ISAF(αποτελούµενη και από ευρωπαίους στρατιώτες του 

Eurocorps) µε την στήριξη της EUPOL Afghanistan ενώ σήµερα µε την 
European Gendarmerie που εκπαιδεύει την τοπική αστυνοµία 

• Στην Σοµαλία για την αντιµετώπιση της πειρατείας µε την συνεργασία 
NATO’s Operation Ocean Shield και EUNAVFOR Atalanta 

• Στο Κόσοβο µε την συνεργασία KFOR και EULEXέως και σήµερα 
• Στο Αιγαίο Πέλαγος για την προσφυγική και µεταναστευτική κρίση από 

τον Ιούλιο του 2016 σε συνεργασία µε Frontex, Ελλάδα και Τουρκία 

                                                           
116https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_en 
117http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/ 
118http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm 
119https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-   

security-and-defence-policy-_en#The+Berlin+Plus+agreement 
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• Εντός του EDAστην κοινή οµάδα εργασίας δυνατοτήτων 
• Στην αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και της διάδοσης όπλων µαζικής 

καταστροφής120 
 
 

 
 
Με µπλε, κράτη µόνο της ΕΕ, µε πορτοκαλί κράτη µόνο του ΝΑΤΟ και µε µωβ, κράτη ΕΕ και 
ΝΑΤΟ.121 
 

3) Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): 
Με την πολιτικό-στρατιωτική του διάσταση που επικεντρώνεται στον έλεγχο των 
όπλων, την διαχείριση των συνόρων, την πρόληψη των συγκρούσεων, την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας, την στρατιωτική µεταρρύθµιση της ασφάλειας 
αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της ΕΕ στον τοµέα των αποστολών ΚΠΑΑ και 
ενεργεί και αστυνοµικής φύσεως δραστηριότητες και αποστολές, που 
περιλαµβάνουν την εκπαίδευση  του προσωπικού των τοπικών αστυνοµιών, την 
ενδυνάµωση, ενίσχυση και εκπαίδευση της τοπικής αστυνόµευσης µε την 
πρόταση και την υποβολή προγραµµάτων διοικητικών και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων που αφορούν την δοµή και την λειτουργία των αστυνοµικών 
σωµάτων, δίνοντας έµφαση στην δηµοκρατικότητα των αστυνοµιών και στον 
τρόπο συµπεριφοράς των µελών των τους.  Η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η εκλογική επιτήρηση 
αποτελούν βασικά πεδία δράσης του ΟΑΣΕ. 
Με 17 αποστολές και προγράµµατα ο ΟΑΣΕ σήµερα  έχει κοινά θέατρα 
επιχειρήσεων µε την ΕΕ στο Κόσσοβο, Ουκρανία και Μολδαβία ενώ στο 
παρελθόν στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.122 

4) Το Συµβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) 
∆ραστηριοποιείται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
µειονοτήτων ενώ λαµβάνει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των 
βασανιστηρίων, της ενδοοικογενειακής βίας και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
Περιλαµβάνει εξειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση των µορφών του 

                                                           
120NATO, 2016,NATO-EU Relations fact sheet,7-2016, 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160630_1607-factsheet-nato-eu-en.pdf 
121http://eucenterillinois.blogspot.gr/2011/11/eu-peacekeeping-nato-and-cyprus.html 
122http://www.osce.org/closed-field-operations 
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οργανωµένου εγκλήµατος, της εµπορίας ανθρώπων, του ξεπλύµατος µαύρου 
χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Έχει κοινά θέατρα 
επιχειρήσεων µε την ΕΕ στο Κόσσοβο,  Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Τυνησία 
ενώ στο παρελθόν στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.123 

5) Η Αφρικανική Ένωση(African Union) 
Με κύριους στόχους την καταπολέµηση της τροµοκρατίας της διάδοσης όπλων 
µαζικής καταστροφής και του ελαφρύ οπλισµού τον SSRκαι DDR, την 
διαχείριση των συνόρων και την ανοικοδόµηση µετα-συγκρουσιακών περιοχών 
η AUδιεξάγει ειρηνευτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων µε παρεµφερή δοµή 
και οργάνωση µε αυτές της ΕΕ και του ΟΗΕ.124 Σήµερα επιχειρεί µε 2 αποστολές 
µία στην Σοµαλία AMISOM125 για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή 
έχοντας πάρει την τεχνογνωσία από την προηγούµενη αποστολή του ΟΗΕ, στον 
Νταρφούρ σε µικτή αποστολή µε τον ΟΗΕ την UNAMID126υπό την αιγίδα της 
απόφασης 2148 του ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των πολιτών και την 
διαµεσολάβηση µεταξύ κυβέρνησης του Σουδάν και µη κυβερνητικών ενόπλων 
οργανώσεων. Κοινά θέατρα επιχειρήσεων µε την Ένωση είναι η Σοµαλία και στο 
παρελθόν το Κονγκό όπου η AUέδρασε µε την στρατιωτική δύναµη µάχης για 
την εξόντωση της οργάνωσης Lord’s Resistance Army (LRA) όπου εξελίχτηκε 
στην επιχείρηση Monsoon127.Το ΝΑΤΟ βοηθάει την AUενώ στο παρελθόν και η 
ΕΕ µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων στήριξε αναπτυξιακές αποστολές της 
AU(MISCA128-κεντροαφρικανική δηµοκρατία). 
 

                                                           
123http://www.coe.int/en/web/jobs/field-presence 
124 Williams D. Paul and Boutellis Arthur,2013, Peace Operations, the African Union, 

      and the United Nations:Toward More Effective Partnerships, International Peace Institute,4-2013,10-17,     

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/ipi_rpt_peace_operations_revised.pdf 
125http://amisom-au.org/ 
126http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/ 
127https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-   

     8#q=african+union+military+operation+monsoon&* 
128http://misca.peaceau.org/ 



62 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

 
Συνεργασία Κ-Μ ΕΕ,ΟΗΕ,ΝΑΤΟ,ΟΑΣΕ και CoE για την ειρήνη και την ασφάλεια.129 

 
Εκτός από τους ανωτέρω στρατηγικούς συµµάχους η ΕΕ για την επίτευξη των 
στόχων των αποστολών της συνεργάζεται και µε άλλους πολλούς περιφερειακούς 
και διεθνείς οργανισµούς που έχουν πεδίο δράσης την αστυνόµευση, το κράτος 
δικαίου, την ειρήνη, την σταθερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα: 

• Την FRONTEX.130 
• Την EUROJUST.131 
• Την EUROPOL132µε στόχο για την πρόληψη και την καταπολέµηση 

σοβαρών µορφών διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος  και της 
τροµοκρατίας και τις άλλες περιφερειακές υπηρεσίες επιβολής του νόµου 

• Η διεθνής ποινική αστυνοµική υπηρεσία, INTERPOL µε 190 χώρες µέλη, 
(µέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα), µε τεράστιο ρόλο στην 
καταπολέµηση του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος.133 

• Την CEPOL.134 
• Τον DCAF.135 
• Την ένωση Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών αστυνοµιών µε στρατιωτικό 

καθεστώς FIEP.136 
                                                           
129http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82719.htm 
130http://frontex.europa.eu/ 
131http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx 
132https://www.europol.europa.eu/ 
133https://www.interpol.int/ 
134https://www.cepol.europa.eu/ 
135http://www.dcaf.ch/ 
136http://www.fiep.org/ 
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• Τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
• Την Ένωση Αραβικών Κρατών 
• Την οικονοµική κοινότητα των κρατών της ∆υτικής Αφρικής (ECOWAS).137 
• Την Ένωση των εθνών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).138 
• Οργανισµός της Ισλαµικής Συνεργασίας 
• Η Νοτιοανατολική Ένωση για την περιφερειακή συνεργασία, κ.α. 

Τέλος σηµαντικοί σύµµαχοι των αποστολών ΚΠΑΑ είναι όλα τα τρίτα κράτη που 
συµµετέχουν σε αυτές ή τις στηρίζουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο µέσω των 
ευρωπαϊκών πολιτικών προσέγγισης αυτών (ΕΠΓ, ΕΜΣ, κλπ,) ή µέσω διµερών 
και πολυµερών συµφωνιών αλλά και δράσεων ως αποτέλεσµα της 
ολοκληρωµένης προσέγγισης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στην οποία 
συµµετέχουν όλα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ αλλά και τα Κ-Μ της. Για 
παράδειγµα οι αποστολές εκλογικής παρατήρησης139 της ΕΕ σε διάφορες χώρες 
(σήµερα στην Γκάµπια και στην Τίµορ-λέστε) µέσω της ενίσχυσης του κράτους 
δικαίου, της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορεί να 
εκπληρώνουν και ενισχύουν µέρος του στόχου µίας αστυνοµικής αποστολής της 
ΕΕ που δρα στην περιοχή. 
Αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών και δράσεων είναι η αναγνωρισιµότητα των 
αποστολών αλλά και η επίτευξη µεγάλου ποσοστού νοµιµοποίησης τους στην 
παγκόσµια σκηνή µέσω της αποδοχής τους από τους πολίτες και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών των τρίτων κρατών. 
 

3.6  Η ελληνική συμμετοχή σε ΚΠΑΑ και στις αστυνομικές αποστολές της ΕΕ 
 

Η χώρα µας, µε σταθερό πνεύµα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, συµµετέχει στις 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και συµβάλλει ουσιαστικά στην 
διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές του 
γεωγραφικού της περίγυρου (∆υτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, 
Βόρειος Αφρική, Νότιος Καύκασος), µε στόχο την αντιµετώπιση των υφισταµένων 
εστιών συγκρούσεων, την εµπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη 
σχέσεων καλής γειτονίας και την δηµιουργία συνθηκών βιώσιµης κοινωνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης µέσα σε ένα σταθερό περιφερειακό περιβάλλον. 
Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνολικής προσέγγισης στην αντιµετώπιση των 
κρίσεων σύµφωνα µε την οποία οι δύο πτυχές της ΚΠΑΑ (στρατιωτική και µη-
στρατιωτική) θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα και ισόρροπα, µε 
συνεκτική χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ. 
Η συµβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και µη-
στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων είναι ουσιαστική και έχει 
κατατάξει τη χώρα µας µεταξύ των κυριότερων υποστηρικτών της ΚΠΑΑ. Η 
συνεισφορά µας αυτή δεν περιορίζει βεβαίως τις αµυντικές δυνατότητες της 

                                                           
137http://www.ecowas.int/ 
138http://asean.org/ 
139https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms/421/election-observation-missions-  

eueoms_en 



64 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

χώρας µας, αλλά αντίθετα συµβάλλει στην ενίσχυσή τους.140 Συγκεκριµένα η 
Ελλάδα συνεισφέρει σήµερα σε επτά αποστολές ΚΠΑΑ, 3 στρατιωτικές 
EUNAVFORMED/ Sophia, EUFOR Althea, EUNAVFOR ATALANTA και4 
αστυνοµικές EULEX Kosovo, EUMM Georgia,  EUCAP Nestor και EUAM 
Ukraine ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών η ∆ιεύθυνση Α12 είναι η αρµόδια για 
την στελέχωση αποστολών ΚΠΑΑ µε ελληνικό προσωπικό. 
Η Ελληνική Αστυνοµία διαθέτει ειδική διεύθυνση της ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς 
Αστυνοµικής Συνεργασίας στο Αρχηγείο της και ένα ξεχωριστό τµήµα για τις 
ευρωπαϊκές αποστολές το οποίο συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εξωτερικών και 
τις αρχές των αποστολών και των χωρών υποδοχής όπου υπηρετεί ελληνικό 
αστυνοµικό προσωπικό. 
Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει σε αστυνοµικές αποστολές ΚΠΑΑ και στο 
παρελθόν  ως εξής141: 

• EUPM BIH  µε µέγιστη δύναµη 10 αστυνοµικούς 
• EUPOL PROXIMA µε 5 αστυνοµικούς 
• EUBAM RAFAH µε 2 αστυνοµικούς 
• AMIS (αστυνοµικό-στρατιωτική) µε 1 αστυνοµικό 
• EUPOL COPPS µε 1 αστυνοµικό 
• EUBAM MOLDOVA µε 2 αστυνοµικούς 
• EUPOL AFGANISTAN µε 2 αστυνοµικούς 
• EUBAM LIBYA µε 1 αστυνοµικό 

Τα τελευταία 3 χρόνια επιχειρεί µόνο στη EULEX KOSOVO µε µέγιστη δύναµη 
30 αστυνοµικούς και σήµερα µε µόλις 5 ενώ στην οµάδα σχεδιασµού EUPT 
KOSOVO  είχε διαθέσει 3 αστυνοµικούς 
Στο παρελθόν συµµετείχε και σε αποστολές της ∆ΕΕ: 

• ΕCMM στο Ζάγκρεµπ της Κροατίας 1993-1994 µε 1 αστυνοµικό 
• Στο Μόσταρ της Βοσνίας στην πολυεθνική δύναµη της ∆ΕΕ το 1995 µε 10 

ένοπλους αστυνοµικούς 
• Στην πολυεθνική συµβουλευτική αστυνοµική ∆ύναµη MAPE142 στην 

Αλβανία από το 1997-2001 
Επίσης συµµετείχε στην αποστολή UNMIKτου ΟΗΕ στο Κόσοβο από το 2004-
2008 µε 18 αστυνοµικούς  στο σχέδιο της ΕΕ PAMECA για την εδραίωση των 
δυνατοτήτων επιβολής του νόµου στην Αλβανία µε 1 αστυνοµικό από 2003-
2007.143 
 
 

                                                           
140http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/kpaa.html 
141Toυπ΄ αριθ. 6026/2/13α από 14-12-2010 έγγραφο ΑΕΑ/ΚΑΤ/ΔΔΑΣ/Τμ.1ο Αποστολών 
142https://www.defensie.nl/english/topics/historical-missions/contents/mission-overview/1997/multinational-    

advisory-police-element-mape-and-the-european-commission-police-assistance-in-albania-ecpa 
143http://pameca.org.al/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Case study1: Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του 

Κράτους  Δικαίου  στο Κοσσυφοπέδιο(European Mission in Kosovo for the 

Rule of Law-EulexKosovo) 
 

4.1 Ιστορία της περιοχής, θεσμικό πλαίσιο και ίδρυση της αποστολής 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 µε τις διαµαρτυρίες και τις εκδηλώσεις των 
Αλβανόφωνων κατοίκων έως τους Νατοϊκούς βοµβαρδισµούς από τον Μάρτιο-
Ιούνιο του 1999 το Κοσσυφοπέδιο αποτέλεσε ένα µελανό γεωγραφικό σηµείο των 
∆υτικών Βαλκανίων ως πεδίο συνεχών συγκρούσεων και διαµαχών µεταξύ  της 
Πρώην Γιουγκοσλαβίας και τώρα Σερβίας και της Αλβανίας µε χιλιάδες νεκρούς 
και πολλών άκαρπων διαβουλεύσεων και διαπραγµατεύσεων µε την ∆ιεθνή 
κοινότητα να βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίληµµα για την οποιαδήποτε εµπλοκή 
της για στρατηγικό-πολιτικό-οικονοµικούς λόγους. Στις 10/6/1999 το ΣΑ του 
ΟΗΕ εκδίδει την απόφαση 1244 εξουσιοδοτώντας την διεθνή πολιτική-
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Η απόφαση144: 

• Έβαλε τέλος στην βία και την καταπίεση στο Κόσοβο από πλευράς Πρώην 
Γιουγκοσλαβίας 

• Έθεσε το Κόσοβο υπό διοίκηση του ΟΗΕ καθιερώνοντας την αποστολή 
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo την 
οποία εξουσιοδότησε για την ίδρυση προσωρινών  θεσµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην περιοχή µε σκοπό τον µελλοντική συµφωνία για 
ουσιώδη αυτονοµία και αυτόνοµη διοίκηση 

• Ενέκρινε µία ειρηνευτική αποστολή  υπό το ΝΑΤΟ που την ασκεί έως και 
σήµερα τηKFOR 

• Απαίτησε την αποστρατικοποίηση του απελευθερωτικού στρατού του 
Κοσόβου KLA και όλων των ένοπλων οµάδων των Αλβανών  

• Ζήτησε την ασφαλή και απρόσκοπτη επιστροφή όλων των προσφύγων και 
των εκτοπισµένων στις εστίες τους 

Οι εντάσεις µεταξύ Αλβανών και Σέρβων συνεχίστηκαν, πάνω από 4000 
Σέρβοι εκτοπίστηκαν,550 σπίτια και 27 Ορθόδοξες εκκλησίες 
καταστράφηκαν. Ακόµα οι Σέρβοι προχώρησαν σε  µποϊκοτάρισµα των 
πρώτων εκλογών. Τον Νοέµβριο του 2005 ορίζεται ως ειδικός απεσταλµένος 
του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ ο πρώην Φιλανδός Πρόεδρος Martti 
Ahtisaari ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2007 υπέβαλε στο ΣΑ το σχέδιο του 
για το καθεστώς του Κοσόβου που περιλάµβανε πλην άλλων:  

• την ίδρυση International Steering Group µίας οµάδας που θα 
επέβλεπε έναν ∆ιεθνή Μη Στρατιωτικό Εκπρόσωπο στην περιοχή για 
την δηµοκρατική ανάπτυξη του Κοσόβου αλλά και την ενίσχυση της 
καλής διακυβέρνησης, πολύ-εθνικότητας και κράτους δικαίου 

• µία αποστολή ΕΠΑΑ κράτους δικαίου  
• την συνέχιση διεθνής στρατιωτικής παρουσίας (όπως η KFOR) 

                                                           
144 Απόφαση 1244 από 10/6/1999 ΣΑ του ΟΗΕ, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-  

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/kos%20SRES%201244.pdf 
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Αν και στο σχέδιο του δεν αναφερόταν ευθέως η  ανεξαρτησία, πολλές διατάξεις  
όπως τα δικαιώµατα του Κοσσόβου να υποβάλει αίτηση για ένταξη σε διεθνείς 
οργανισµούς, να δηµιουργήσει µια ∆ύναµη Ασφάλειας και να υιοθετήσει εθνικά 
σύµβολα, προσέδιδαν στο Κόσοβο ανεξάρτητη κρατική υπόσταση.145Το σχέδιο 
τελικά δεν έγινε δεκτό λόγω του βέτο που έθεσε η Ρωσία στο ΣΑ στηρίζοντας 
φυσικά την Σερβία και απορρίφθηκε στα τέλη του 2007 µε τις έντονες 
αντιδράσεις των Αλβανών του Κοσόβου που το ενέκριναν. 
Έτσι στις 17/2/2008 το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του ενώ τον Ιούνιο του 
2008 συνέταξε και το Σύνταγµα του υιοθετώντας πλήρως τις διατάξεις του 
σχεδίου του Ahtisaari, θέτοντας το υπεράνω οποιουδήποτε άλλου νόµου. 
Η πράξη άµεσα έγινε κατακριτέα από την Σερβία ως παράνοµη και ενάντια των 
αρχών του ΟΗΕ προσφεύγοντας άµεσα στο ∆Π∆ ενώ επεισόδια εξελίχτηκαν και 
εντός Κοσόβου µε τους Σέρβους να καίνε τις τελωνειακές πύλες 1 και 31 στα 
διοικητικά σύνορα Κοσόβου-Σερβίας. Στις 22/7/2010 το ∆Π∆ απάντησε ότι η 
διακήρυξη της ανεξαρτησίας δεν παραβίαζε το ∆ιεθνές δίκαιο. 
Έως και σήµερα 115 κράτη παγκοσµίως αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του 
Κοσόβου εκ των οποίων 24 κράτη της ΕΕ χωρίς φυσικά την Ελλάδα. 
 

 
Κράτη που έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου.146 
 
 

                                                           
145Muharremi Robert,2010, The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) from the  

     Perspective of Kosovo Constitutional Law,Max-Planck-InstitutfürausländischesöffentlichesRecht und   

Völkerrecht,http://www.zaoerv.de/,  
146https://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo 
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Κ-Μ της ΕΕ που αναγνώρισαν και που δεν αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του Κοσόβου.147 

 
Το ενδιαφέρον της Ένωσης για να διαδραµατίσει σηµαντικό στρατηγικό ρόλο 
στην περιοχή ήταν δεδοµένο καθώς ήταν παντελώς απούσα στην πρόληψη της 
κρίσης του 1999. Στις 10/4/2006 το ECστέλνει στο Κόσοβο την οµάδα 
προγραµµατισµού (EUPT)148µε σκοπό να τον σχεδιασµό µίας αποστολής ΕΠΑΑ, 
στον τοµέα του κράτους δικαίου ή και σε άλλους τοµείς και στις 16/2/2008το 
Συµβούλιο ενέκρινε την δηµιουργία της European Union Rule of Law Mission 
in Kosovo (EULEX Kosovo) µε την Κοινή ∆ράση ΕΠΑΑ 124149µέσα στο πλαίσιο 
λειτουργίας του σχεδίου του Ahtisaari και αµέσως έτυχε της αντίδρασης της 
Σερβίας ιδίως ότι στερείται νοµιµοποίησης καθώς δεν λειτουργεί κάτω από 
απόφαση του ΣΑ αλλά και ότι ενισχύει την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Κατόπιν 
διαµεσολάβησης και πολλών διαπραγµατεύσεων τον Νοέµβριο του 2008 Σερβία 
και ΟΗΕ συµφώνησαν στην υιοθέτηση του σχεδίου 6 σηµείων του Γενικού 
Γραµµατέα του ΟΗΕ για το Κόσοβο το οποίο περιείχε σηµαντικές διατάξεις  σε 
6 τοµείς: αστυνόµευσης, τελωνείων, δικαιοσύνης, µεταφορών και υποδοµών, 
συνόρων και προστασίας της Σερβικής κληρονοµιάς.150 
Η απόφαση έθεσε την λειτουργία της  EULEX εντός του πλαισίου της απόφασης 
1244 του ΣΑ του ΟΗΕ µε καθεστώς ουδετερότητας, χωρίς εντολή αντικατάστασης 
της UNMIK, αφενός µεν νοµιµοποιώντας την στην Σερβία αφετέρου προκαλώντας 
την αντίδραση της Πρίστινας η οποία την απέρριψε τονίζοντας ότι το σύνταγµα 
της είναι ο µόνος νόµος που θα καθορίζει το καθεστώς του Κοσόβου. 

                                                           
147https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_Kosovo_to_the_European_Union 
148EUPT Kosovo brochure,2007,Preparation for a future ESDP mission in the broader rule of law area,  

www.eupt-kosovo.eu 
149 Official Journal of the European Union, Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the   

     European Union Rule of  Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO,τεύχος L42, published 16-2-2008 

http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/WEJointActionEULEX_EN.pdf 
150UN six-point plan,2008, Kosovo Compromise2007, 26-11-2008 

http://www.kosovocompromise.com/cms/item/topic/en.html?view=story&id=1571 
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Παράλληλα ∆ιεθνής Πολιτικός Εκπρόσωπος στο Κόσοβο τέθηκε ο EUSRγια το 
Κόσοβο µε απόφαση του Συµβουλίου ενώ στις 20/9/2012 έληξε η διεθνής 
επιτήρηση του Κοσόβου και πλέον οι αρχές του ήταν οι µόνες υπεύθυνες για την 
διακυβέρνηση του. 
Hαρχική επιχειρησιακή ικανότητα της EULEXεγκαταστάθηκε στο Κόσοβο τον 
∆εκέµβριο του 2008 υποστηριζόµενη από όλα τα Κ-Μ της Ένωσης αλλά και από 
τρίτα κράτη τις ΗΠΑ, Νορβηγία, Καναδά, Ελβετία, Τουρκία µε το ενδεχόµενο 
περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών. 
 Έως και σήµερα η Ένωση έχει διαθέσει 954.220.000 Ευρώ για την EULEX, εκ 
των οποίων τα 63.600.000 για την περίοδο από 15/6/2016 έως 14/6/2017. 

 
Λογότυπο της EULEX. 
 

4.2. Οι 3 τομείς αστυνόμευσης, δικαιοσύνης και τελωνείων (Δεκέμβριος 2008-

Ιούνιος 2012) 
Η EULEX αποτελεί τη µεγαλύτερη πολιτική αποστολή της Ένωσης. Τον Απρίλιο 
του 2009 απέκτησε πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα µε µέγιστο 
εξουσιοδοτηµένο αριθµό προσωπικού 1900 διεθνείς και 1200 τοπικό προσωπικό 
και HoM τον Yves de Kermabon. Με τις αποφάσεις 445 της 9/6/2009 και 322 
της 8/6/2010 το Συµβούλιο παράτεινε την αρχική εντολή της Αποστολής έως 
τις 14/6/2010 και 14/6/2012 αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο του 2010 ανέλαβε 
HoM ο Γάλλος Xavier Bout de Marnhac. 
Η αποστολή χωριζόταν σε 3 κλάδους151 (Components): 

• Τον Αστυνοµικό τοµέα (Police Component) µε 1601 άτοµα 
• Τον τοµέα δικαιοσύνης (Justice Component) µε 393 άτοµα 
• Τον τελωνειακό τοµέα (Customs Component) µε 101 άτοµα 
• Το διοικητικό τµήµα µε 348 άτοµα και  
• Την γραµµατεία του HoM µε 366 άτοµα 

 

                                                           
151Balkan Policy Institute,2011, EULEX AND RULE OF LAW,Pristina,5-2011,12-15 
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Οργανόγραµµα Αποστολής έως τις 14/6/2012.152 
 
 
Με το αρχηγείο στην Πρίστινα, το πεδίο δράσης της κάλυπτε όλη την γεωγραφική 
έκταση του Κοσσυφοπεδίου σύµφωνα µε την αρχή της συνεγκατάστασης µε τους 
τοπικούς συνεργάτες του Κοσόβου (local counterparts)περιλαµβάνοντας: 

• Το κεντρικό αρχηγείο της Αστυνοµίας του Κοσόβου KP 
• 6 περιφερειακά αρχηγεία αστυνοµίας 
• 3 περιφερειακά αρχηγεία συνοριακής αστυνοµίας 
• 5 επαρχιακά δικαστήρια 
• Ειδικές δικαστικές αίθουσες 
• Το ανώτατο δικαστήριο 
• Το αεροδρόµιο της Πρίστινας και τις συνοριακές θύρες 1 και 31 
• Τις φυλακές στην Dubrava και κέντρα κράτησης  
• Τις κινητές µονάδες  
• Μία υποστηρικτική µονάδα στις Βρυξέλλες  
• Γραφεία συνδέσµων 

 

                                                           
152Derks Maria and Price Megan,2010, The EU and Rule of Law Reform in Kosovo, Conflict Research Unit,   

     Netherlands Institute for International Relations, Clingendael,11-2010,45, 

https://www.clingendael.nl/sites/default/files/20110106_CRU_publication_mderks.pdf 
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Πεδία δράσης της Eulex σε όλο το Κόσοβο.153 
 
 
Στόχοι της αποστολής είναι να υποστηρίξει τις αρχές και τα ιδρύµατα του 
Κοσσυφοπεδίου µέσω παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχή συµβουλών 
(Monitor mentor and advise-MMA) σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε το 
κράτος δικαίου, την αστυνόµευση, την δικαιοσύνη, τον τελωνειακό τοµέα και τις 
σωφρονιστικές υπηρεσίες, να βοηθήσει στην πορεία τους προς τη βιωσιµότητα 
(sustainability), την λογοδοσία τους (accountability) και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενίσχυση  της ανεξαρτησίας και της πολύ-εθνικότητας τους.154 

                                                           
153Kormoss Sylvie,2010,EULEX Rule of Law Mission in Kosovo, NATO Committee on gender perspectives,  

 annual meeting,25-5-2010,http://www.nato.int/issues/women_nato/meeting-    

    records/2010/pdf/Mrs%20Sylvie%20Kormoss.pdf 
154SPERNBAUER Martina, 2010,EULEX KOSOVO – MANDATE, STRUCTURE ANDIMPLEMENTATION:  

ESSENTIAL CLARIFICATIONS FOR AN UNPRECEDENTED EU MISSION, CLEER WORKING PAPERS  

2010/5, CENTRE FOR THE LAW OF EU EXTERNAL RELATIONS,15-17 
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Σχεδιασµένη ως µια κοινή προσπάθεια µε τις τοπικές αρχές, σύµφωνα µε την 
αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποσκοπεί στην προώθηση ενός 
αυτοσυντηρούµενου δικαστικού και διοικητικού συστήµατος στο Κοσσυφοπέδιο, 
µε βάση το κράτος δικαίου και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  
Επιπρόσθετα έχει κάποιες εκτελεστικές εξουσίες στον ευρύτερο τοµέα του 
κράτους δικαίου, ιδίως στην διερεύνηση και δίωξη σοβαρών και ευαίσθητων 
εγκληµάτων, όπως τα εγκλήµατα πολέµου και τα σοβαρά οικονοµικά 
εγκλήµατα. 
Οι θεµελιώδεις αρχές της είναι: η βιωσιµότητα, η λογοδοσία, η πολύ-εθνικότητα, 
η ελευθερία από πολιτικές παρεµβάσεις, η συµµόρφωση µε τα διεθνώς 
αναγνωρισµένα πρότυπα και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.155 
Ο τοµέας Αστυνόµευσης χωρίζονταν σε 3 τµήµατα: 

• Το Αστυνοµικό τµήµα ενδυνάµωσης (Police strengthening department) 
• Το εκτελεστικό αστυνοµικό τµήµα ( executive police department) και  
• Το ειδικό αστυνοµικό τµήµα (special police department) 

Βοηθάει την KP στην κατεύθυνση µίας πολυεθνικής αστυνοµίας απαλλαγµένης 
από πολιτικές παρεµβάσεις υπηρετώντας τον λαό του Κοσόβου, µε την οποία 
συνεργάζεται για την αύξηση του αισθήµατος ασφαλείας στο Βόρειο Κόσοβο, 
όπου διαθέτει αστυνοµικά τµήµατα MMA. Ως µέρος της εκτελεστικής εντολής 
διαθέτει και διορθωτικές δυνάµεις για την απόδοση της KP. Oι αστυνοµικές 
έρευνες και επιχειρήσεις που υπάγονται στην εκτελεστική εντολή της EULEX 
(υποθέσεις διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο, οργανωµένο έγκληµα, εγκλήµατα 
πολέµου, κλπ) εκτελούνται από την EULEX Police. 
Ο τοµέας της ∆ικαιοσύνης έχει κεντρικό στόχο να βοηθήσει, να βελτιώσει και να 
ενισχύσει το σύστηµα δικαιοσύνης του Κοσσυφοπεδίου για να καταστεί 
πολυεθνικό, αµερόληπτο και ανεπηρέαστο από πολιτικές παρεµβάσεις. Με 
µέγιστο επιτρεπόµενο προσωπικό 469 άτοµα διεθνείς και τοπικούς, 
συµπεριλαµβανοµένων 51 δικαστών, 20 εισαγγελέων και 71  σωφρονιστικών 
υπαλλήλων, δραστηριοποιείται σε όλα τα δικαστήρια του Κοσσυφοπεδίου και σε 
όλες τις περιπτώσεις. Σηµαντικό έργο επιτελεί και το Γραφείο της EULEX για τα 
αγνοούµενα πρόσωπα και εγκληµατολογικών εργαστηρίων που είναι στην πρώτη 
γραµµή της έρευνας για τον εντοπισµό εκείνων που αγνοούνται. Τέλος ασκεί 
καθήκοντα ΜΜΑ στους τοπικούς οµολόγους του και κάνει χρήση εκτελεστικών 
λειτουργιών όταν απαιτείται. Οι δικαστές της, αποδέχθηκαν 185 ποινικές 
υποθέσεις από την UNMIK, για περίπλοκες υποθέσεις που αφορούν την ποινική 
προδικασία, έρευνες, απαγγελίες κατηγοριών, δίκες, προσφυγές, έκτακτα ένδικα 
µέσα και νέες δίκες.156 
Ο Τελωνειακός τοµέας επηρεάζει άµεσα την µείωση του επιπέδου του 
οργανωµένου εγκλήµατος ακολουθώντας τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα αλλά και 
την καταπολέµηση του πολυεθνικού λαθρεµπορίου, γεγονός που εντοπίζεται 
ιδίως στο Βόρειο Κόσοβο. 

                                                           
155EU External Action, CSDP,2009, factsheet EULEX Kosovo ,12-2009, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/091214%20FACTSHEET%20EUL

EX%20Kosovo%20-%20version%209_EN.pdf 
156http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000175.php 



72 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

Το διοικητικό τµήµα ενισχύει και υποβοηθά όλα τα τµήµατα και τις υπηρεσίες 
της Αποστολής ενώ το γραφείο του HoMείναι στην ουσία το επιτελείο του. 
 

 
Οργανόγραµµα Τοµέα Αστυνόµευσης.157 
 
 

 
 
 
Οργανόγραµµα τελωνειακού τοµέα.158 

                                                           
157Derks Maria and Price Megan,2010, The EU an Rul of Law Ref in K,όπ.π.,47 
158Ibid,48. 
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Οργανόγραµµα Τοµέα ∆ικαιοσύνης.159 
 
 
 
 

                                                           
159Derks Maria and Price Megan,2010, The EU an Rul of Law Ref in K,όπ.π.,47 
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4.3  Θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  φύλου στην αποστολή 

 
Στο άρθρο 3παρ1 της Κοινής ∆ράσης 124, τονίζεται ότι οι όλες οι δραστηριότητες 
της Eulexθα λαµβάνουν υπόψιν τα διεθνή πρότυπα σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και την διάσταση των φύλων. Επίσης στο OPLANτης αποστολής η 
ισότητα των φύλων θα τεθεί ευρέως υπόψιν καθώς και τις αποφάσεις 1325 και 
1820 του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις γυναίκες την ειρήνη και την ασφάλεια. Στο 
γραφείο του επικεφαλής του προσωπικού λειτουργεί γραφείο Human Rights and 
Gender Office µε αποστολή: 

• την παροχή υπηρεσιών για την αποστολή (συµβουλές, εµπειρία, 
εκπαίδευση και έρευνα) 

• Να διαδραµατίζει προληπτικό ρόλο,(εξωτερικός µηχανισµός λογοδοσίας, 
ΜΜΑ στην σύνταξη δικαίου ενδοοικογενειακής βίας) 

• Τον συντονισµό και την εποπτεία 
• Την συνεργασία µεταξύ του γραφείου και εµπειρογνωµόνων των 3 τοµέων 
• Την προγραµµατική προσέγγιση  µε την σύνταξη δεικτών και σηµείων 

αναφοράς 
• Την αναφορά των περιστατικών 
• Την Μονάδα Εσωτερικής ∆ιερεύνησης (IIU) για την ορθή τήρηση κώδικα 

δεοντολογίας και πειθαρχίας. 
Το HRGOδραστηριοποιείται σε 2 διαστάσεις µία εσωτερικά εντός της αποστολής 
µέσω της συµβουλής, εκπαίδευσης, συντονισµού, στρατολόγησης, αναφοράς και 
έρευνας και µία εξωτερικά για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και φύλων µε 
την τοπική κοινωνία, τις γυναικείες ΜΚΟ, ως εστιακό σηµείο της Αποστολής για 
τα τοπικά και διεθνή ανθρώπινα δικαιώµατα  και σε συνεργασία µέσω ΜΜΑ µε 
τους τοπικούς οµολόγους του.160 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος των gender advisors οι οποίοι είναι υπεύθυνοι: 

• Για τον συντονισµό όλων των περιστατικών που µπορεί να επηρεάζουν  
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και φύλου διασφαλίζοντας την τήρηση 
ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών  

• Για την προώθηση της ισότητας και του ποσοστού φύλου στην 
στρατολόγηση του προσωπικού  

• Για να θέσουν ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης της αποστολής τόσο εξωτερικά 
µε την τοπική κοινωνία και άλλους διεθνείς δρώντες αλλά και εσωτερικά, 
στους  τοµείς δικαιοσύνης, αστυνόµευσης και τελωνείων για τα θέµατα 
φύλων µε έµφαση στην καταπολέµηση των διακρίσεων, την ισότητα των 
γυναικών και την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας και του THB. 

Η Αποστολή πήρε δραστικά µέτρα για την καταπολέµηση εγκληµάτων µε βάση 
το φύλο όπως ΤΗΒ κλπ βοηθώντας την KP, µέσω της ενίσχυσης του 
προγράµµατος προστασίας µαρτύρων καθώς διέθετε δική της ειδική µονάδα 

                                                           
160Kormoss Sylvie,2010,EULEX Rule of Law Mis in Kos,όπ.π. 
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αστυνόµευσης για την προστασία µαρτύρων σοβαρών εγκληµάτων όπως 
εγκλήµατα πολέµου, οργανωµένο έγκληµα κλπ, µέσω ΜΜΑ, µέσω ενίσχυσης των 
συνοριακών αστυνοµικών και τελωνειακών δυνάµεων, των προτάσεων της για 
αυστηρότερες ποινές και της στρατολόγησης γυναικών σε όλους τους τοµείς της 
έτσι ώστε να κερδίζει την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. 
Ένα χρόνο περίπου µετά την ανάπτυξη της πλήρους επιχειρησιακής της 
δυνατότητας (Απρίλιος 2010) το ποσοστό των γυναικών της αποστολής συνολικά 
άγγιζε το 22% ενώ για τους διεθνείς λίγο πιο πάνω από το15% µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό στον τοµέα δικαιοσύνης 42%.Σηµειώνεται ότι η σηµερινή HoM είναι 
γυναίκα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αποστολής, η Ελληνίδα διπλωµάτης 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. 
 

 
 
Οργανόγραµµα Human Rights and Gender Office161 
 
Σηµαντική είναι η δηµιουργία στις 29/10/2009 του Human Rights Panel 
Review, της Eπιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,162 ένα ανεξάρτητο εξωτερικό 
σώµα λογοδοσίας που λειτουργεί µε αµεροληψία και ακεραιότητα, 
επανεξετάζοντας καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
την EULEX στο Κοσσυφοπέδιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής εντολής της. 
 

                                                           
161Kormoss Sylvie,2010,EULEX Rule of Law Mis in Kos,όπ.π. 
162http://hrrp.eu/ 
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4.4  Διεύθυνση Ενδυνάμωσης και Εκτελεστική Διεύθυνση (14/6/2012-σήμερα) 
Στις 5/6/2012 το Συµβούλιο ενέκρινε την παράταση της Αποστολής έως τις 
14/6/2014 αλλάζοντας ριζικά την δοµή και αναθεωρώντας τους στόχους της µε 
εξουσιοδοτηµένο αριθµό προσωπικού 1250 διεθνές και 1000 τοπικούς. Πλέον  
θα αποτελείται από δυο διευθύνσεις  έναντι των 3 τοµέων αστυνόµευσης, 
δικαιοσύνης και τελωνειακού τοµέα. Την διεύθυνση ενδυνάµωσης 
(Strengthening Division) που θα εκτελεί τις λειτουργίες MMAστα τοπικά 
ιδρύµατα και την εκτελεστική διεύθυνση (Executive Division) για το εκτελεστικό 
κοµµάτι της αποστολής. Στην πράξη το διεθνές προσωπικό µειώθηκε κατά 25%, 
όλες οι κινητές µονάδες µεταφέρθηκαν στην Πρίστινα πλην του Βορείου 
Κοσόβου, ενώ αξιωµατούχοι και από τους 3 πρώην τοµείς τοποθετήθηκαν στις 2 
νέες ∆ιευθύνσεις.163 
Η νέα εντολή περιλάµβανε: 

• Την συνέχιση των καθηκόντων ΜΜΑ ιδίως για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, της διερεύνησης των εγκληµάτων πολέµου, της ενίσχυσης των 
εγκληµατικών εργαστηρίων, την ενίσχυση του προγράµµατος προστασίας 
µαρτύρων, την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων του Κοσόβου και τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό των φυλακών της Ντουµπράβα 

• Την ενίσχυση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της visa για τους 
κατοίκους του Κοσόβου για την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ 

• Την ενίσχυση και υποβοήθηση του πολιτικού διαλόγου µεταξύ 
Βελιγραδίου και Πρίστινας για την εξοµάλυνση των σχέσεων τους. 

• Την ενίσχυση της παρουσίας της στο Βόρειο Κόσσοβο ειδικά για την 
εφαρµογή της συµφωνίας IBM.164 

Το Βελιγράδι και η Πρίστινα είχαν κάνει ήδη σηµαντική πρόοδο σε τεχνικά 
ζητήµατα µε τις συµφωνίες του 2011 για την ελευθερία των κινήσεων, την 
τελωνειακή συµφωνία και την συµφωνία για το Integrated Border Management, 
το πρωτόκολλο του οποίου υπογράφηκε το 2012 και  ξεκίνησε να εφαρµόζεται 
στις συνοριακές θύρες 1 και 31 τον ∆εκέµβριο του 2012. Hσυµφωνία 
IBMπεριλάµβανε ότι σε κάθε κοινό συνοριακό σηµείο µεταξύ Κοσόβου και 
Σερβίας θα υπάρχει ένας µόνο µεθοριακός σταθµός αποτελούµενος από  
αξιωµατικούς EULEX και τις τελωνειακές και συνοριακές δυνάµεις τόσου του 
Κοσόβου όσο και της Σερβίας εκτός από τις θύρες 1 και 31 όπου απλώς οι 
δυνάµεις Κοσόβου/Σερβίας θα είναι παρόντες µε την Eulex να έχει τον 
έλεγχο.165 

                                                           
163http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000368.php 
164 EU External Action, CSDP,2012, factsheet EULEX Kosovo ,10-2012, http://www.egmontinstitute.be/wp-   

    content/uploads/2014/01/factsheet-2012-EULEX-KOS.pdf 
165 Hamilton Aubrey and Sapic Elena,2013,Dialogue-induced Developments on the Ground: 

     Analysis on implementation of the EU-facilitated agreements on freedom of 

     movement and trade between Kosovo and Serbia, Group for Legal and Political Studies,11-2013,7-10 
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Νέο οργανόγραµµα της Eulex Kosovo.166 
 
Tον Φεβρουάριο του 2013 αναλαµβάνει HoM oΓερµανός διπλωµάτης Bernd 
Borchardt ενώ τον Απρίλιο του 2013 Βελιγράδι και Πρίστινα καταλήγουν στην 
πρώτη συµφωνία εξοµάλυνσης των σχέσεων τους στις Βρυξέλλες µε την 
µεσολάβηση της ΕΕ αλλά και παρουσία των ΗΠΑ στα πλαίσια του πολιτικού 
τους διαλόγου αποφασίζοντας µεταξύ άλλων: 

• Την ύπαρξη µόνο µίας αστυνοµίας του Κοσόβου, την µεταφορά όλων των 
σέρβων αστυνοµικών του Κοσόβου σε τµήµατα της KP και πληρωµή 
µισθών µόνο από αυτήν, την τοποθέτηση Σέρβου περιφερειακού  
αστυνοµικού διοικητή σε 4 δήµους µε σερβική πλειοψηφία κατόπιν 
λίστας που θα απέστειλαν οι δήµοι αλλά και σε άλλους 4 δήµους µε 
ανάµεικτο πληθυσµό, λαµβάνοντας υπόψιν την εθνική ισορροπία των 
δήµων πάντα σε συνεργασία µε την κεντρική διοίκηση της KP αλλά και 
τους άλλους περιφερειακούς αστυνοµικούς διοικητές 

• Στον  δικαστικό τοµέα την ίδρυση ειδικού δευτεροβάθµιου δικαστηρίου 
στην Πρίστινα µε την πλειοψηφία των δικαστών της σύνθεσης του να είναι 
Σέρβοι του Κοσόβου  εκ των οποίων µία διεύθυνση αυτού του δικαστηρίου 
να λειτουργεί µόνιµα στο επαρχιακό δικαστήριο της Μιτρόβιτσας,167 

                                                           
166http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000368.php 
167Κείμενο συμφωνίας Απριλίου 2013 Βελιγραδίου-Πρίστινας για την ομαλοποίηση των σχέσεων τους,     

http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2013/04/20/3224318/Originalni%20tekst%20Predloga%20sporazum

a.pdf 
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168Εθνική κατανοµή πληθυσµού στο Κόσοβο. 
 
. 
Στις 12/6/2014 το Συµβούλιο ενέκρινε την παράταση της Αποστολής έως τις 
14/6/2016,διατηρώντας την ίδια δοµή αλλά υλοποιώντας µία γενναία µείωση, 
µε εξουσιοδοτηµένο αριθµό προσωπικού 800 διεθνείς και 800 τοπικούς ενώ στις 
9/10/2014 αναλαµβάνει HoM ο Ιταλός διπλωµάτης Gabriele Meucci. 
Το νέοmandateπεριλάµβανε169: 

• Την επικέντρωση της στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε ολόκληρο το 
Κοσσυφοπέδιο 

• Την διασφάλιση της εφαρµογής των συµφωνιών που επιτεύχθηκαν στο 
διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας στο βορρά 

• Την σταδιακή κατάργηση των εκτελεστικών καθηκόντων στον τοµέα της 
δικαιοσύνης. Με την επιφύλαξη ορισµένων διασφαλίσεων, οι εισαγγελείς 

                                                           
168http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7246809.stm 
169http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000503.php 
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της EULEX κατ 'αρχήν δεν θα αναλαµβάνουν νέα περιστατικά, ενώ θα 
ολοκληρώνουν τις εργασίες των υποθέσεων που είναι σε εξέλιξη 

• Την συνέχιση καθηκόντων MMA στα τοπικά ιδρύµατα κράτους δικαίου 
έως ότου τα καθήκοντα αυτά να τα αναλάβουν τα ίδια τα ιδρύµατα ή άλλοι 
ευρωπαϊκοί φορείς τον Ιούνιο του 2016 

• Την υποβοήθηση και ενίσχυση των διαδικασιών απελευθέρωσης της 
visaκαι σταθεροποίησης και σύνδεσης (visa liberalization process- 
Stabilization and Association Process) για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
κατοίκων του Κοσόβου µε βιοµετρικά διαβατήρια στην ΕΕ και την 
συµµετοχή του Κοσόβου σε προγράµµατα της ΕΕ που αφορούν τοµείς 
δικαιοσύνης, ανάπτυξης, τελωνείων και δηµόσιας προστασίας, αντίστοιχα. 

• Την διατήρηση ορισµένων εκτελεστικών αρµοδιοτήτων για ειδικές 
περιπτώσεις, όπως εγκλήµατα πολέµου, οργανωµένο έγκληµα, υποθέσεων 
υψηλής διαφθοράς και περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης ακίνητης 
περιουσίας.170 

Στις 15/6/2016 το Συµβούλιο ενέκρινε την παράταση της Αποστολής έως τις 
14/6/2018 µε µείωση 50% στο προσωπικό της και νέο εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό συνολικά 800 άτοµα, εκ των οποίων σήµερα οι 450 είναι διεθνείς. 
Η ∆ιεύθυνση Ενδυνάµωσης πλέον θα υποστηρίζει σε ανώτερο επίπεδο τα 
ιδρύµατα του κράτους δικαίου µε έµφαση στην ενδυνάµωση της ποινικής 
δικαιοσύνης και στην καταπολέµηση της πολιτικής επιρροής µέσω των 
διαδικασιών ΜΜΑ µε την παρακολούθηση επιλεγµένων υποθέσεων του 
Κοσόβου(οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά, εγκλήµατα πολέµου κ.α) παρέχοντας 
συµβουλές για έρευνα, δίωξη και ποινική δικαιοσύνη. Ακόµα στηρίζει τις 
συµφωνίες στην σφαίρα του κράτους δικαίου που επιτευχθήκαν από τον πολιτικό 
διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας σε συνεργασία µε όλες τις αρχές του 
Κοσόβου.171Συγκεκριµένα: 

• παρέχει δοµηµένη υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
ικανοτήτων  του ∆ικαστικού και του Εισαγγελικού  Συµβουλίου  

• υποστηρίζει την σωφρονιστική Υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης και µίας 
κινητής δυνατότητας, εστιάζοντας στην αντιµετώπιση των κρατουµένων 
υψηλού προφίλ, καθώς και τη διαχείριση των φυλακών και των κέντρων 
κράτησης, συµπεριλαµβανοµένου και του κέντρου κράτησης Μιτρόβιτσας 

• υποστηρίζει τα ανώτατα στελέχη της KP,συµπεριλαµβανοµένης και µίας 
κινητής δυνατότητας για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών και 
οργανωτικών αδυναµιών για τη βελτίωση της στόχευσης των σοβαρών 
εγκληµατικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της τροµοκρατίας, της 
διαφθοράς, του οργανωµένου εγκλήµατος και να αυξήσει περαιτέρω τις 
ικανότητες των εξειδικευµένων µονάδων 

                                                           
170 EU External Action, CSDP,2014, factsheet EULEX Kosovo ,10-2014, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eulex-  

kosovo/pdf/factsheet_eulex_kosovo_en.pdf 
171http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,3 
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• παρέχει υπηρεσίες ΜΜΑ στην περιφερειακή αστυνοµική διοίκηση στη 
Βόρεια Μιτρόβιτσα και τα αστυνοµικά τµήµατα της. 

• παρακολουθεί και συνδράµει την Συνοριακή Αστυνοµία και την 
Τελωνειακή υπηρεσία  του Κοσόβου στην εφαρµογή του IBM  και τις 
στρατηγικές µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και των συµφωνιών του IBM, καθώς και κοινές 
δραστηριότητες µε την FRONTEX 

• υποστηρίζει το δηµόσιο ληξιαρχείο στην εφαρµογή των συµφωνιών στα 
πλαίσια διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας 

Χωρίζεται σε 4 συµβουλευτικές µονάδες: 
1) Αστυνόµευση και θέµατα  συνόρων 
2) Εσωτερικά θέµατα 
3) ∆ικαιοσύνη και 
4) Σωφρονιστικό σύστηµα. 

172 
 
Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση χωρίζεται στα τµήµατα, δικαστών, εισαγγελέων, 
εγκληµατολογικών εργαστηρίων και εκτελεστικής αστυνοµίας. Ο εκτελεστικός 
ρόλος της, θα µειωθεί σταδιακά καθώς τα ιδρύµατα του κράτους δικαίου 
αναπτύσσονται και µπορούν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες σε αυτούς τους 
τοµείς. Λειτουργεί µε την υποστήριξη των αρχών του Κοσσυφοπεδίου µέσω της 
διεθνούς συνεργασίας σε θέµατα δικαιοσύνης και αστυνοµίας.173 
Όσον αφορά την εκτελεστική αστυνοµία: 

• ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης για θέµατα 
Αστυνόµευσης είναι αρµόδιος για την εφαρµογή της εντολής της 
αποστολής σε θέµατα εκτελεστικής αστυνοµίας και έχει άµεσο οµόλογό 
του τον Αρχηγό της Αστυνοµίας του Κοσόβου 

• Υποστηρίζει την έρευνα και τη δίωξη των ευαίσθητων ποινικών υποθέσεων 
της 

• ∆ιατηρεί ένα Πρόγραµµα Προστασίας Μαρτύρων και καλλιεργεί τις 
επαφές µε τις αστυνοµικές αρχές στην περιοχή και πέραν αυτής, 
συµπεριλαµβανοµένης της EUROPOL και INTERPOL 

• Παρέχει βοήθεια στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής 
• Βοηθάει  τις µονάδες ελέγχου του πλήθους και πάταξης των ταραχών της 

KP σε περιορισµένα περιστατικά διατάραξης της δηµόσιας τάξης 
στέλνοντας ειδικές ένστολες αστυνοµικές µονάδες. 

                                                           
172http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/OCH20161207_OrganisationalChart.pdf 
173http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,2 
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Οργανόγραµµα της εκτελεστικής διεύθυνσης.174 
 
Όσον αφορά τον δικαστικό τοµέα:175 

• Οι δικαστές και οι εισαγγελείς της, συνεχίζουν να ενσωµατώνονται στους 
θεσµούς του Κοσόβου και να υπηρετούν σύµφωνα µε τη τοπική νοµοθεσία 
µέχρι την πλήρη µετάβαση των λειτουργιών τους στις αρµόδιες τοπικές 
αρχές. ∆ικάζουν και διώκουν για θέµατα συνταγµατικά, αστικής 
δικαιοσύνης (περιουσιακές διαφορές και θέµατα των ιδιωτικοποιήσεων), 
επιλεγµένες ιδιαίτερα ευαίσθητες ποινικές υποθέσεις (εγκλήµατα 
πολέµου, τροµοκρατίας, εθνοτικών εγκληµάτων, οργανωµένου 
εγκλήµατος και  διαφθοράς) τόσο αποκλειστικά όσο και από κοινού µε 
τους Κοσοβάρους οµολόγους τους 

• Όλες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η EULEX από 15/4/2014 δεν έχει 
πλέον αρµοδιότητα, θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζονται αποκλειστικά από 
τις τοπικές δικαστικές και διωκτικές αρχές 

•  Ο Γενικός Εισαγγελέας της αποστολής θα προσδιορίζει τις εξελισσόµενες 
περιπτώσεις που µπορούν να ανατεθούν σε ποινική δίωξη από τις τοπικές 
αρχές (µερικές από αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται 
και από την ∆ιεύθυνση Ενδυνάµωσης) και είναι αρµόδιος να ζητήσει υπό 
εξαιρετικές περιστάσεις, που ορίζονται από το νόµο, τις νέες υποθέσεις 
που θα ανατεθούν στους εισαγγελείς της EULEX 

                                                           
174http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/OCH20161207_OrganisationalChart.pdf 
175 EU External Action, CSDP,2016, factsheet EULEX Kosovo ,9-12-2016,  http://www.eulex-  

     kosovo.eu/eul/repository/docs/20161209_EULEX-FactSheet.pdf 
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• Ο Πρόεδρος των δικαστών της EULEX µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστικό 
Συµβούλιο του Κοσσυφοπεδίου την παρουσία των δικαστών της EULEX 
σε δίκες για τρέχουσες ή νέες υποθέσεις. Οι κοινές υποθέσεις διερευνώνται 
και διώκονται από µεικτές οµάδες, που αποτελούνται από τις διωκτικές 
αρχές του Κοσσυφοπεδίου και τους εισαγγελείς της EULEX.  

• Μετά τον διορισµό και την στελέχωση του δικαστικού προσωπικού στο  
Βασικό ∆ικαστήριο και στην Εισαγγελία της Μιτρόβιτσας, όλες οι 
περιπτώσεις της EULEX στην περιοχή Μιτρόβιτσα θα θεωρούνται κοινές 
υποθέσεις 

• Στον τοµέα της αστικής δικαιοσύνης, η δικαιοδοσία των δικαστών της 
EULEX περιορίζεται στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του 
Ειδικού τµήµατος του Ανώτατου ∆ικαστηρίου σχετικά µε θέµατα της 
υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων του Κοσσυφοπεδίου 

• Τέλος η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για τις περιπτώσεις που 
εµπίπτουν στη δικαιοδοσία των οµάδων εφέσεων που αφορούν τις 
αποφάσεις από την επιτροπή του Κοσόβου για τις περιουσιακές 
απαιτήσεις. 

Όσον αφορά τον τοµέα των εγκληµατολογικών εργαστηρίων εγκληµατολόγοι και 
ιατροδικαστές της αποστολής ενσωµατώνονται στο ινστιτούτο ιατροδικαστικής 
ασκώντας εκτελεστικές λειτουργίες µε σκοπό την επίλυση των υποθέσεων των 
αγνοουµένων. 
 

4.5 Επιτεύγματα-Συνεργασίες- και η Ελληνική Συμμετοχή 

 

4.5.1. Επιτεύγµατα Αποστολής 
 
Πάνω από 8 χρόνια λειτουργίας η µεγαλύτερη αστυνοµική αποστολή της ΕΕ και 
η µοναδική από άποψη συνδυασµού συµβουλευτικών και εκτελεστικών 
καθηκόντων σηµείωσε σηµαντικά επιτεύγµατα.176 

1) Στον τοµέα του κράτους δικαίου µέσω των εκτελεστικών της λειτουργιών: 

• Οι δικαστές της παρέδωσαν πάνω 566 ετυµηγορίες, µε 423 ποινικές 
υποθέσεις, διαφθοράς, οργανωµένου εγκλήµατος και εγκλήµατα πολέµου 
που αφορούσαν και πρώην δικαστές, αστυνοµικούς, βουλευτές, 
εισαγγελείς και άλλους υψηλούς αξιωµατούχους 

• ∆ιερεύνησε η κατέθεσε κατηγορητήρια για 250 υποθέσεις εγκληµάτων 
πολέµου. Εκτός από τις περιπτώσεις που παρέλαβε, ξεκίνησε έρευνες για 
άλλες 51 νέες περιπτώσεις εγκληµάτων πολέµου και διεξήγαγε τις πρώτες 
έρευνες συσχετίζοντας τον βιασµό ως έγκληµα πολέµου µε αποτέλεσµα να 
ακολουθήσουν µια σειρά διώξεων όµοιων περιπτώσεων. Παρέδωσε 30 
καταδίκες για εγκλήµατα πολέµου, µεταξύ των οποίων οι πρώτες 
περιπτώσεις δίωξης σεξουαλικής βίας σχετιζόµενες µε συγκρούσεις 

                                                           
176http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/missionaccomplishments_2.pdf 
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• Οι εισαγγελείς της στο SPRK177διερευνούν 256 περιπτώσεις,130 
εγκλήµατα πολέµου, 15 οικονοµικά εγκλήµατα, 32 εγκλήµατα 
καταπολέµησης διαφθοράς, 69 οργανωµένου εγκλήµατος και 10  
καταπολέµησης  τροµοκρατίας 

• Μεταξύ 2009 και 2014, 10.658υποθέσεις είχαν κλείσει από την Ειδική 
σύνθεση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου η οποία περιλάµβανε  8 διεθνείς 
δικαστές 

• Μέσω της επιτροπής ιδιοκτησιακών απαιτήσεων του Κοσόβου KPCC. 
διευθέτησε πάνω από 40000 περιπτώσεις ιδιοκτησίας σχετιζόµενες µε 
συγκρούσεις 

• ∆ηµιούργησε τον Απρίλιο του 2011 µε την υποστήριξη όλων των  Κ-Μ της 
ΕΕ  µία ειδική ανακριτική οµάδα SITF178 αποτελούµενη από εισαγγελείς 
και αστυνοµικούς για να ερευνήσει τις καταγγελίες του Σουηδού πολιτικού 
Dick Marty στο Συµβούλιο της Ευρώπης για εµπόριο οργάνων µε 500 
θύµατα από τον KLA  το 1999. Πρόταση της ήταν ή σύσταση ενός ειδικού 
δικαστηρίου του Κοσόβου KRSJI179 µετακινούµενο στην Χάγη µε 4 
δικαστικές οµάδες και ειδικό εισαγγελικό γραφείο το οποίο έγινε 
λειτουργικό από 1/1/2017 και θα εξετάσει την υπόθεση 

• Το τµήµα εφέσεων ιδιοκτησιακής υπηρεσίας του Ανώτατου δικαστηρίου 
του Κοσόβου αποφάσισε για 450 προσφυγές σε αποφάσεις της KPCC 

• Πάνω από 90 περιπτώσεις έχουν εκδικαστεί στο Βασικό ∆ικαστήριο της 
Μιτρόβιτσας παρέχοντας στην κοινότητα καλύτερη πρόσβαση στην 
δικαιοσύνη 

• Το τµήµα ιατροδικαστικής διεξήγαγε 477 επιχειρήσεις για τον εντοπισµό 
αγνοουµένων µε αποτέλεσµα την ταυτοποίηση των λειψάνων 398 ατόµων, 
την αναθεώρηση χιλιάδων εγγράφων και την αποστολή 2156 δειγµάτων 
οστών για ανάλυση DNA 

• Συνέχισε την ανασκαφή στον µαζικό τάφο στο Raska, η οποία οδήγησε,  
στην ανακάλυψη πάνω από 50 ατόµων, συνεχίζοντας και σε άλλες 4 
περιπτώσεις 

•  Παρείχε διεθνούς νοµικής συνεργασίας στην Σερβία, για την καταδίκη 
δέκα ατόµων για την σφαγή στην Qyshk / Cuska 

• Συνέλαβε 100 υπόπτους σε διάφορα Κ-Μ της ΕΕ σε κοινή επιχείρηση  
µεEuropolκαιKPτον Ιανουάριο του 2013. 

2) Στο τοµέα της υποστήριξης του διαλόγου για την εξοµάλυνση των σχέσεων 
Βελιγραδίου-Πρίστινας και στην αποκατάσταση των θεσµών του κράτους 
δικαίου στο Βόρειο Κόσοβο: 

• Εξέδωσε συνολικά 12391 αντίγραφα πρωτότυπων αστικών και 
θρησκευτικών πιστοποιητικών  γέννησης, γάµων και θανάτων, και τα 
παρέδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ∆ηµόσιο ληξιαρχείο  τον 
Μάρτιος του 2013, για τη δηµιουργία ενός πλήρους αξιόπιστου 
ληξιαρχείου 

                                                           
177http://www.psh-ks.net/en/special-prosecution-of-the-republic-of-kosova 
178http://www.sitf.eu/index.php/en/ 
179https://www.scp-ks.org/en/host-state-agreement-come-force-1-january-2017 
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• Βοήθησε Βελιγράδι και Πρίστινα στην υλοποίηση της συµφωνίας IBM  και 
την δηµιουργία 6 συστεγαζόµενων  συνοριακών σηµείων διέλευσης όπου 
και τα δύο µέρη µοιράζονται κοινές υποδοµές, µε την βελτίωση των 
διαδικασιών ελέγχου και την µείωση των ελέγχων κατά τη διάρκεια των 
διακοπών µε αποτέλεσµα την ταχύτερη ροή της κυκλοφορίας 

• Βοήθησε στην συνολική επικοινωνία των δύο µερών µέσω τακτικών 
συνεδριάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, προωθώντας 
συνεχώς την αυξανόµενη ανταλλαγή πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών δεδοµένων στον τοµέα των 
τελωνείων, µε αποτέλεσµα από το ∆εκέµβριο του 2013,να έχουν συλλεχθεί 
στις συνοριακές θύρες 1 και 31, τελωνειακά έσοδα υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη του βόρειου Κοσσυφοπεδίου 

• Βοήθησε στην εφαρµογή των συµφωνιών της ελευθερίας των κινήσεων 
επιτρέποντας  στους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν 
ελευθέρα µέσα από την Σερβία µόνο µε ταυτότητές και πινακίδες 
οχηµάτων Κοσόβου. Η ρύθµιση αυτή ξεκίνησε στις 15/11/2014 και 
επεκτάθηκε σε 2 αεροδρόµια και σε 4 επιπλέον συνοριακά σηµεία 
διέλευσης µε την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την ΠΓ∆Μ και την Κροατία 

• Βοήθησε στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας23 µνηµείων 
θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς βοηθώντας την KP στην 
δηµιουργία µίας ειδικής πολυεθνικής µονάδας προστασίας 

• Συνέβαλλε στην ενσωµάτωση προσωπικού πρώην σερβικής αστυνοµίας 
στην KP παρέχοντας ειδική εκπαίδευση και συνεργάστηκε µε όλα τα µέρη 
για την οικοδόµηση µίας αποτελεσµατικής περιφερειακής αστυνοµίας του 
βορείου Κοσόβου ικανής να καταπολεµήσει το έγκληµα αποτελεσµατικά 
και να ανταποκρίνεται µε επαγγελµατισµό σε περιστατικά δηµόσιας τάξης, 
µε την δηµιουργία οµάδων ταχείας επέµβασης και τις κοινές εκπαιδεύσεις 
αστυνοµικών βόρειας και νότιας Μιτρόβιτσας. Συνολικά διευκόλυνε την 
µεταφορά στο  Βόρειο Κόσοβο 287 αστυνοµικών KS ενώ οι οµάδες ταχείας 
επέµβασης ξεκίνησαν την λειτουργία τους στις 9/5/2014 διεξάγοντας  15 
επιχειρήσεις σε πορείες και διαµαρτυρίες.  

• Υποστήριξε τα ιδρύµατα κράτους δικαίου όσον αφορά την ενσωµάτωση των 
σερβικών δικαστικών αρχών στις κεντρικές δοµές µέσω της διευκόλυνσης 
της επιλογής των δικαστών, των εισαγγελέων και του προσωπικού 
υποστήριξης και διευκόλυνε την ενσωµάτωση του προσωπικού της 
πολιτικής προστασίας του βορείου Κοσσόβου στις κεντρικές δοµές, 
διευκολύνοντας την επιλογή του προσωπικού για τα διάφορα θεσµικά 
όργανα του Κοσσυφοπεδίου καθώς και την υποστήριξη των τεχνικών 
σταδίων ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας.180 

3) Στον τοµέα του κράτους δικαίου µέσω ΜΜΑ λειτουργιών της: 

• Υποστήριξε το ∆ικαστικό και Εισαγγελικό Συµβούλιο του Κοσόβου για την 
οικοδόµηση ενός ανεξάρτητου, επαγγελµατικού και υπεύθυνου 
δικαστικού και ποινικού συστήµατος ικανό να καταπολεµήσει πολιτικές 
παρεµβάσεις και να εφαρµόσει δικαστικές µεταρρυθµίσεις 

                                                           
180http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/missionaccomplishments_2.pdf 
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• Παρείχε  νοµοθετική βοήθεια στις αρχές του Κοσσυφοπεδίου µε τη 
διαδικασία σύνταξης πάνω από 110 νόµων, διοικητικών οδηγιών και 
κανονισµών181 

• Υποστήριξε διαρθρωτικές αλλαγές στα τοπικά τελωνεία, βοηθώντας στην 
επίτευξη αύξησης 5% στην είσπραξη εσόδων, ενώ στο αεροδρόµιο της 
Πρίστινας αύξησης 500% 

• Υποστήριξε τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου στην ανάπτυξη των 
επιχειρησιακών και των σχεδίων στελέχωσης της νέας υψηλής ασφαλείας 
φυλακής  στο Ποντούγιεβο, στην ανακαίνιση του κέντρου κράτησης της 
Μιτρόβιτσας και στην βελτίωση της ασφάλειας των φυλακών. 

Τέλος ως συνέπεια της παράδοσης αρµοδιοτήτων στις τοπικές αρχές δώρισε 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό και οχήµατα σε πολλά ιδρύµατα (Αστυνοµία, δικαστικό 
τοµέα, τελωνεία, σωφρονιστικό τοµέα κλπ) του Κοσόβου αλλά και σε διάφορα Κ-
Μ µεταξύ αυτών και η Ελλάδα.182 

 

4.5.2. Συνεργασίες 

 
Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ στο Κόσοβο και µε σκοπό 
την ευρεία αποτελεσµατικότητα αλλά και αποδοχή, η EULEX συνεργάζεται µε: 

• Όλες γενικά τις υπηρεσίες, ιδρύµατα, φορείς της Ένωσης, θεσµικά 
όργανα, ΕΥΕ∆,ΥΕ,PSC,CPCC,CMPD όλες τις άλλες αστυνοµικές και 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ σε επίπεδο πληροφοριών και τεχνογνωσίας, 
τα όργανα διαχείρισης κρίσεων (CMB, EU Situation Room,κα),τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιβολής του νόµου 
EUROJUST,EUROPOL,FRONTEX,CEPOL,το γραφείο της Ένωσης στο 
Κόσοβο µε επικεφαλής του την σηµερινή EUSr Nataliya Apostolova που 
εκτός των άλλων, το γραφείο είναι και σύνδεσµος της Commission στο 
Κόσοβο 

• Το International Civilian Office που συντονίζει την διεθνή εµπλοκή στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Κοσόβου την προεδρία του οποίου ασκεί η 
EUSr183 

• Τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης IOM 
• Με τον ΟΗΕ και ειδικά µε τηνUNMIK184από την οποία η EULEXπαρέλαβε 

υποθέσεις δικαστικής και αστυνοµικής φύσεως  
• Το ΝΑΤΟ και την δύναµη του KFOR η οποία σε έκτακτες περιπτώσεις 

κρίσεων ενεργοποιείται και αποτελεί τον 3ο πυλώνα προστασίας και 
αποκατάστασης της τάξης µετά την KP και την Eulex Police (2ο Πυλώνας) 

• Με την αποστολή του ΟΑΣΕ στο Κόσοβο ιδίως σε θέµατα εκλογικών 
διαδικασιών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

                                                           
181 European Union External Action, CSDP of EU, Mis and Op,όπ.π,9 
182http://www.kathimerini.gr/886146/article/epikairothta/ellada/25-8wrakismena-tzip-ths-eulex-dwrea-sthn-          

ellhnikh-astynomia 
183https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_news&f%5B1%5D=   

    bundle%3Aeeas_infographic&f%5B2%5D=im_field_regions%3A321 
184https://unmik.unmissions.org/ 
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• Όλα τα τµήµατα του ΟΗΕ στο Κόσοβο, UNDPγια την ανάπτυξη 
,UNWOMEN, UNFPS για την ανοικοδόµηση, UNICEF, UNHABITAT για 
την αστική ανάπτυξη και το γραφείο του επιτρόπου του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες 

• Τον USAID185για την καταπολέµηση της φτώχειας,  
• Την Παγκόσµια Τράπεζα 
• Τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας  
• ToΣυµβούλιο της Ευρώπης  
• Όλα τα υπουργεία-ιδρύµατα της κυβέρνησης του Κοσόβου ειδικά µέσω 

του JRCB Joint Rule of Law Coordination Board186 για το κράτους 
δικαίου στο Κόσσοβο αποτελούµενο από τον EUSr στο Κόσοβο, τον 
EulexHoM και τον υπουργό δικαιοσύνης του Κοσόβου, υπογράφοντας τα 
σχέδια Compact (11/2012)187 και Compact 2 (5/2015)188για την 
παρακολούθηση και τον συντονισµού της προόδου των αρχών και των 
ιδρυµάτων του Κοσόβου σε όλες τις λειτουργίες καθώς επίσης και τον 
έλεγχο της προόδου της παράδοσης αρµοδιοτήτων της Αποστολής στα 
ιδρύµατα. 

• Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο 
• Τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας 
• Την ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
• Το ∆Π∆ του ΟΗΕ για την Πρώην Γιουγκοσλαβία  
• Όλες τις διπλωµατικές αποστολές, προξενεία, πρεσβείες, γραφεία 

συνδέσµων των Κ-Μ της Ένωσης αλλά και των τρίτων κρατών που 
συνεισφέρουν στην Αποστολή 

• Την INTERPOL 
• ΜΚΟ, θρησκευτικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, 

διπλωµατικές αρχές τρίτων κρατών και άλλα διεθνή φόρα. 
 

4.5.3. Η ελληνική συμμετοχή 
 

Από τις 1/9/2016 µε απόφαση της PSC, HoM αναλαµβάνει η Ελληνίδα πρέσβης 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και είναι πρώτη φορά που Έλληνας γίνεται 
επικεφαλής σε αποστολή της ΕΕ και στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ακόµα 
µεγαλύτερη επιτυχία, καθώς η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το Κόσοβο ως 
ανεξάρτητο κράτος.189Επίσης ο επικεφαλής του γραφείου συνδέσµου της 
Ελλάδας στο Κόσοβο ύστερα από έγκριση του EUSr είναι πολιτικά αρµόδιος για 

                                                           
185https://www.usaid.gov/ 
186Balkan Policy Institute,2011, EULEX AND RUL OF L,όπ.π.,18-19 
187http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000502.php 
188JRCB,2015,Compact Progress Report, September 2015, http://www.eulex-  

     kosovo.eu/eul/repository/docs/CPReport_2N.pdf 
189Βαρβιτσιώτη Ελένη,2016, Επικεφαλής της αποστολής της Ε.Ε. στο Κόσοβο η Αλεξάνδρα    

      Παπαδοπούλου, Εφημερίδα η Καθημερινή, Ενότητα Πολιτική,20-7-2016,  

http://www.kathimerini.gr/868180/article/epikairothta/politikh/epikefalhs-ths-apostolhs-ths-ee-sto-kosovo-h-    

ale3andra-papadopoyloy 
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την διευκόλυνση, συντονισµό και επίβλεψη των µνηµείων θρησκευτικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.190 
Στην αποστολή ο αριθµός αστυνοµικών της Ελληνικής Αστυνοµίας είχε φτάσει 
και τα 30 άτοµα, ενώ σήµερα υπηρετούν µόλις 5 αστυνοµικοί ωςinternational 
secondedκαι συνθέτουν το ελληνικό contingentκαι 3 Έλληνες ως International 
contracted,1 διοικητικός, 1 νοσηλευτής και 1 αστυνοµικός µε άδεια άνευ 
αποδοχών, ενώ στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει µε αυτό το καθεστώς Έλληνες 
και σε άλλες θέσεις όπως τελωνειακό τοµέα, political advisor,legal advisor, κα. 
Είχα την τύχη να υπηρετήσω στην Αποστολή, από 12/2/2012  έως 31/8/2012 
στην Πρίστινα ως σύµβουλος εγκληµατικότητας ΜΜΑ σε κεντρικό επίπεδο της 
KP και από 1/9/2012 έως 11/2/2014 ως σύµβουλος συνοριακής αστυνοµίας 
στο συνοριακό σηµείο διέλευσης θύρα 31 στην περιοχή Brnjiak-Tabalije σε 
θέµατα IBMσε συνεργασία µε συνοριοφύλακες και τελωνειακούς υπαλλήλους 
Σερβίας και Κοσόβου. 
 
 

 
Ποσοστά στελέχωσης της EULEX από τα Κ-Μ191 

 
 

 

 

                                                           
190http://civicenergycenter.org/en/mitrovica_social_club/serbian_orthodox_heritage_in_kosovo_safe_and_cheris  

hed_by_the_international_community/478/ 
191Mauro di Danilo, Krotz Ulrich, Wright Katerina,2016,EU's Global Engagement: a base of CSDP Military  

Operations and Civilian Missions Worldwide,Codebook,Version1.0,2013-2015,European University  

Institute, Robert Shuman Centre for Advanced Studies,92 
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4.6  Αποδοχή από την τοπική κοινωνία-Προβλήματα-Προκλήσεις και 

προοπτικές 
 

4.6.1 Αποδοχή από την τοπική κοινωνία-Κριτική 

 
Η βουλή του Κοσόβου έχει ψηφίσει νόµους που  νοµιµοποιούν τον ρόλο της 
EULEXκαι όλες τις λειτουργίες της ρυθµίζοντας όλα τα θέµατα συνεργασίας 
µεταξύ EULEXκαι των αρχών του Κοσόβου. Παρόλα αυτά η αποδοχή της EULEX 
από την τοπική κοινωνία του Κοσόβου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. 
Συγκεκριµένα για τα έτη 2012-2014 σύµφωνα µε έρευνα του Kosovo Security 
Barometer (KSB)192η εµπιστοσύνη των πολιτών µειώνεται διαρκώς από 52% το 
2012 σε 41% το 2014 όπου το ίδιο έτος οι πολίτες εµπιστεύονται την KFORσε 
ποσοστό 64% ενώ περισσότερα από όλα τα ιδρύµατα ασφάλειας εµπιστεύονται 
τον στρατό του Κοσόβου KSFσε ποσοστό περίπου 66%. Μάλιστα η Eulex είναι 
το ίδρυµα µε την  µεγαλύτερη αρνητική επιρροή στις εθνοτικές κοινότητες του 
Κοσόβου. 

 
Εµπιστοσύνη των πολιτών στην Eulex 2012-2014.193 

 
 
Σε άλλη έρευνα που έγινε το 2013 σε 1097 κάτοικους του Κοσόβου µόνο το 20% 
είναι ικανοποιηµένο από την Eulex, µε 4/10 άτοµα να πιστεύουν ότι µπορεί να 
υφίστανται διακρίσεις από την Eulex ενώ µόνο το 8,56%  θα ανέφερε περιστατικό 
διαφθοράς στην Eulex.194 
                                                           
192Kosovo Security Barometer Programme, Special Edition in trends, 2015, Trends of Citizens’ Trust, 

     Towards the Security and Justice Institutions in Kosovo, Coving period 2012-2014,Kosovo Centre for   

     Security Studies, Policy paper,6/2015,9-2015,11-19 
193Kosovo Security Barometer Programme, Special Edition in trends, 2015, Trends of Citizens’ Trust, 

     Tow,όπ.π.,18 
194 Schulte-CloosJulia,ELshani Delfine,2016, Kosovar Citizens’ Satisfaction with the Rule of Law – An   
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Το 2015 σε έρευνα 1000 ατόµων του Institute for Development Research η 
Eulexσυγκεντρώνει ποσοστό εµπιστοσύνης µόνο 31% ενώ το ίδιο έτος το ποσοστό 
της KFOR φτάνει το 67% ενώ της KPτο 66%.195 
Για το 2016 παρά την µείωση του προσωπικού και την παράδοση από τα µέσα 
του 2016 σχεδόν όλων των υποθέσεων στις δικαστικές αρχές του Κοσόβου η 
αποδοχή της αποστολής στην τοπική κοινωνία συνεχίζει να µειώνεται µε την 
έρευνα του KSB σε 1093 άτοµα µε το 53% να µην εµπιστεύεται την Αποστολή 
ως ινστιτούτο δικαιοσύνης. 
 

 
Εµπιστοσύνη των πολιτών του Κοσόβου στα Ιδρύµατα δικαιοσύνης για το 2016.196 

 
 
Παρόλα αυτά το 52% θέλει την συνέχιση της αποστολής για κάποιο 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ενώ το 44% θεωρεί ότι έπρεπε ήδη να είχε 
λήξει.197 
Σε συνεντεύξεις που πήρα µέσα Μαρτίου του 2017 από 20 πολίτες του Κοσόβου, 
(10 Αλβανούς και 10 Σέρβους), µόνο το 25%  µου απάντησε ότι η Eulex βοηθάει 
στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, των εγκληµάτων πολέµου, 
και της διαφθοράς ενώ το 70% θεωρεί ότι η παράταση της αποστολής δεν θα 
βοηθήσει το Κόσοβο.198 
Οι κύριοι λόγοι που οι πολίτες του Κοσόβου δεν εµπιστεύονται την Eulex είναι: 

1) Η χαµηλή απόδοσή της στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της 
πολιτικής επιρροής αλλά και του οργανωµένου εγκλήµατος. 

Η αργοπορία στις διαδικασίες έρευνας, ανάκρισης και ποινικής δίωξης µε 
αποτέλεσµα την αθώωση ισχυρών πολιτικών πρώην συνεργατών του νυν 

                                                           
      Empirical Study, Policy Report 03/2016, Group for Legal and Political Studies, August, 2016,5-12 
195  Institute for Development Research,2015,OPINION POLL Survey with 1000 citizens, advocacy for open   

      Government, published by Riinvest Institute.http://pasos.org/wp-   

      content/uploads/2016/02/Opinion_Poll_ENG-Riinvest_v1.pdf 
196Kosovo Security Barometer Programme, Sixth Edition 2016, Kosovo Centre for   

     Security Studies, Policy paper,11/2016,20-12-2016,National Endowment for Democracy,14 
197Kosovo Security Barometer Programme, Sixth Edition 2016,όπ.π.,10--15 
198Παράρτημα Α΄ 
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προέδρου της δηµοκρατίας Thaci, όπως ο Fatmir Limaj για εγκλήµατα πολέµου 
στην λεγόµενη υπόθεση Klecka,199όπου στις 26/1/2016 αθωώθηκε τελικά από 
το εφετείο, την αθώωση στις 6/3/2014 πάλι του ίδιου του Limaj και άλλων 
υψηλών αξιωµατούχων του Κοσόβου για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης µε 
σκοπό την δωροδοκία στην υπόθεση MTPT 1200, την απόσυρση στις 11/1/2012 
όλων των κατηγοριών του πρώην προέδρου της κεντρικής τράπεζας του 
ΚοσόβουHashim Rexhepi για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος201, την καθυστέρηση 
της προόδου της έρευνας και την έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση 
καταγγελλοµένων του Dick Marty202, την καθυστέρηση απόδοσης κατηγοριών 
µετά από συλλήψεις για σοβαρά αδικήµατα. 

2) Αδιαφανείς επικοινωνίες και κακή διαχείριση περιστατικών. 
3) Την αδυναµία της προστασίας µαρτύρων καθώς βασικοί µάρτυρες 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος, διαφθοράς και εγκληµάτων 
πολέµου απεβίωναν κάτω από άγνωστες συνθήκες. 

4) Οι σχέσεις της µε τις πολιτικές ελίτ του Κοσόβου. 
5) H ενισχυµένη αντίληψη ότι την ηγεσία αλλά και το προσωπικό της 

Αποστολής δεν τους ενδιαφέρει η εφαρµογή του κράτους δικαίου αλλά 
η συνέχιση της αποστολής µε σκοπό να συνεχίσουν να λαµβάνουν τους 
υπέρογκους µισθούς τους σε σχέση µε τους αντίστοιχους υπαλλήλους 
του Κοσόβου (ένας αστυνοµικός της Eulexλαµβάνει µόνο από την 
Αποστολή µηνιαία περίπου 3000 ευρώ ενώ ο µέσος όρος των µισθών 
των αστυνοµικών της KPείναι κάτω από 300 ευρώ). 

6) Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Eulex που αµαύρωσε την δηµόσια εικόνα 
της ΕΕ στους πολίτες του Κοσόβου αλλά και σε όλο το παγκόσµιο 
στερέωµα.203 

Τo 2012 µία Βρετανίδα εισαγγελέας της EULEX, κατήγγειλε στην Αποστολή δύο  
συναδέλφους της δικαστικούς, ότι εµπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς και 
δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών εγγράφων  µε τον φυλακισµένο πρώην γενικό 
γραµµατέα του τοπικού υπουργείου υγείας. Hαποστολή στις 24/10/2014 έδιωξε 
την Βρετανίδα Εισαγγελέα για ανάρµοστη συµπεριφορά και η εσωτερική  έρευνα  
το 2013 απόβηκε άκαρπη. Το EPάσκησε έντονη κριτική όχι τόσο για τις 
καταγγελίες της εισαγγελέως αλλά για τους χειρισµούς της διοίκησης της 
αποστολής κάνοντας λόγω για κουκούλωµα και η ΥΕ Federica Mogherini σε µία 
προσπάθεια αποκατάστασης της διεθνής και εσωτερικής αµεροληψίας της 
αποστολής στις 10/11/2014 ανέθεσε την διεύρυνση της υπόθεσης σε διεθνή 

                                                           
199http://www.birnsource.com/uploads/2016/08/limaj-verdict-kosovo.PDF 
200http://www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0571.php 
201Bajrami Selvije,2011, The Rule of Law in Kosovo: Mission Impossible?,Balkaninsight,17-11-2011,  

http://www.balkaninsight.com/en/article/the-rule-of-law-in-kosovo-mission-impossible 
202ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜανταλένα,2011, Organ Trafficking: Facts and Fiction, The Case in Albania, Strategy   

     International, May 07, 2011,    

http://www.madalenapapadopoulou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:articles19&catid  

   =38:articles&Itemid=53 
203Tabak Nate, Xharra Zeta,2014, Scandal and Suspicion at the EU’s Kosovo Mission, Balkan insight, Balkan   

     transnational justice, BIRN, Pristina,BIRN.7-11-2014,Pristina,  

http://www.balkaninsight.com/en/article/scandal-and-suspicion-at-the-eu-s-kosovo-mission-1 
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ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα καθηγητή JeanPaulJacqué στον οποίο ανέθεσε και 
την γενικότερη αναθεώρηση του mandateτης Αποστολής, ενώ στις 14/4/2015 
παρέλαβε την έκθεσή του και την απέστειλε στα Κ-Μ και στο EP  µε το πόρισµα 
να τονίζει ότι η Αποστολή δεν συγκάλυψε καταγγελίες περί διαφθοράς ή 
κακοµεταχείρισης πληροφοριοδότη204 και έτσι η Βρετανίδα προσέφυγε στο 
∆ικαστήριο δικαιοσύνης της ΕΕ.205 Το πόρισµα Jacqué όµως παρότρυνε ριζικές 
µεταρρυθµίσεις. 

 
Γκράφιτι αποδοκιµασίας τωνEulex-Unmik.206 

 

                                                           
204Retmann Andrew and Nielsen Nikolaj,2015, Enquiry says Kosovo mission not guilty of 'cover-  

    up',euobserver, JUSTICE & HOME AFFAIRS, BRUSSELS, 14-4-2015,   

https://euobserver.com/justice/128316 
205Limani Lura,2016, Bamieh wins first legal victory over EULEX, Pristina insight,15-6-2016,   

http://prishtinainsight.com/bamieh-wins-first-legal-victory-eulex/ 
206http://www.transconflict.com/tag/eulex/ 
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Αποδοκιµασία της Eulex.207 

 

4.6.2 Προβλήματα 

 
Η EULEX στα εννέα χρόνια της θητείας της αντιµετώπισε ουσιώδη προβλήµατα. 
Συγκεκριµένα: 

• Το καθεστώς ουδετερότητας της208, την απέτρεψε από την λήψη µίας πιο 
αποφασιστικής στάσης στο Βόρειο Κόσσοβο ειδικά στον τοµέα του κράτους 
δικαίου. 

• Η µεγάλη γραφειοκρατία λόγω του µεγάλου αριθµού προσωπικού  και της 
πολυπλοκότητας διαδικασιών εκτέλεσης των καθηκόντων της  

• Η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των οργάνων της λόγω της πολυπλοκότητας 
των λειτουργιών της µε αποτέλεσµα την σύγχυση σε ορισµένες περιπτώσεις 
του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.209 

• Τα περιστατικά ασφάλειας ως ΚΠΑΑ αποστολή <µεσαίας> 
επικινδυνότητας ιδίως στο Βόρειο Κόσοβο που περιλάµβαναν 
µποϊκοτάρισµα εκλογών, περιστατικά βίας στις Θύρες 1 και 31, πορείες 
και διαδηλώσεις και εµπόδια δρόµου για διαµαρτυρίες στην συµφωνία 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, επιθέσεις µε πέτρες σε οχήµατα και µέλη της 
αποστολής, αλλά πρωτίστως η δολοφονία210 του Λιθουανού τελωνειακού 
αξιωµατούχου Audrius Šenavičius σε ενέδρα µε σφαίρες από καλάσνικοφ  
στις 19 Σεπτεµβρίου του 2013 που αποτελεί και το 1ο θύµα της Eulex στα 
9 χρόνια λειτουργίας της, µία πράξη που καταδικάστηκε από  όλη τη 
διεθνή κοινότητα και αναθεώρησε τις συνθήκες ασφάλειας διαµονής και 
εκτέλεσης υπηρεσίας, δηµιουργώντας τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην 
εικόνα της αποστολής, στην ψυχολογία του προσωπικού της, καθώς και 
στην αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών της στόχων, εγείροντας πολλά 
ερωτηµατικά για τους λόγους ύπαρξης των µηχανισµών της σε 
συγκεκριµένες περιοχές ενώ την υπόθεση την ανέλαβε το ειδικό τµήµα 
δίωξης SPRK και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. 

• Η έλλειψη υποστήριξης και θέλησης από το σύνολο των Κ-Μ σε πολιτικό 
επίπεδο για την ισχυρή αντιµετώπιση φαινοµένων διαφθοράς και 
οργανωµένου εγκλήµατος211 

• Το σκάνδαλο διαφθοράς και ανάρµοστες συµπεριφορές του προσωπικού 
• Η συνεχής πολιτική πίεση (βιασύνη) από την ΕΕ και τα Κ-Μ για την 

συνέχιση της στρατηγικής εξόδου της αποστολής και την παράδοση όλων 
των αρµοδιοτήτων στα ιδρύµατα του Κοσόβου σε συγκεκριµένα στενά 
χρονικά διαστήµατα χωρίς αυτά να είναι πλήρως επαρκείς και 

                                                           
207https://jaksicmarko.wordpress.com/2014/03/25/severno-kosovo-vs-eulex-ko-ce-pobediti/ 
208Bytyci Ceb,2011, The role of EULEX in strengthening rule of law in Kosovo, 12.04.2011, Dijon, France,   

http://www.academia.edu/2776102/The_role_of_EULEX_in_strengthening_rule_of_law_in_Kosovo 
209Weber Bodo and West Lowell,2014,EULEX -Towards an integrated exit strategy: Strengthening the rule of   

     law through EU-integration, A POLICY REPORT BY THE Group for Legal Political Studies Prishtina and  

     Democratization Policy Council, Berlin, April, 2014,19-21 
210http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000449.php 
211Bytyci Ceb,2011, The role of EULEX in strengtrul of l in K,όπ.π. 
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αναπτυγµένα, µε αποτέλεσµα  να µην λαµβάνουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία αλλά και οι ανά διετία παρατάσεις της αποστολής χωρίς 
επαρκή πληροφόρηση, δηµιουργούσαν αβεβαιότητα και εργασιακή 
ανασφάλεια στο προσωπικό για την περαιτέρω συνέχιση της εργασίας τους 
καθώς κανείς δεν ήθελε να χάσει την θέση του 

• Η εκτέλεση καθηκόντων σε ένα πολυεθνικό, πολιτισµικό και 
πολυθρησκευτικό περιβάλλον όπου η Eulexδεν ήταν δηµοφιλής αλλά και 
οι δυσκολίες συνεργασίας και συντονισµού µε τους οµολόγους των 
ιδρυµάτων του Κοσόβου  

• Η έλλειψη συντονισµού µεταξύ διοίκησης αποστολής και οργάνων 
άσκησης πολιτικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες καθώς και η έλλειψη 
συντονισµού µε άλλους διεθνείς δρώντες212 

• Hέντονη αρνητική κριτική από διάφορα ευρωπαϊκά όργανα όπως το 
ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο το οποίο το 2012 την  χαρακτήρισε 
αναποτελεσµατική  λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του Κοσόβου, της 
έλλειψης επαρκούς προσωπικού και της µη ικανοποιητικής διοίκησης 
από πλευράς ΕΥΕ∆ και Commision213 

• Την ανανέωση του προσωπικού ανά έτος ή διετία µε αποτέλεσµα οι σχέσεις 
εµπιστοσύνης και  συνεργασίας  και οι διαδικασίες συντονισµού να 
ξαναφτιάχνονται από την αρχή 

• Η ριζική άποψη υψηλών αξιωµατούχων της καθώς και της ΕΕ ότι η Eulex 
αποτελεί την µοναδική λύση στο Κόσοβο και ότι πρέπει να συνεχίσει να 
λειτουργεί µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση διαδικασιών µετάβασης 
αρµοδιοτήτων στα ιδρύµατα του Κοσόβου αλλά και τον περιορισµό 
συνεργασιών µε άλλους διεθνείς οργανισµούς που κάποιοι τους έβλεπαν 
ως επίδοξους <παίχτες> του ρόλου της Eulex στο µέλλον214 

• Τα αυξηµένα επίπεδα φτώχειας, εγκληµατικότητας και διαφθοράς  
• Οι διαφορετικές χώρες προέλευσης του προσωπικού, µε διαφορετικές 

εκπαιδεύσεις, κανόνες και πρότυπα µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση του 
συντονισµού των τµηµάτων 

• Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και η αδυναµία των τοπικών 
υπηρεσιών intelligence 

• Την φτωχή εσωτερική ακεραιότητα, την αρνητική εξωτερική εικόνα, την 
έλλειψη δηµόσιας στήριξης215 µε αποτέλεσµα τον έντονο σκεπτικισµό στα 
Κ-Μ για την µείωση της χρηµατοδότησης. 

 

                                                           
212 Weber Bodo and West Lowell,2014, EULEX -Tow an integ exit stra,όπ.π,21-22 
213http://www.rferl.org/a/eulex-mission-auditors-kosovo/24755132.html 
214Llaudes Salvador & Sánchez Andrada Francisco,2015,EULEX: a mission in need of reform and with no end  

in Sight,Real Instituto, Elcano, royal institute, ARI 41/2015 - 27/7/2015,  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan

o/elcano_es/zonas_es/europa/ari41-2015-llaudes-sanchezandrada-eulex-mission-need-reform-no-end-in-sight 
215Group for Legal and Political Studies,2015,ROCK AND RULE: Dancing with EULEX, Short analyses of  

public policies: "What went wrong?" , Forum 2015 - KFOS operational project, Prishtina,24-25. 

http://kfos.org/wp-content/uploads/2013/06/ROCK-AND-RULE-Dancing-with-EULEX-ENG.pdf 
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4.6.3. Προκλήσεις και προοπτικές 
 

Μετά από 9 χρόνια παρουσίας η Eulex βρίσκεται πλέον στην διαδικασία εξόδου 
από το Κόσοβο. Από τα µέσα του 2016 όλες οι νέες ανακρίσεις και δίκες γίνονται 
µόνο από τις τοπικές δικαστικές αρχές πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. H 
Αποστολή οφείλει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην οµαλή µετάβαση όλων 
των εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων σε όλα τα ιδρύµατα του Κοσόβου αλλά και 
την συνέχιση των ΜΜΑ καθηκόντων της, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφάλειας για το προσωπικό της, σε µία περιοχή όπου οι πολίτες της δεν 
εµπιστεύονται τους µηχανισµούς επιβολής του νόµου και όπου, όπως δηλώνει 
και ο JeanPaulJacqué η διαφθορά είναι πανταχού παρούσα.216 
ΗEULEX πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα µείνει επ αορίστου στο Κόσοβο 
και µε πρωταρχικό σκοπό την ενδυνάµωση τους κράτους δικαίου ιδίως στο 
Βόρειο Κόσοβο, πρέπει να εκµεταλλευτεί την διεθνή πολιτική πίεση στους 
πολιτικούς του Κοσόβου αλλά και τις απαιτήσεις των πολιτών για την πάταξη του 
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς217, µε διαδικασίες πλήρους 
διαφάνειας και χωρίς καµία ανοχή σε θεσµούς ή πρόσωπα που ανέχονται ή 
προωθούν την διαφθορά. ∆εν είναι τυχαίο ότι το EPστις 6/9/2016 έθεσε ως 
προϋπόθεση στο Κόσοβο για την συνέχεια των διαπραγµατεύσεων για την 
διαδικασία απελευθέρωσης της visa τα έµπρακτα αποτελέσµατα στην 
αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς.218 
Η ενίσχυση της Eulexστον τοµέα της δικαιοσύνης και της καταπολέµησης του 
εγκλήµατος έστω και ως συµβουλευτικό ρόλο κρίνεται απαραίτητη τόσο µε την 
στελέχωση ειδικών εµπειρογνωµόνων που δεν θα αγκιστρώνονται από 2ετές 
συµβόλαια και θα αποχωρούν µόνο µετά την υλοποίηση της αποστολής τους όσο 
και µε την επαρκή οικονοµική και υλικοτεχνική στήριξη µέσω της εσωτερικής 
διπλωµατικής πίεσης στα Κ-Μ σε συνεργασία µε άλλους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισµούς επιβολής του νόµου. Η θέσπιση ανεξάρτητων ελεγκτικών 
µηχανισµών των δικαστικών αρχών του Κοσόβου θα ήταν µία λύση αλλά χωρίς 
την διασύνδεση τους µε δικαστικούς της Eulex. Έστω και τώρα η αποστολή 
οφείλει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και να επιλύσει σε συνεργασία µε τις τοπικές 
αρχές σοβαρές υποθέσεις εγκληµάτων πολέµου, διαφθοράς και οργανωµένου 
εγκλήµατος χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικές ελίτ, µε καµία ανοχή σε 
περιπτώσεις επιρροής και ιδίως να εξιχνιάσει την δολοφονία του Λιθουανού 
συναδέλφου το 2013. Προτάσεις στις τοπικές δικαστικές αρχές για αυστηρότερες 
ποινές, καλύτερο πρόγραµµα προστασίας µαρτύρων και γενική αναδιαµόρφωση 
του ποινικού συστήµατος του Κοσόβου είναι επιβεβληµένες. Το τελευταίο ήδη 
υλοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο Compact 3 της 7/12/2016του JCRBµε 
σκοπό την ανεξαρτησία και την ολοκλήρωση του δικαστικού συστήµατος του 
Κοσόβου.219 
                                                           
216Capussela Andrea,2015, Eulex report exposes EU failure in Kosovo, euobserver, Rome, 16. APR 2015,   

https://euobserver.com/opinion/128343 
217Bytyci Ceb,2011, The role of EULEX in strengtrul of l in K,όπ.π. 
218Baily Faith and Limany Lura,2016, No visa liberalization for Kosovo without demarcation, Pristina Insight,  

6- 9-2016 , http://prishtinainsight.com/no-visa-liberalization-kosovo-without-demarcation/ 
219JRCB Conclusions of meeting 7th December 2016 http://www.eulex-  
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Μία δηµοσιονοµική εποπτεία θα ήταν χρήσιµη220 ενώ η συνεχής βελτίωση της 
εκπαίδευσης του προσωπικού αλλά και των κοινών εκπαιδεύσεων µε τους 
Κοσοβάρους οµολόγους, κρίνεται απαραίτητη ιδίως σε θέµατα ασφάλειας. Ο 
συντονισµός των δράσεων µε τα αντίστοιχα υπουργεία του Κοσόβου πρέπει να 
επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα ενώ η συνεργασία  µε τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών πρέπει να συνεχιστεί µε διάφορες δράσεις µε γνώµονα την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας των φύλων. 
Η Eulexθα συνεχίζει να διευκολύνει τις συµφωνίες Βελιγραδίου-Πρίστινας τώρα 
που και τα 2 µέρη έχουν κερδίσει την ένταξη τους σε Ενωσιακά προγράµµατα 
ανάπτυξης και σταθεροποίησης, ενισχύοντας την εφαρµογή τους. 
Έχει όµως και έναν σπουδαίο ρόλο στην προστασία της εσωτερικής ασφάλειας 
της ΕΕ και των Κ-Μ. Σε µία περιοχή µε τεράστια φτώχεια και ανεργία νέων πάνω 
από 60% , οι πολίτες του Κοσόβου µεταναστεύουν µαζικά και ζητούν άσυλο σε 
άλλες χώρες της ΕΕ. Μόνο για το 2015 30000 Κοσοβάροι ζήτησαν άσυλο στην 
Γερµανία.221 Το Κόσοβο επίσης αποτελεί σταυροδρόµι των προσφύγων από την 
Συρία και τις άλλες εµπόλεµες ζώνες της Μ.Α. και µάλιστα σύµφωνα µε την 
Frontex το πιο συνηθισµένο222. Τα ανωτέρω σε συνδυασµό, µε τις τάσεις 
ισλαµικής ριζοσπαστικοποίησης που υπάρχουν σε συγκεκριµένες περιοχές του 
Κοσόβου, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από 200 άτοµα εντάχθηκαν στο Ισλαµικό 
κράτος στην Συρία ως ξένοι µαχητές223 και ελλοχεύει ο κίνδυνος επιστροφής 
τους ανάµεσα στα κύµατα µετανάστευσης αλλά και τις πρόσφατες τροµοκρατικές 
ενέργειες σε διάφορα ευρωπαϊκά κέντρα, απαιτούν από τη Eulex:  

1) να παίξει έναν µεγάλο ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και του εξτρεµισµού σε συνεργασία µε INTERPOL, 
EUROPOLκλπ, για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 
αλλά και µε όλες τις ισλαµικές κοινότητες και αρµόδιες αρχές του 
Κοσόβου, µε προτάσεις για την αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό του 
εκπαιδευτικού συστήµατος224 και  

2) να συνδράµει στην διαχείριση της µετανάστευσης µε τους συµβούλους 
της στα συνοριακά σηµεία IBMσε συνεργασία µε Frontex, IOMκαι 
τοπική συνοριακή αστυνοµία. 

Όλα τα ανωτέρω θα επιτευχθούν µόνο µε τον κατάλληλο συντονισµό µε τα 
ιεραρχικά όργανα της Αποστολής στις Βρυξέλλες και φυσικά µε την χρήση 
εξελιγµένων υπηρεσιών και µηχανισµών πληροφόρησης, έτσι ώστε η Eulex,  
αφενός να γίνει θεµατοφύλακας των αξιών της Ένωσης στο Κόσοβο και αφετέρου 

                                                           
     kosovo.eu/eul/repository/docs/19.01.2017-JRCB-Joint_Conclusions_of_7December2016.pdf 
220Vargova Veronica,2014, EULEX KOSOVO: THE LARGEST EU MISSION WITH LITTLE SUCCESS,  

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych,9-3-2014, http://blog.centruminicjatyw.org/2014/03/cii-ps_kosovo/ 
221Delauney Guy,2015, Migrant crisis: Explaining the exodus from the Balkans, BBC News, Balkans   

      correspondent,8-9-2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-34173252 
222http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q3_2016.pdf 
223http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/11818659/Inside-Kacanik-Kosovos-jihadist-  

    capital.html 
224QehajaFlorian,PerteshiSkënder and Vrajolli Mentor,2017, Mapping the state of play of institutional 

     and community involvement in countering violent extremism in Kosovo, published by Kosovo Centre for  

     Security Studies, The Network for religious and traditional peacemakers and Finn aid church act alliance    

Prishtina,February 2017,10-15 
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να γίνει σηµαντικός πυλώνας προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας του 
ευρωπαϊκού χώρου στα ∆υτικά Βαλκάνια, συµβάλλοντας παράλληλα στον 
<Ευρωπαϊσµό> τους.225 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Case study 2: Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των 

συνόρων της Λιβύης (EU Border Assistance Mission in Libya-Eubam Libya) 
 

5.1 Ιστορία της περιοχής, θεσμικό πλαίσιο και ίδρυση της αποστολής 

 
Η 42χρονη δικτατορία του MuammarGaddafiέληξε στις 23/10/2011 όπου και 
ανετράπη από τον λαό της Λιβύης µε την βοήθεια της διεθνής κοινότητας. Η 
Λιβύη όµως ακόµα υποφέρει από την κληρονοµιά του, µία κληρονοµιά τριπλού 
θρυµµατισµού: 

• Του κράτους των αρχών και των ιδρυµάτων ιδίως του τοµέα της ασφάλειας 
• Τον εδαφικό διαχωρισµό της χώρας σε 3 περιοχές την Τριπολιτάνια µε 

πρωτεύουσα την Τρίπολη την  Fezzan και την Cyrenaica 
• Του πληθυσµού της Λιβύης αποτελούµενου από 20 περίπου φυλές που ο 

πρώην δικτάτορας εφαρµόζοντας το σύστηµα διαίρει και βασίλευε τις 
χρησιµοποιούσε για να παραµείνει στην εξουσία, στρέφοντας την µία 
ενάντια στην άλλη 

Η  µεταβατική κυβέρνηση της χώρας δεν κατάφερε να δηµιουργήσει ένα κοινό 
αποδεκτό Σύνταγµα για να ακολουθήσει η νοµοθέτηση δευτερευόντων νόµων, µε 
αποτέλεσµα να µην έχει τον πλήρη έλεγχο, λόγω  έλλειψης δοµών, αστυνοµίας, 
στρατού και ικανοτήτων εφαρµογής για να δηµιουργήσει έναν αποτελεσµατικό 
SSR, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καθιέρωση ενός συνεκτικού και 
διαρκέςIBM που θα ενισχύσει και στον εσωτερικό συντονισµό αλλά και στην 
συνεργασία µε τις άλλες χώρες που συνορεύουν µε την Λιβύη ιδίως στη νότια 
Λιβύη.226 
Μετά την διάλυση του καθεστώτος 240000 πρώην µαχητές του καθεστώτος του 
Gaddafi όλοι ένοπλοι ανέµεναν την ανταµοιβή τους, ιδίως µε την µορφή 
διορισµού σε δηµόσιες υπηρεσίες και δη σε υπηρεσίες ασφάλειας, εκ των οποίων 
η κυβέρνηση διόρισε 19000 στο Υπουργείο εσωτερικών, 6000 στην διαχείριση 
των συνόρων, οργανώνοντας δύο ένοπλα σώµατα, το Supreme Security Council 
(SSC) και τις Libya Shield Forces (LSF), χωρίς παρόλα αυτά να έχει τον πλήρη 
έλεγχο της χρήσης βίας, που θα το κατάφερνε µόνο µε ένα αποφασιστικό 
πρόγραµµα DDR.Επιπρόσθετα οι περίσσιοι διορισµοί προσωπικού οδήγησαν 
στην µεγάλη αύξηση της διαφθοράς αλλά και στην αλόγιστη σπατάλη µε ξόδεµα 
υπέρογκων ποσών και αποθεµάτων για τις πληρωµές. 
Κατά την διάρκεια του καθεστώτος  του Gaddafi η διαχείριση των συνόρων ήταν 
υπόθεση τοπικών αντιπροσώπων του αυτοκράτορα  που προωθούσαν πάντα τα 

                                                           
225KostovicovaDenisa and Dzelilovic-Bojicic Vesna,2013, Transnationalism in the Balkans, Routledge, 2013,       

     Association for the Study of Nationalities, 20-21 
226EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft Concept of Operations "Plus" (CONOPS PLUS) for the   

      CSDP Mission EUBAM Libya, CPCC, Brussels, 18 April 2013,7-8,http://ffm-online.org/wp-    

      content/uploads/2013/11/EUBAMRapport-2013-04.pdf 
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συµφέροντα των κοινοτήτων τους µε αποτέλεσµα το λαθρεµπόριο, η παράνοµη 
διακίνηση ανθρώπων, ναρκωτικών και παραποιηµένων φαρµάκων προς την 
Ευρώπη να ακµάζει. Με την απώλεια όπλων του καθεστώτος το παράνοµο 
εµπόριο  όπλων και πυροµαχικών αποσταθεροποίησε επιπλέον την περιοχή. 
Μετά το καθεστώς εθνοτικές ένοπλες οµάδες ανέλαβαν τον έλεγχο των συνόρων 
και σε απάντηση η κυβέρνηση δηµιούργησε την Συνοριακή φρουρά 
αποτελούµενη από υπαλλήλους του υπουργείου άµυνας, τις LSF αλλά και της 
National Guard (πρώην Λιβυκή ισλαµική ένοπλη αγωνιστική οµάδα) για τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνόρων.  
Επιπρόσθετα οι δυνάµεις του SSCείχαν δηµιουργήσει παράλληλες δοµές, δεν 
ανέφεραν στην κυβέρνηση, χρησιµοποιούσαν ανεπίσηµες αστυνοµικές 
λειτουργίες και κατασκόπευαν την κυβέρνηση ακόµα και µε προσαγωγές και 
ανακρίσεις. Ο κατακερµατισµός του εθνικού συστήµατος διαχείρισης συνόρων 
ήταν δεδοµένος και η δράση ήταν αναγκαία.227 
Τον Σεπτέµβριο του 2011 στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν όλοι οι <φίλοι> της 
Λιβύης, ΟΗΕ, ΕΕ,∆ΝΤ και Παγκόσµια Τράπεζα για να καθορίσουν τους τοµείς 
που χρειάζονται να παρθούν µέτρα για την µετα-συγκρουσιακή ανασυγκρότηση 
της Λιβύης. Ο ΟΗΕ ανέλαβε τον τοµέα της ασφάλειας (SSR-DDR) µέσω της 
πολιτικής αποστολής τουUN Support Mission in Libya (UNSMIL)228 την 
χρηµατοδότηση της οποίας θα αναλάµβανε το ∆ΝΤ  και η ΠΤ, ενώ η ΕΕ 
δεσµεύτηκε για την διαχείριση των συνόρων, τις επικοινωνίες και την δηµόσια 
κοινωνία.229 
Η ΕΕ έστειλε προηγουµένως 3 αποστολές, από 1/3/2012 έως 31/5/2012 την 
EU IBM Needs Assessment (IBMNA)  διερεύνησης των συνθηκών του τοπικού 
συστήµατος διαχείρισης συνόρων υπό τον συντονισµό του ΟΗΕ, τον Νοέµβριο 
του 2012  µίαFFMγια να θέσει τις αρχές λειτουργίας µίας µελλοντικής ΚΠΑΑ 
αποστολής και να εξετάσει τις προθέσεις των αρχών της χώρας και τον Μάρτιο 
του 2013 µίαTAMγια να εξετάσει τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν 
για την λειτουργίας της επερχόµενης αποστολής. 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ανωτέρω αποστολών η διαχείριση των συνόρων 
της Λιβύης ήταν κατακερµατισµένη: 

• ∆εν υπήρχαν δοµές, κανόνες και συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα 
• Υπήρχαν ανεκπαίδευτες αστυνοµικό-στρατιωτικές µονάδες ελέγχου που 

ανταγωνίζονταν η µία την άλλη χωρίς στοιχεία επαγγελµατισµού 
• ∆εν υπήρχε επαρκής εξοπλισµός και τεχνολογική υποστήριξη 
• Υπήρχαν έντονα φαινόµενα διαφθοράς, λαθρεµπορίου και παράνοµης 

διακίνησης από τις ανεξέλεγκτες οµάδες ελέγχων 
• Υπήρχε αυξηµένη πιθανότητα διασυνοριακής τροµοκρατίας λόγω 

γειτονικών συγκρούσεων όπως στο Μάλι230 
Οι  αρχές όµως της Λιβύης ζητούσαν έντονα µία ευρωπαϊκή αποστολή ΚΠΑΑ για 
το IBMκαι την συνοριακή ασφάλεια. 

                                                           
227EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,12-13 
228https://unsmil.unmissions.org/ 
229http://www.euinside.eu/en/news/friends-of-libya-are-meeting-in-paris 
230 EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,13-15 



98 

 

 

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017  

Στο διεθνές υπουργικό συνέδριο τον Φεβρουάριο του 2013 στο Παρίσι για την 
στήριξη της Λιβύης σε θέµατα ασφάλειας, δικαιοσύνης και κράτους δικαίου µε 
πολλά Κ-Μ συµµετέχοντα αλλά και Τουρκία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, UAE, 
AU, AMU, LAS και UNSMIL, η ΕΕ επανέλαβε την δέσµευση της για παροχή 
συνοριακής βοήθειας στην Λιβύη.231 

 
Χάρτης Λιβύης.232 

 

                                                           
231https://mt.ambafrance.org/International-Ministerial 
232 EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,69 
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Το Συµβούλιο υπολογίζοντας τους έντονους κινδύνους ασφάλειας λόγω της 
πολιτικής αστάθειας  και της ελλοχεύουσας τροµοκρατίας από τις διάφορες 
στρατιωτικές οργανώσεις εκτόξευσε στις 22/5/2013 µε την 233/2013 απόφαση 
του, την αποστολή ενίσχυσης της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων της 
Λιβύης (EUBAM Libya). 
 

5.2 Οργάνωση, στελέχωση και στόχοι στης Αποστολής 
 
Στόχοι της EUBAM είναι: 

•  να στηρίξει τις αρχές της Λιβύης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
ενίσχυση της ασφάλειας της Λιβύης στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια 
σύνορα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και  

• να αναπτύξει µία ευρύτερη στρατηγική IBM µακροπρόθεσµα. 
Προκειµένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, τα καθήκοντα της είναι: 

• η εκπαίδευση και η καθοδήγηση, για να υποστηρίξει τις αρχές της Λιβύης 
στην ενίσχυση των συνοριακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα και  βέλτιστες πρακτικές 

•   να συµβουλεύει τις αρχές της για την ανάπτυξη µίας εθνικής 
στρατηγικής  IBM 

• να υποστηρίξει τις αρχές  για την ενίσχυση των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων των ιδρυµάτων της. 

Η αποστολή λειτουργεί υπό την αιγίδα της απόφασης 1973/2013 του ΣΑ του 
ΟΗΕ233, η οποία έθεσε την νοµική βάση για την στρατιωτική επέµβαση στον 
εµφύλιο πόλεµο της Λιβύης και την εµπλοκή της διεθνής κοινότητας για την 
προστασία των αµάχων. ∆εν έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες και έχει πεδίο 
δράσης την Λιβύη µε έδρα την Τρίπολη, µε δυνατότητα οργάνωσης 
εξειδικευµένων εκπαιδεύσεων στην Ευρώπη, όπου απαιτείται µε πιθανή 
συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες.234 
Η ενίσχυση της βελτίωσης της εφαρµογής του IBM από τις αρχές και τους 
µηχανισµούς της Λιβύης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και  βέλτιστες πρακτικές 
περιλάµβανε την υποστήριξη για: 

• την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών τους για την βελτίωση του ελέγχου 
των συνόρων, µέσω της επιτήρησης  και ελέγχων 

• τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µοντέλων επιτήρησης IBM και των 
συνοριακών σηµείων διέλευσης 

• την ίδρυση θαλάσσιων δυνατοτήτων που θα βοηθήσει τη Λιβύη να 
εκπληρώσει τις διεθνείς δεσµεύσεις  της για θαλάσσιες αναζήτηση και 

                                                           
233https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973 
234COUNCIL DECISION 2013/233/CFSP of 22 May 2013 on the European Union Integrated Border               

    Management Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya),     

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex_32013d0233_en_txt.pdf 
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διάσωση (SAR) δεσµεύσεις κατά τρόπο ανάλογο µε τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους και τις βέλτιστες πρακτικές.235 

Η υποστήριξη των τοπικών αρχών για να χτίσουν µία εθνική στρατηγική 
IBMπεριλάµβανε την υποστήριξη:236 

• Καθιέρωσης και λειτουργίας ενός διακυβερνητικού µηχανισµού 
συντονισµού, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο 

• Συνεχής ανάλυσης των κενών και των αναγκών του IBM 

• Ανάπτυξης µίας προσέγγισης IBM που θα σέβεται πλήρως τη διάσταση του 
φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θα τα ενσωµατώνει στο πλαίσιο 
του ευρύτερου τοµέα του κράτους δικαίου 

• Καθιέρωσης και λειτουργίας ενός µηχανισµού χορηγιών του IBM υπό την 
ηγεσία της Λιβύης. 

Η ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρµογή µίας 
βιώσιµης στρατηγικής IBM περιλάµβανε την υποστήριξη των τοπικών αρχών:237 

• Στον εντοπισµό των νοµικών απαιτήσεων του IBM προωθώντας την 
υιοθέτηση µιας συνεκτικής και ολοκληρωµένης εθνικής νοµοθεσίας και 
ενός κανονιστικού πλαισίου για το IBM  

• Στην δηµιουργία της αναγκαίας συνεργασίας µε γειτονικές χώρες, 
περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, µεταξύ άλλων µέσω της 
υιοθέτησης των κατάλληλων νοµικών µέσων ή/και την ένταξη των τοπικών 
αρχών IBM σε παρεµφερή διεθνή όργανα 

• Στην στήριξη της ενίσχυσης του θεσµικού πολιτισµού και της ικανότητας 
των υπηρεσιών  IBM για εσωτερικό συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των 
υπηρεσιών, µεταξύ άλλων και µέσω τεχνικών λύσεων 

• Στην καθιέρωση διαδικασιών και ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης 
κινδύνου IBM 

• Στον σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικών ανθρωπίνων πόρων και 
πολιτικών εκπαίδευσης και απόκτησης των αναγκαίων υποδοµών 

• Στην ανάπτυξη των επικοινωνιών και των δυνατοτήτων ανταλλαγής 
πληροφοριών 

Η µέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα της αποστολής έφτανε τους 120 διεθνείς οι 
περισσότεροι µε το καθεστώς international secondedενώ το συνολικό δαπανηθέν 
ποσό για την αποστολή έως και τις 21/8/2017 φτάνει τα 77.957.000 ευρώ µε 
τελευταίο ετήσιο προϋπολογισµό τα 17.000.000ευρώ. 
Στις 8/4/2013 διοργανώθηκε η εκπαίδευση ασφάλειας στις Βρυξέλλες όπου 
συµµετείχαν 15 διεθνείς που αποτελούσαν την οµάδα πυρήνας ή οποία 
στάλθηκε στην Τρίπολη στις 24/4/2013 για να προετοιµάσουν την οργάνωση 
της Eubam. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώτος HoM της αποστολής ο 
Φιλανδός Antti Juhani HARTIKAINEN. 
Το οργανόγραµµα της EUBAMπροέβλεπε: 

1) Τον HoM 
2) Toν DHoM (τον αναπληρωτή επικεφαλής) 

                                                           
235EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,41 
236EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,41-42 
237Ibid,42-43 
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3) Τον επικεφαλής των επιχειρήσεων HoO στον οποίων υπάγονταν οι κάτωθι 
µονάδες: 
α) Τη µονάδα για την συνοριακή φρουρά Border Guard Unit 
β)Τη µονάδα για την ναυτική ακτοφυλακή Naval Coastal Guard Unit 
γ) Τη µονάδα για την συνοριακή αστυνόµευση και την µετανάστευση 
δ) Τη µονάδα του τελωνειακού τοµέα 
ε) Τη µονάδα του IBMη οποία περιλάµβανε: 
    ι)το γραφείο IBM 
ii) την νοµική οµάδα IBM 
iii) έναν ανώτερο σύµβουλο για θέµατα δικαιοσύνης   
iv) έναν ανώτερο σύµβουλο για τα δηµοσιοοικονοµικά και τις προµήθειες 
v) την οµάδα ανάλυσης κινδύνου IBM 

    4)  Τον επικεφαλής του προσωπικού CoS στον οποίο υπάγονταν όλες οι 
διοικητικές και υποστηρικτικές µονάδες και το PPIO. 
 

 
Οργανόγραµµα EUBAMLibya238 

                                                           
238EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,68 
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο της αποστολής  περιλάµβανε τα κάτωθι: 

• Όλες οι δραστηριότητες της θα σέβονταν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
θέµατα φύλων µε ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα των µεταναστών 

• Η λειτουργία της να έχει µία θετική επίπτωση στη πολιτική πρόοδο στην 
χώρα µε την διασφάλιση της ενεργής συµµετοχής του πληθυσµού της 
Λιβύης και των αρχών της σε όλα τα επίπεδα 

• Τον συντονισµό στην διαχείριση συνόρων για να αποφευχθούν τυχόν 
επικαλύψεις και να εξοικονοµηθούν πόροι 

• Η δυνατότητα στήριξης και ενθάρρυνσης διεθνών συνεργασιών εκ µέρους 
της Λιβύης   

• Ο άµεσος σχεδιασµός και η παροχή εκπαίδευσης στην Τρίπολη για την 
αντιµετώπιση των αναγκών των αναπτυσσόµενων χερσαίων συνοριακών 
µονάδων, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στις µονάδες που θα 
αναπτυχθούν στα νότια σύνορα, λαµβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των 
συνοριακών περιπολιών µεγάλης εµβέλειας και της πιθανότητας έκθεσης 
τους σε επιθέσεις µε πυροβόλα όπλα, διενεργώντας τακτικές αποστολές 
αξιολόγησης προκειµένου να προβεί σε απολογισµό της εφαρµογής της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης στην Τρίπολη239 

• Η ανάπτυξη πιλοτικών µοντέλων για τα χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά 
BCPs, υποστηρίζοντας την επικάλυψη τους πριν από τη παρακολούθηση 
επικαλύψεων από τις ίδιες τις αρχές της Λιβύης 

• Την υποστήριξη των θαλάσσιων συνοριακών αρχών της Λιβύης στην 
Τρίπολη για την ανάπτυξη µοντέλων που θα µπορούσαν να αναπαραχθούν 
κατά µήκος της Λιβυκής ακτογραµµής και θα προσδιορίσουν τις 
συνέργειες µεταξύ των υπηρεσιών των θαλάσσιων συνόρων 

• Η εκπαίδευση της ηγεσίας αρχικά της συνοριακής φρουράς και στην 
συνέχεια  η εκπαίδευση όλων των ταγµάτων της 

• Την παροχή δικαστικής εµπειρογνωµοσύνης για συνεργασία µε το 
Υπουργείο δικαιοσύνης και το Υπουργείο τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
σχετικές διασυνδέσεις µεταξύ IBM, ευρύτερου κράτους δικαίου και 
διαδικασίας αποκέντρωσης240 

• Η παροχή δηµοσιοοικονοµικής και για τις προµήθειες 
εµπειρογνωµοσύνης 

Ο απώτερος σκοπός της αποστολής ήταν διττός241: 
1)  Η δυνατότητα για την κυβέρνηση να κυβερνήσει αποτελεσµατικά τις 

υπηρεσίες διαχείρισης4.348χλµ χερσαίων συνόρων και1.770 χλµ 
ακτογραµµής242, έως το τακτικό επίπεδο, να τις ενδυναµώσει  µέσω µίας 

                                                           
239http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20150402101247/http://eeas.europa.eu/csdp/missions-       

     and-operations/eubam-libya/mission-description/index_en.htm 
240 EU External Action, CSDP,2013, factsheet EUBAM LIBYA ,5-2013,     

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions_operations/eubam-libya/eubam_factsheet_en.pdf 
241 EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,34 
242http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137189.pdf 
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ολοκληρωµένης, εναρµονισµένης και συνεπής εθνικής νοµοθεσίας και να 
διαχειριστεί και να κατανείµει ορθά τις υπηρεσίες των αναγκαίων 
ανθρώπινων, υλικών και οικονοµικών πόρων µε σκοπό την πάταξη της 
διαφθοράς και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου 
εγκλήµατος  

2) Η δυνατότητα για τις υπηρεσίες IBM να συµβάλουν στην ασφάλεια των 
συνόρων, τον έλεγχο της κυκλοφορίας των προσώπων και των 
εµπορευµάτων, την προστασία της δηµόσιας υγείας, της κοινωνικής 
πρόνοιας και του περιβάλλοντος και την διασφάλιση βασικών υποδοµών. 
 

 
Λογότυπο EUBAMLibya. 
 

5.3 Ο εμφύλιος του 2014 και η μετακίνηση στην Τυνησία 
 

Στις 16/5/2014 ξεκίνησε ο δεύτερος εµφύλιος πόλεµος στην Λιβύη ανάµεσα σε 
αντίπαλες οµάδες που προσπαθούσαν να πάρουν την εδαφική κυριαρχία της 
χώρας, ιδίως µεταξύ της κυβέρνησης Tobruk (Council of Deputies)που εξελέγη 
δηµοκρατικά τον Ιούλιο του 2014, έχοντας υπό την εξουσία της τον Libyan 
National Army και µε δύναµη στην ανατολική Λιβύη και της κυβέρνησης 
εθνικής σωτηρίας (General National Congress GNC)που εδραιώθηκε στην 
Τρίπολη µετά την επιχείρηση Libya Dawn µε δύναµη στην ∆υτική Λιβύη αλλά 
και µε την συµµετοχή µικρότερων οµάδων, το Ισλαµικό συµβούλιο Shura των 
επαναστατών της Βεγγάζης µε την στήριξη τουGNC, το Ισλαµικό κράτος του Ιράκ 
τις Levant's (ISIL's) επαρχίες της Λιβύης, τους παραστρατιωτικούς Tuareg του 
Ghat που ελέγχουν εδάφη της ερήµου νοτιοδυτικά και τοπικές δυνάµεις στην 
περιοχή Misrata που ελέγχουν τις πόλεις Bani, Walid και Tawergha. Κάποιες 
από τις ανωτέρω ένοπλες οµάδες αλλάζουν πλευρά.243 
Στις 13 Ιουλίου έως και τον Αύγουστο 2014 στο αεροδρόµιο της Τρίπολης έγινε 
µεγάλη µάχη µεταξύ των ισλαµιστών του GNCκαι των Zintani Brigades που 
φυλούσαν το αεροδρόµιο µε αποτέλεσµα το 90% των εγκαταστάσεων να 
καταστραφεί µαζί µε περισσότερα από 20 αεροσκάφη. Συγκρούσεις, 
αεροπορικές επιθέσεις, τροµοκρατικές ενέργειες και δολοφονίες 
διαδραµατίστηκαν τις αµέσως επόµενες µέρες σε όλη την χώρα µε αποτέλεσµα 

                                                           
243https://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Civil_War_(2014%E2%80%93present) 
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ο ΟΗΕ και η ΕΕ να διατάξουν στα τέλη του Ιούλη την εκκένωση όλου του 
προσωπικού των αντιπροσωπειών κάτι που ακολούθησαν όλοι οι διεθνείς 
οργανισµοί.244 Έτσι57 διεθνείς της EUBAM µετακινήθηκαν στην Τυνησία. 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 µε την υποστήριξη του ΟΗΕ, επιτεύχθηκε η κατάπαυση 
του πυρός, υπογράφηκε η πολιτική συµφωνία της Λιβύης µεταξύ των αντιπάλων 
οµάδων και ιδρύθηκε η κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης Government of 
National Accord. Λόγω διαµάχης για τις συνταγµατικές τροποποιήσεις, η CoD 
αρνήθηκε να αναλάβει τα καθήκοντά από την GNC στην Τρίπολη και ίδρυσε το 
κοινοβούλιο της στο Tobruk µε αποτέλεσµα την συνέχιση του εµφυλίου. Στις 5 
Απριλίου 2016  κυβέρνηση GNC ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την λειτουργία της 
και παραδίδει την εξουσία  στην GNA στηριζόµενη από ΟΗΕ και ΕΕ., χωρίς όµως 
από τις 22/8/2016 η GNA να λάβει την έγκριση της CoD ενώ οι προσπάθειες 
της Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2017 για διαµεσολάβηση και ενοποίηση των 
δυο κυβερνήσεων απέτυχαν.Οι συνέπειες του εµφυλίου είναι τροµακτικές αφού 
έως και σήµερα πέθαναν πάνω από 4715 άνθρωποι και πάνω από 20000 
τραυµατίστηκαν, η ηλεκτροδότηση της χώρας σε πολλές περιοχές είναι 
µηδαµινή, η  επιχειρηµατική δραστηριότητα µειώθηκε, η απώλεια των εσόδων 
από το πετρέλαιο φτάνει το 90%. ενώ σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσµού της 
χώρας έχει καταφύγει στην Τυνησία ως πρόσφυγες.245 

 

                                                           
244Office of the Commissioner General for refuges stateless persons, Ministry of Foreign Affairs, Immigration  

     and Naturalization Service, Ministry of Security and Justice, Country of Origin Information Centre,  

     Migrations verket, Report Libya: Security Situation 2014,19-12-2014,page 17,  

https://www.ecoi.net/file_upload/90_1419244237_2014-12-19-nl-libya-report-security-situation-belgium-    

    19122014.pdf 
245https://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Civil_War_(2014%E2%80%93present)#Effects_of_the_war 
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Στρατιωτική κατάσταση Λιβύης 2016246 

 
Η PSC αξιολογώντας την έκρυθµη κατάσταση ασφαλείας και την έλλειψη 
πολιτικής προόδου στην Λιβύη στις 14/10/2014 αποφάσισε την µείωση του 
προσωπικού από 57 σε 17 άτοµα έως τις 21/11/2014.247Με τα 17 αυτά άτοµα  
η EUBAMπαρείχε µία ελάχιστη επιχειρησιακή εκπαίδευση και συµβουλευτική 
δυνατότητα της Λιβυκής ακτοφυλακής, των τελωνειακών υπηρεσιών και του 
προσωπικού διαχείρισης των συνόρων που αναπτύσσονταν στο BCP  RasAdjir 
και διατήρησε µια ad hoc προσωρινή δυνατότητα προγραµµατισµού  
συνεργασίας και υποστήριξης της UNSMIL στο αεροδρόµιο CBM 
πραγµατοποιώντας και κάποιες εκπαιδεύσεις στην Ευρώπη για θέµατα 
τελωνείων και ακτοφυλακής. 
Η PSC  στις 17/2/2015 αποφάσισε την περαιτέρω µείωση της αποστολής σε 3 
µόνο  διεθνείς και 3 τοπικό προσωπικό έως τις 31/3/2015,θέτοντάς της de facto  
σε κατάσταση αναµονής (onhold)248, λόγω: 

• Της έλλειψης πολιτικής σταθερότητας 

                                                           
246https://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Civil_War_(2014%E2%80%93present) 
247EEAS(2015) 435, Interim Strategic Review of EUBAM Libya, Brussels, 13 April 2015,4, 

http://www.statewatch.org/news/2015/jun/eu-eeas-interim-report-UBAM-7886-15.pdf 
248 EEAS(2015) 435, Interim Str Rev of EUBAM Libya,όπ.π,7 
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• Της έλλειψης επιβεβαίωσης και δέσµευσης από την Λιβυκή κυβέρνηση 
για στήριξη της EUBAM καθώς δεν υπήρχε σταθερή κυβέρνηση 

• Της έκρυθµης βίαιης κατάστασης ασφαλείας που δεν επέτρεπε την 
λειτουργία της αποστολής  

• Της µη συµφωνίας µε τις Λιβυκές αρχές του SOMA της αποστολής 
• Της µη επαρκούς στελέχωσης από τα Κ-Μ ικανών υποψηφίων σε θέσεις 

κλειδιά. 
Όλες οι βασικές υποθέσεις λειτουργίας της αποστολής δεν πληρούνταν.249 
Το Συµβούλιο µε τις 800/2015 από 21/5/2015 και 2276/2015 από 
7/12/2015 αποφάσεις του παράτεινε την EUBAMέως 21/11/2015 και 
21/2/2016 αντίστοιχα  κρατώντας την σε κατάσταση αναµονής, στις 15/2/2016 
µε την 207/2016 απόφαση του έκανε φανερή πλέον την θέληση της ΕΕ για 
περαιτέρω εµπλοκή στην Λιβύη καθώς αναγνώρισε ότι η  κατάσταση στην χώρα 
απαιτεί την προετοιµασία δηµιουργίας πολιτικής δυνατότητας ( περιορισµένης 
αρχικά) για την ενίσχυση µίας πιθανής πολιτικής αποστολής διαχείρισης 
κρίσεων ΚΠΑΑ στο πεδίο του SSR, Η δυνατότητα θα µπορεί να αυξάνεται 
ανάλογα µε τις εξελισσόµενες περιστάσεις και τις απαιτήσεις µε την 
προηγούµενη έγκριση της PSC. 
Έτσι παράτεινε την  EUBAM έως τις 21/8/2016 µε νέο αριθµό προσωπικού 16 
διεθνών και µε νέο HoMαπό 1/9/2016 τον Ιταλό Vincenzo Tagliaferri, 
ενεργοποιώντας την στον σχεδιασµό και ενίσχυση µίας µελλοντικής πολιτικής 
δυνατότητας και αποστολής ΚΠΑΑ στον τοµέα του  SSRσε στενή συνεργασία µε 
την UNSMIL και σε συνεννόηση µε τις νόµιµες αρχές της Λιβύης και άλλων 
σχετικών µηχανισµών ασφαλείας.250 
Το Συµβούλιο στις 4/8/2017 παράτεινε µε την 1339/2016 απόφαση, την 
EUBAMέως τις 21/8/2017 µε νέο αριθµό προσωπικού 23 διεθνείς. Πλέον η 
αποστολή λειτουργεί µέσω συνόδων εργασίας υψηλού επιπέδου από τη  Τυνησία 
που συστεγάζεται µαζί µε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία της Λιβύης και έχει 
εντολή να προγραµµατίσει  µια πιθανή µελλοντική αποστολή της ΕΕ για την 
παροχή συµβουλών και την ενίσχυση των ικανοτήτων στον τοµέα της ποινικής 
δικαιοσύνης, µετανάστευσης, ασφάλειας των συνόρων και  καταπολέµησης της 
τροµοκρατίας.251 

Κάθε µελλοντική πολιτική αποστολή στη Λιβύη: 
• θα επιδιώξει κυρίως να αντιµετωπίσει ζητήµατα επιβολής του νόµου, 

παράνοµης µετανάστευσης, λαθραίας διακίνησης µεταναστών και 
εµπορίας ανθρώπων 

• θα προωθήσει µακροπρόθεσµες προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση του 
τοµέα της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της διακυβέρνησης 

• θα διεξαχθεί κατόπιν αιτήµατος των νόµιµων αρχών της Λιβύης, υπό την 
πλήρη τοπική ευθύνη τους252 

                                                           
249EEAS(2015) 435, Interim Str Rev of EUBAM Libya,όπ.π,13-14 
250https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya/5869/libya-border-management-assistance-            

     mission-amended-and-extended_en 
251https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya/10551/eubam-libya-mission-extended-budget-                                                      

approved_en 
252 Ibid 
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Ποσοστά στελέχωσης της EUBAM από τα Κ-Μ253 

 

5.4. Δραστηριότητες και συνεργασίες 
 
 Η EUBAMστο σύντοµο χρονικό διάστηµα λειτουργίας της: 

• Βοήθησε σε στρατηγικό επίπεδο τις αρχές της Λιβύης να δηµιουργήσουν 
ένα διυπουργικό σώµα, το Border Management Working Groupγια τον 
συντονισµό των δράσεων µεταξύ αστυνοµίας, τελωνειακών, ναυτικού, 
συνοριακών φυλάκων και όλων των άλλων εµπλεκόµενων φορέων για το 
συντονισµό της διεθνούς στήριξης στον τοµέα της διαχείρισης των συνόρων 
το οποίο ξαναδηµιούργησε εντός του 2016254 

• Εκπαίδευσε και παρείχε συµβουλές σε εκατοντάδες αξιωµατούχους της 
διαχείρισης των συνόρων της Λιβύης,255 καλύπτοντας όλο το φάσµα  
διαχείρισης συνόρων και IBMσε πολλές περιοχές, όπως Γκανταµές, 
AjdirΡα, Τρίπολη και Μισράτα, για  ασφάλεια αεροπλοΐας, τελωνειακών 
βέλτιστων πρακτικών, ελέγχων οχηµάτων και διαβατηρίων, ανάλυσης 
κινδύνου, διεθνής, ενδο-υπηρεσιακής και δια-υπηρεσιακής συνεργασίας, 
θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, βέλτιστης χρήσης εξοπλισµού και 
αναδιάρθρωσης φορέων συµπεριλαµβανοµένων εκπαιδεύσεων Multi-

                                                           
253Mauro di Danilo, Krotz Ulrich, Wright Katerina,2016,EU's Global Engagement: a base of CSDP MO and C  

MisW,,98 
254https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eubam-     

libya/pdf/130910_eubam_presse_release.pdf 
255EU External Action, CSDP,2015, factsheet EUBAM LIBYA ,1-2015, 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eubam-  

libya/pdf/factsheet_eubam_libya_en.pdf 
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Agency Threat and Risk Assessment (MATRA) και Multi-Agency Control 
Operation (MACO).256 

Από την Τυνησία: 
• συνέχισε να υποστηρίζει την Λιβυκή τελωνειακή υπηρεσία και ναυτική 

ακτοφυλακή µέσα από ασκήσεις εργασίας και σεµινάρια που διοργάνωσε 
εκτός Λιβύης 

• υποστηρίζει µια άσκηση αξιολόγησης των αναγκών της Λιβύης στους 
τοµείς επιβολής του νόµου και ποινικής δικαιοσύνης, 
συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, τονίζοντας ως ειδικές προτεραιότητες της διαχείρισης 
συνόρων την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, της παράνοµης 
διακίνησης µεταναστών, καθώς και της βελτίωση της ικανότητας ελέγχου 
των συνόρων και των τελωνείων της Λιβύης 

• ∆ιευκόλυνε την έκδοση διατάγµατος από την κυβέρνηση της Λιβύης για 
την ανανέωση της ισχύος της Εθνικής Οµάδας για την Ασφάλεια και 
διαχείριση των συνόρων φιλοξενώντας την πρώτη σύνοδό της 

• ∆ιεξήγαγε εκπαιδευτικό σεµινάριο για την ίδρυση λιβυκού οργανισµού 
εκπαίδευσης κατόπιν αιτήµατος της Λιβύης, πραγµατοποιώντας κοινή 
άσκηση µε την UNSMIL και συµµετέχοντας σε οµάδα εργασίας για την 
παρουσίαση των προτάσεων των Κ-Μ 

• Φιλοξένησε άσκηση εργασίας εµπειρογνωµόνων από τις Λιβυκές 
∆ιευθύνσεις, ποινικών ερευνών, εκπαίδευσης, εσωτερικής ασφάλειας, 
παράνοµης µετανάστευσης, αστυνοµίας συνόρων, δηµοσίων σχέσεων και 
κεντρικής ασφάλειας 

Κατάρτισε και αναθεώρησε την σχετική νοµοθεσία στον τοµέα της ασφάλειας 
προσδιορίζοντας µηχανισµούς της Λιβύης για την εγγύηση της ανεξαρτησίας, της 
αµεροληψίας και της ακεραιότητας του δικαστικού συστήµατος257 

• Προσδιόρισε τις βασικές µεταβλητές της ποινικής δικαιοσύνης και των 
σωφρονιστικών ιδρυµάτων, ιδιαίτερα της Εισαγγελίας και των δικαστηρίων 
στην Τρίπολη, των κέντρων κράτησης, µε δέουσα προσοχή στους 
µηχανισµούς διασφάλισης της ανεξαρτησίας, αµεροληψίας και  
ακεραιότητας της δικαιοσύνης 

• Οργάνωσε πολλές συσκέψεις εργασίας σε θέµατα διαχείρισης συνόρων, 
ποινικής δικαιοσύνης και επιβολής του νόµου µε εκπροσώπους όλων των 
υπουργείων της Λιβύης και διεθνούς οργανισµούς για τον µελλοντικό 
σχεδιασµό 

• Ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες logistics για να ταξιδέψει µελλοντικά 
αυτόνοµα η αποστολή στην Τρίπολη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες 
ασφαλείας  
 
 
 

                                                           
256https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eubam-  

    libya/pdf/20130707_press_release_airport_security_seminar_eubam_libya_1.pdf 
257European Union External Action, CSDP of EU, Mis and Op,όπ.π,16 
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Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ για την ευρύτερη περιοχή 
Σάχελ η  EUBAMσυνεργάζεται µε: 

• Όλες γενικά τις υπηρεσίες, ιδρύµατα, φορείς της Ένωσης,  θεσµικά όργανα 
ιδίως τα τµήµατα FPI  και DEVCO της  Commission, ΕΥΕ∆,ΥΕ, 
PSC,CPCC, CMPD, Satcen, όλες τις άλλες αστυνοµικές και στρατιωτικές 
αποστολές ΚΠΑΑ ειδικά µε τις αποστολές EUCAP SAHEL Niger, EUCAP 
SAHEL Mali,EUBAM Rafah, EUTM Mali και EUNAVFOR MED Sophia 
σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας,258τα όργανα 
διαχείρισης κρίσεων, EUROJUST,EUROPOL,EASO, τον EUSr στην Νότια 
Μεσόγειο, το EU Liaison and Planning Cell (EULPC)259 για τον 
στρατιωτικό σχεδιασµό που από τον Μάρτιο του 2016 σχεδιάζει µε 
αυξηµένες πολιτικές δυνατότητες την επανατροφοδότηση της EUBAM 
Libya,την Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στην Λιβύη και  ιδιαίτερα µε την 
FRONTEX που βοήθησε σηµαντικά όλες τις λειτουργίες της EUBAM σε 
θέµατα διαχείρισης συνόρων  ειδικά µε τις κοινές επιχειρήσεις για τον 
συντονισµό των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στην µεσόγειο σε θέµατα 
διαχείρισης συνόρων και µετανάστευσης όπως η TRITON το 2014 και µε 
την EUROSUR για την ανταλλαγή πληροφοριών των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ.260 

• Mε την UNSMIL  και όλα τα τµήµατα του ΟΗΕ στην Λιβύη, UNDP, 
FAO,UNFPA,UNICEF,UNODC,UNHABITAT,UNWOMEN,UNESCO, 
UNMAS,UNOPS,UNIDO,UNHCR,την διεθνή υπηρεσία ατοµικής 
ενέργειας IAEA, το γραφείο συντονισµού ανθρωπιστικών υποθέσεων 
OCHA, το παγκόσµιο πρόγραµµα σίτισης WFP, τον παγκόσµιο οργανισµό 
υγείας261 

• Την διεθνή επιτροπή του ερυθρού σταυρού 
• Τον ΟΑΣΕ 
• Το ∆ιεθνές Κέντρο για την ανάπτυξη πολιτικών µετανάστευσης ICMPD 
• Την Interpol 
• Με τον ΙΟΜ για θέµατα µετανάστευσης  
• Την παγκόσµια τράπεζα και το IMF 
• Τον παγκόσµιο τελωνειακό οργανισµό WCO 
• Την στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ στην Αφρική AFRICOM 
• Mε τις ΗΠΑ και το πρόγραµµα της EXBS export control border security 
• Με τους LAS, AU,ECOWAS και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
• Με τρίτα κράτη ιδίως Ιορδανία, Τουρκία και Κατάρ σε θέµατα IBM 

                                                           
258EU External Action, CSDP,2016, factsheet EUBAM LIBYA ,11-2016, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eubam_libya_factsheet_en_nov2016_en.pdf 
259 EEAS(2016) 436, Planning for a possible non-executive Civilian CSDP mission in Libya, Brussels, 1 April  

2016,σελ3,http://statewatch.org/news/2016/may/eu-eeas-plan-for-libya-7491-16-1-4-16.pdf 
260 EEAS(2015) 435, Interim Str Rev of EUBAM Libya,όπ.π,9-12 
261 EEAS(2017) 0109, EUBAM Libya Initial Mapping Report Executive Summary, Brussels, 25 January   

     2017,47-50http://statewatch.org/news/2017/feb/eu-eeas-libya-assessment-5616-17.pdf 
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• Με Κ-Μ που είχαν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Λιβύη σε θέµατα 
προστασίας συνόρων, IBM και συνοριακής ασφάλειας όπως Ιταλία, Μάλτα, 
Ολλανδία, Γαλλία ∆ανία και Ηνωµένο Βασίλειο.262 

• Με τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης, Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας ENPI 
το Μηχανισµό Σταθερότητας IfS και το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
DCI για την συνολική χρηµατοδότηση 87.700.000 Ευρώ της Λιβύης για 
θέµατα, δηµιουργίας δυνατοτήτων αντιµετώπισης κρίσεων, ενίσχυσης της 
ανίχνευσης τοπικών κινδύνων και εγκληµατικών ερευνών, ενδυνάµωσης 
δηµοκρατίας και ορθής διακυβέρνησής στους τοµείς της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης και διαχείρισης µετανάστευσης και καταπολέµησης του 
trafficking (προγράµµατα SEAHORSE και SAHARAMED)263 

• Με όλες τις αρχές και τα υπουργεία της Λιβύης ιδίως µέσω του 
International Working Group όπου συµµετέχουν από κοινού αξιωµατικοί 
της EUBAM και αρµόδιοι υπουργοί της Λιβύης για θέµατα διαχείρισης 
συνόρων αλλά και κράτους δικαίου, δικαιοσύνης και αστυνόµευσης 

• To NATO που προετοιµάζεται από 1/2/2017 να ενισχύσει στρατιωτικά την 
χώρα264 

• ΜΚΟ, θρησκευτικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, 
διπλωµατικές αρχές τρίτων κρατών και άλλα διεθνή φόρα 

 
 

5.5. Προβλήματα και προοπτικές 
 
Βασικό πρόβληµα της EUBAMήταν και είναι η έκρυθµη κατάσταση ασφάλειας 
που είχε δηµιουργήσει ο εµφύλιος και οι ένοπλες συγκρούσεις στην Λιβύη που 
απέτρεπε την λειτουργία της. Ακόµα και πριν την εκκένωση της και την 
µεταφορά της στην Τυνησία, τα µέλη της έµεναν σε συγκεκριµένο ξενοδοχείο 
στην Τρίπολη µε 24/7 φύλαξη από ιδιωτικής εταιρεία ασφαλείας και από τοπική 
αστυνοµία, ενώ όλες οι µετακινήσεις του προσωπικού γίνονταν µε 
τεθωρακισµένα οχήµατα και µε συνοδεία ειδικών εξοπλισµένων οχηµάτων της 
τοπικής αστυνοµίας  ενώ απαγορευόταν αυστηρά η κίνηση του προσωπικού τις 
νυχτερινές ώρες. Το επίπεδο επικινδυνότητας της EUBAMήταν <κρίσιµο>. Οι 
συνθήκες ασφαλείας επιδεινώνονταν από: 

• Τις τροµοκρατικές επιθέσεις στην Αλγερία 
• Τις ένοπλες συγκρούσεις στο Μάλι 
• Την έλλειψη κυβερνητικού ελέγχου 
• Την απελευθέρωση 26000 κρατουµένων µε την σύλληψη ελάχιστων εξ 

αυτών 
• Τα έντονα περιστατικά τροµοκρατίας, δολοφονιών, κλοπών οχηµάτων, 

εγκληµάτων µίσους, βοµβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και µικροκλοπές 
και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και φύλων 

                                                           
262EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,28-30 
263ibid,25-27 
264http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_140515.htm 
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• Τις διακοινοτικές συγκρούσεις265 
Ακόµα και από την Τυνησία η εκτέλεση των λειτουργιών της αποστολής ήταν 
περιορισµένη καθώς τα περισσότερα µέλη εργάζονταν από την Ευρώπη µε 
τηλεδιάσκεψη ενώ οι δυνατότητες συνεργασίας µε τις Λιβυκές αρχές µειώθηκαν 
ραγδαία µε την ΕΕ να παρακολουθεί ως θεατής τις εξελίξεις. 
Σήµερα η ΕΕ έχει δύο επιλογές, την συνέχιση της EUBAMµε το προηγούµενο 
καθεστώς για την διαχείριση των συνόρων ή µία νέα πολιτική αποστολή ΚΠΑΑ 
σε άλλους τοµείς όπως ο SSR, συνδυάζοντας ίσως την συνοριακή ασφάλεια και 
θέµατα IBM.Τα Κ-Μ πρέπει να αποφασίσουν για την στρατηγική επιλογή της ΕΕ 
στην Λιβύη, παρέχοντας ικανή στήριξη και χρηµατοδότηση τονίζοντας ότι η νέα 
αποστολή ΚΠΑΑ θα εγκατασταθεί ξανά στην Λιβύη µόνο όταν οι συνθήκες 
ασφαλείας το επιτρέψουν πλήρως αποφεύγοντας τυχόν πειραµατισµούς και µόνο 
κατόπιν ανάπτυξης επαρκών µηχανισµών πληροφόρησης και εµπεριστατωµένης 
ανάλυσης κινδύνου.  
Ειδικότερα η ανάπτυξη της νέας ΚΠΑΑ αποστολής προϋποθέτει266: 

• Μία συµφωνία πολιτικής διευθέτησης για τον σχηµατισµό Κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας  

• Την αποτελεσµατική κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε αρκετή 
ελευθερία κίνησης της αποστολής και των µελών της 

• Την λειτουργία µιας νόµιµης κυβέρνησης για τον έλεγχο των βασικών 
θεσµικών ιδρυµάτων 

• Μία τουλάχιστον µονοµερής δήλωση υπογεγραµµένη από την Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας που θα επιβεβαιώνει εγγράφως, την πολιτική της 
δέσµευση για  την αποστολή ΚΠΑΑ  και εν συνεχεία θα συµφωνηθεί το 
SOMA της Αποστολής 

• Αποτελεσµατικές µεταφορές και επικοινωνίες που θα επιτρέψουν την 
διεθνή κοινότητα  να λειτουργήσει µε ασφάλεια στην Λιβύη   

• Μια λειτουργική έδρα του αρχηγείου της αποστολής, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις ασφάλειας 

• Μια δοκιµαστική περίοδο τουλάχιστον ενός µηνός για να αποδειχθεί ότι 
όλες οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιούνται πλήρως. 

Η λειτουργία της αποστολής θα γίνεται σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη 
προσέγγιση της ΕΕ σε συνεργασία µε την UNSMILκαι όλους τους διεθνείς 
δρώντες µε σκοπό την υποστήριξη της µετάβασης µίας δηµοκρατικής, σταθερής 
και ευηµερούσας Λιβύης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Παράγοντες επιρροής-Εξελίξεις-Προκλήσεις-Συμπέρασμα 
 

6.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τις αστυνομικές/πολιτικές αποστολές 
 
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία και την 
αποτελεσµατικότητα των  αποστολών ΚΠΑΑ είναι: 

                                                           
265EEAS 00768/13 rev4, (st8182/4/13), Revised Draft (CONOPS PLUS),όπ.π,30-31 
266EEAS(2015) 435, Interim Str Rev of EUBAM Libya,όπ.π,13-14 
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1. Η δέσµευση των Κ-Μ που συµµετέχουν στις αποστολές και έχει  να κάνει µε 
θέµατα: 

• Έλλειψης πολιτικής βούλησης 
• Ανεπαρκής στελέχωσης των αποστολών λόγω κατακερµατισµού της 

διαδικασίας πρόσληψης εξαιτίας των γραφειοκρατικών εθνικών 
διαδικασιών των αρχών των Κ-Μ και την άνιση εθνική κατανοµή αλλά και 
την έλλειψη έµπειρων και ικανών ατόµων σε συγκεκριµένες θέσεις σε 
σύνθετα περιβάλλοντα ασφαλείας 

• Έλλειψης επαρκούς χρηµατοδότησης ειδικά και µε την αυξανόµενη 
οικονοµική κρίση267 

• Τις διαφορετικές προσδοκίες, φιλοδοξίες και αντιλήψεις  των Κ-Μ για τους 
στόχους των αποστολών µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δηµιουργούν την 
εικόνα µίας µη συνεκτικής ΚΠΑΑ και την φέρνουν  δεύτερη θέση µε την 
προτίµηση άλλων στρατηγικών επιλογών διαχείρισης κρίσεων, ΟΗΕ, 
ΝΑΤΟ ή άλλα εθνικά κανάλια. 

• Το είδος των εκάστοτε επιδιωκόµενων στόχων ή κερδών των Κ-Μ για την 
συµµετοχή τους στις αποστολές λειτουργεί σε βάρος της αποστολής 
εµφανίζοντας την λειτουργία της µη συνδεδεµένη µε τους υποτιθέµενους 
στόχους της 

2. Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες για καθαρά και πραγµατικά mandates των 
αποστολών:268 

• Οι αποστολές ΚΠΑΑ πρέπει να λειτουργούν συνεκτικά και µε άλλες 
πολιτικές εκτός της ΚΕΠΠΑ, περιφερειακές ή τοπικές ειδικότερα στις 
διαδικασίες εξόδου των αποστολών και µετάβασης αρµοδιοτήτων σε νέους 
φορείς. 

• Η ενδο-υπηρεσιακή συνεργασία µεταξύ αρχηγείου και επιχειρησιακών 
τµηµάτων, µεταξύ αποστολών και αντιπροσωπειών αλλά και µεταξύ των 
διαφορετικών αποστολών πρέπει να ενισχυθεί και να µηδενιστούν 
φαινόµενα διαφορετικών θεσµικών κουλτουρών,  προτεραιοτήτων  και 
ανταγωνισµού. 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη των οργάνων και δοµών διαχείρισης κρίσεων της 
ΕΕ, για να γίνουν πιο ευέλικτες και αποτελεσµατικές, απαγκιστρωµένες 
από εθνικά εµπόδια, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της πολιτικό-
στρατιωτικής συνεργασίας είναι επιβεβληµένη. 

• Τα σύντοµα mandates των αποστολών χωρίς την ανάλογη επίτευξη των 
στόχων έχουν αρνητικό αντίκτυπο και η ένταση µε την  µορφή πίεσης 
µεταξύ τιθέµενων στόχων και επίτευξης αυτών εντός συγκεκριµένων  
περιορισµένων χρονικών διαστηµάτων πρέπει να εξαλειφθεί κυρίως σε 
κεντρικό επιχειρησιακό επίπεδο Βρυξελλών αλλά και σε πολιτικό-
στρατηγικό επίπεδο των Κ-Μ. 
 
 

                                                           
267 Arteaga Felix,2011,The Need for an Open System to Evaluate EU CSDP Missions, Part VII CSDP, Think        

     Global Art European, http://www.institutdelors.eu/media/tgae20117darteaga.pdf?pdf=ok 
268 Tardy Thierry,2015, CSDP in action, What contribution to international security?, EU Institute for Security  

Studies, CHAILLOT PAPER Nº 134 — May 2015,45-46 
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3. Η αποδοχή των αποστολών από τα κράτη-υποδοχείς τους 
Η αποδοχή  νοµιµοποιεί  τις αποστολές στα πεδία δράσης τους και συνήθως 
προηγείται µία επίσηµη πρόσκληση από αυτά τα κράτη. Η αποδοχή δεν αφορά 
µόνο τις κυβερνήσεις των κρατών υποδοχείς, αλλά και όλα τα υπουργεία, 
ιδρύµατα, θεσµούς, και όλους τους πολίτες τους και σχετίζονται άµεσα µε τις 
εξωτερικές επιπτώσεις των αποστολών ΚΠΑΑ στα κράτη υποδοχής, επιπτώσεις 
πολιτικές, κοινωνικές, ακούσιες, προσωρινές και λειτουργικές.269 
Ενσωµατώνεται στην βάση της αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία έχει 
δυο διαστάσεις την ικανότητα της ΕΕ να ενισχύσει  τοπικούς δρώντες και την 
δυνατότητα απορρόφησης αυτής της ικανότητας από τα κράτη υποδοχείς. Η 
αποδοχή αυτή κινδυνεύει από: 

• Πολιτικές νέο αποικισµού και φιλελεύθερης ειρήνης από την ΕΕ 

• Φτωχό επίπεδο ικανοτήτων των ηγετών των κρατών υποδοχής 

• ∆υσπιστία από τοπικούς φορείς 

• Εφαρµογή µονόπλευρών πολιτικών από την ΕΕ έναντι  ολοκληρωµένων 
συνεκτικών πολιτικών σε συνεργασία µε πλήθους διεθνών και ιδίως 
τοπικών δρώντων. 

 

6.2  Νέες εξελίξεις και προκλήσεις 
 
Τα τελευταία χρόνια οι  δυνατότητες της ΕΕ στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ 
δοκιµάζονται έντονα από σηµαντικές εξελίξεις οι οποίες αποδεικνύουν ξεκάθαρα  
τη διασύνδεση της εξωτερικής ασφάλειας και της εσωτερικής ασφάλειας καθώς 
η Ένωση πλέον απειλείται εσωτερικά: 

• Οι πόλεµοι στην Μέση Ανατολή και ιδίως στην Συρία έχουν δηµιουργήσει 
ένα τεράστιο κύµα µεταναστών προς την Ευρώπη µε αποτέλεσµα την 
δηµιουργία τεράστιων προβληµάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την 
αύξηση φαινοµένων παράνοµης µετανάστευσης, THB και λαθρεµπορίου 
µε χιλιάδες θύµατα ιδίως στην Μεσόγειο. 

• Η άνοδος του ισλαµικού κράτους µίας τροµοκρατικής οµάδας που 
προσπαθεί να µετατρέψει µία ολόκληρη περιοχή σε αποτυχηµένα κράτη 
και κράτη τροµοκρατίας προσελκύοντας χιλιάδες ευρωπαίους νέους µε 
την επιθετική ιδεολογία του, να ενταχθούν σε αυτό ως ξένοι µαχητές. 

• Η έξαρση των φαινοµένων τροµοκρατίας από τις αρχές του 2015 έως και 
σήµερα µε τροµοκρατικά χτυπήµατα του Ισλαµικού κράτους σε Παρίσι, 
Βρυξέλλες, Νις, Βερολίνο και προσφάτως Λονδίνο µε εκατοντάδες νεκρούς 
ανέδειξαν τις σοβαρές αδυναµίες της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης 
και των ελλιπών διαδικασιών ελέγχου των εξωτερικών της συνόρων αλλά 
και την συνολική αποτελεσµατικότητα της στον τοµέα της εγχώριας 
τροµοκρατίας.270 

                                                           
269Ginsberg H Roy H, Penska E Susan, 2012,The European Union in Global Security, The Politics of   

     Impact,Palgrave Studies in European Union Politics,98-99 
270https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe_(2014%E2%80%93present) 
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• Η διασύνδεση µετανάστευσης και τροµοκρατίας φάνηκε δυστυχώς στην 
πράξη µε τα τελευταία τροµοκρατικά χτυπήµατα και απαιτεί την ριζική 
αναθεώρηση των ελέγχων των µεταναστών και προσφύγων. 

• Η τεράστια οικονοµική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας της ΕΕ που 
βασανίζει έως και σήµερα ιδίως τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η υψηλή 
ανεργία των νέων και το ευρωπαϊκό δηµογραφικό πρόβληµα  δηµιουργεί 
έντονο σκεπτικισµό για την αποτελεσµατικότητα της Ένωσης και των 
πολιτικών της συµπεριλαµβανοµένων της ΚΠΑΑ και των αποστολών της 
δυσχεραίνοντας την χρηµατοδότηση τους και την πολιτική θέληση 
κάποιων Κ-Μ για συµµετοχή σε αυτές. 

• Το πρόσφατο Brexitοδηγεί στην απώλεια ενός πρωτεργάτη της ΚΠΑΑ271µε 
δικαίωµα βέτο και τεράστιου επενδυτή της ευρωπαϊκής αµυντικής  
βιοµηχανίας, προκαλώντας σύγχυση και προβληµατισµό στο προσωπικό 
του Ηνωµένου Βασίλειου στις αποστολές ΚΠΑΑ µε αποτέλεσµα την ανάγκη  
άµεσης αναθεώρησης των σχέσεων Ηνωµένου Βασίλειου και ΚΠΑΑ. 

• Τα έντονα φαινόµενα ισλαµικής ριζοσπαστικοποίησης σε ευρωπαϊκές 
πόλεις µε την υποστήριξη ή την ενθάρρυνση πολιτικών τρίτων κρατών (πχ 
Τουρκία) συνθέτουν νέες απειλές εσωτερικής ασφάλειας  

• Η άνοδος εθνικιστικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκές χώρες µε όραµα αυτών 
την διάλυση της ΕΕ και των µηχανισµών της διαδηλώνοντας για νέα 
δηµοψηφίσµατα περί αποχώρησης από την ΕΕ 

• Η παγκόσµια αύξηση των εγκληµάτων του κυβερνοχώρου, η κλιµατική 
ασφάλεια µε την έννοια των επιπτώσεων που θα επιφέρει η κλιµατική 
αλλαγή (ριζοσπαστικοποίηση, µετανάστευση, διαµάχες για ενέργεια και 
πόρους), η θαλάσσια ασφάλεια για την καταπολέµηση πειρατείας και 
οργανωµένου εγκλήµατος  είναι τα νέα πεδία δράσης της ΚΠΑΑ και των 
αποστολών της.272 

• Οι υβριδικές µορφές πολέµου ιδίως από το Ισλαµικό κράτος (αλλά και 
από την Ρωσία στην περίπτωση της Ουκρανίας) που περιλαµβάνουν 
διάφορες ενέργειες όπως σαµποτάζ, διατάραξη των επικοινωνιών και των 
προµηθειών ενέργειας, υποστήριξη επαναστατικών οµάδων, προπαγάνδα 
και πολιτική παραπληροφόρησης, οικονοµικής πίεσης και διπλωµατίας 
που δηµιουργούν σύγχυση στην διεθνή κοινότητα για το είδος της 
αντίδρασης της.273 

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις η ΕΕ δεν έµεινε θεατής. 
Τον Ιούνιο του 2015 το EC αναθεώρησε την Εσωτερική εκστρατεία ασφάλειας 
της Ένωσης ISS274 θέτοντας τις προτεραιότητές  για τα έτη 2015-2020, ήτοι: 

• Την αντιµετώπιση και πρόληψη της τροµοκρατίας, της   
ριζοσπαστικοποίησης στην τροµοκρατία και τη στρατολόγηση, των 

                                                           
271Faleg Giovanni,2016,The Implications of Brexit for the EU’s Common Security and Defence Policy,   

Thinking ahead for Europe, CEPS, Tuesday, 26 July 2016, https://www.ceps.eu/publications/implications-   

     brexit-eu%E2%80%99s-common-security-and-defence-policy 
272RehrlJochen and Glume Galia, 2015, Handbook  for Mis a Op,όπ.π.,220-225 
273Ibid,229-230 
274https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313ENC.pdf 
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χρηµατοδοτήσεων της, µε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα των ξένων 
τροµοκρατών µαχητών,  

• τον συγκερασµό των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών καταπολέµησης 
της τροµοκρατίας 

• την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων µέσω συστηµατικών και 
συντονισµένων ελέγχων έναντι των σχετικών βάσεων δεδοµένων που 
βασίζονται σε αξιολόγηση του κινδύνου, 

• την πρόληψη και την καταπολέµηση του σοβαρού και οργανωµένου 
εγκλήµατος του cybercrimeκαι την ενίσχυση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

Από τις 30/10/2015 η ΕΕ ενεργοποιεί την ολοκληρωµένη πολιτική απόκριση 
κρίσεων IPCR που περιλαµβάνει την δηµιουργία µονάδας ολοκληρωµένης 
αντίληψης και ανάλυσης καταστάσεων ISAA, διαδικτυακής πλατφόρµας 
IPCRκαι 24/7 κεντρικού σηµείου επαφής υπό την εποπτεία της Commission 
εµπλέκοντας όλα τα όργανα της ΕΥΕ∆ αλλά και γενικότερα όλα τα θεσµικά 
ιδρύµατα της ΕΕ και των Κ-Μ καθώς και τους διεθνείς εταίρους µε σκοπό η 
εκάστοτε Προεδρία της ΕΕ να εµπλέκει όλο το φάσµα των φορέων διαχείρισης 
κρίσεων συµπεριλαµβανοµένων και των αποστολών ΚΠΑΑ για την διαχείριση της 
προσφυγικής και µεταναστευτικής κρίσης, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
αλλά και τον συντονισµό άλλων πολύπλοκων κρίσεων.275 
Ήδη από τον πρόεδρο της Commission τον Απρίλιο του 2016 γίνεται λόγος για 
µία Security Union που περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της ISS για: 

• την αντιµετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, προγράµµατα εκπαίδευσης, 
επανένταξης αναγνώρισης µε ειδικούς εµπειρογνώµονες για τα δίκτυα της 
ριζοσπαστικοποίησης  µε την εµπλοκή της  Europol 

• την ενδυνάµωση διαχείρισης των συνόρων η ίδρυση Ευρωπαϊκή 
συνοριοφυλακής και λιµενικού σώµατος, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι στα 
εξωτερικά σύνορα και η καλύτερη χρήση των τεχνολογικών συστηµάτων 
όπως Schengen Information system, Visa Information System, Eurodac, 
EUEntry-ExitSystem, κα. 

•  την βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών µε την ίδρυση στην Europol Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Καταπολέµησης τροµοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα πληροφοριών 
ποινικών µητρώων, η συλλογή στοιχείων επιβατών από αεροπορικές 
εταιρείες και η καθιέρωση δεικτών αναγνώρισης των ξένων µαχητών. 

• Το µπλόκο της πρόσβασης των τροµοκρατών στην χρηµατοδότηση 
εµπλέκοντας τις σχετικές οικονοµικές υπηρεσίες πληροφοριών και 
θεσπίζοντας σχετικές νοµοθεσίες 

• Την προστασία από όπλα και εκρηκτικά 
• Την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτοµίας στον τοµέα της 

ασφάλειας µε την στήριξη διάφορων χρηµατοδοτικών µέσων 
• Την διασύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας µε την περαιτέρω 

ενεργοποίησης των Europol, Cepol, Eurojust, Frontex και την αποστολή 

                                                           
275file:///C:/Users/hp-user/Downloads/web_IPCR.pdf 
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ειδικών αξιωµατούχων ασφάλειας και αντιτροµοκρατίας στις ευρωπαϊκές 
αντιπροσωπείες σε τρίτα κράτη όπως η Τουρκία, Ιράκ, Αλγερία, Τυνησία, 
Μαρόκο, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία.276 

Στις 8 Ιουλίου 2016 στην Βαρσοβία η ΕΕ ενισχύει την συνεργασία της µε το 
ΝΑΤΟ σε βασικούς τοµείς όπωςη αντιµετώπιση της υβριδικών απειλών και των 
απειλών του κυβερνοχώρου, υποστηρίζοντας τους εταίρους στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων άµυνας και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου, στις αµυντικές δυνατότητες, στην 
αµυντική βιοµηχανία, στην έρευνα και σε ασκήσεις, ενώ τον ∆εκέµβριο του 2016 
παρουσιάζονται από ΥΕ και ΓΓ ΝΑΤΟ συγκεκριµένα µέτρα της συνεργασίας: 

• Ενίσχυσης ανθεκτικότητας υβριδικών απειλών από εκστρατείες 
παραπληροφόρησης έως οξείες κρίσεις 

• Ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε απειλές στον κυβερνοχώρο και 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου 

• Ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ των αποστολών NATO’sSeaGuardian 
και EUNAVFOR Sophia στην Μεσόγειο 

• ∆ιασφάλισης της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας των µεταξύ τους 
διαδικασιών σχεδιασµού άµυνας 

• ∆ιεξαγωγής παράλληλων και συντονισµένων ασκήσεων µε πιλοτικό 
πρόγραµµα από το 2017277 

Στις 6/10/2016 µετά και από την έγκριση του EPιδρύεται στα πλαίσιο της 
FRONTEXη Ευρωπαϊκή Φρουρά Συνόρων και ακτών European Border and 
Coast Guard Agency µε αρχική δύναµη 1500 συνοριοφύλακες και λιµενικούς 
η οποία πρόκειται να υπερδιπλασιαστεί και µε στόχο την προάσπιση των 
συµφερόντων της ΕΕ µέσω της προστασίας των συνόρων της µε εκτιµήσεις 
ανάλυσης κινδύνου και εκθέσεις τρωτότητας βοηθώντας στην αντιµετώπιση 
υψηλών µεταναστευτικών πιέσεων.278 
Τον Νοέµβριο του 2016 η ΕΕ αναθεωρεί την  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφάλειας 
του 2008, µετονοµάζοντας την σε EU Global Strategy στην εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας µε τίτλο (Κοινό Όραµα, Κοινές δράσεις, Μία 
ισχυρότερη Ευρώπη)µε το Συµβούλιο (ΥπΕΞ και ΥπΑΜ) στις 14/11/2016 να 
κάνει δεκτό το σχέδιο εφαρµογής για την Παγκόσµια Εκστρατεία της ΕΕ για την 
ασφάλεια και την άµυνα που συνέταξε η ΥΕ Mongerini και το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο να την επικυρώνει στις 15/12/2016, θέτοντάς τις 3 στρατηγικές 
προτεραιότητες της, αλληλοτροφοδοτούµενες µε την έννοια ότι οι δράσεις της 
µίας µπορεί να ενισχύουν τις άλλες και αντίστροφα279: 

1) Η απάντηση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, που καλύπτει το πλήρες 
φάσµα των πολιτικό-στρατιωτικών καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων ΚΠΑΑ 
εκτός της Ένωσης µε στόχο την ανταπόκριση της ΕΕ σε όλες τις φάσεις 

                                                           
276https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-security-union_en.pdf 
277NATO, 2016,NATO-EU Relations fact sheet,7-2016, 
278https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-   

     sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf 
279Council of the EU,2016,14149/16,Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area    

     of Security and Defence- Council conclusions (14 November 2016), Brussels, 14 November 2016,4-7 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf 
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του κύκλου της σύγκρουσης, συµπεριλαµβανοµένων της πρόληψης 
αυτών, µε σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας µέσα σε 
κανόνες που βασίζονται σε παγκόσµια τάξη υποστηριζόµενη από τον ΟΗΕ, 
εφαρµόζοντας ταχεία και αποφασιστικά όλες τις αποστολές  διαχείρισης 
κρίσεων του άρθρο 43 της ΣΕΕ. 

2) Η Ανάπτυξη των ικανοτήτων των συνεργασιών, ως βασικός στόχος των 
αποστολών ΚΠΑΑ στους τοµείς της εκπαίδευσης, ΜΜΑ, ασφάλειας µε 
στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων για την συστηµατική ενδυνάµωση της 
ανθεκτικότητας και σταθεροποίησης χωρών εταίρων που απειλούνται ή  
ανακάµπτουν από αστάθεια ή συγκρούσεις, συµπεριλαµβανοµένων και 
της καταπολέµησης υβριδικών απειλών, σε όλο το φάσµα τους στρατηγική 
επικοινωνία, ασφάλεια κυβερνοχώρου και συνοριακή ασφάλεια, σε 
συνεργασία µε άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ, πάντα προωθώντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και όλες τις µορφές του διεθνούς δικαίου ιδίως του 
ανθρωπιστικού, την ισότητα των φύλων ιδίως την απόφαση 1325 του ΣΑ 
του ΟΗΕ, την προστασία των αµάχων την δηµοκρατία και την χρηστή 
διακυβέρνηση. 

3) Η προστασία της Ένωσης και των πολιτών της, καλύπτει τη συµβολή της ΕΕ 
και των Κ-Μ από πλευράς ασφάλειας και άµυνας για την αντιµετώπιση 
των προκλήσεων και των απειλών που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της 
Ένωσης και των πολιτών της, µε την διασύνδεση εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας σε συνεργασία µε παράγοντες και δρώντες του 
ΧΕΑ∆. Με τις αποστολές ΚΠΑΑ εκτός Ένωσης η ΕΕ συνεισφέρει στους 
κάτωθι τοµείς µέσω µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης όπου οι δράσεις 
του ενός τοµέα ενισχύουν και τους άλλους: 

• την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας των δικτύων 
και των υποδοµών ζωτικής σηµασίας 

• την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της καθώς και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των εταίρων για τη διαχείριση των συνόρων τους 

• την πολιτικής προστασία και την απάντηση σε  καταστροφές 
• την εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης και χρήσης των παγκόσµιων 

κοινών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχιπελαγών και του 
διαστήµατος  

• την αντιµετώπιση υβριδικών απειλών και απειλών κυβερνοχώρου 
• την πρόληψη και αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και της 

ριζοσπαστικοποίησης 
• την καταπολέµηση της διακίνησης λαθροµεταναστών και της 

εµπορίας ανθρώπων 
• την υποβοήθηση άλλων οργάνων της ΕΕ για τον έλεγχο και την 

διαχείριση των µεταναστευτικών ροών 
• την προώθηση της συµµόρφωσης µε καθεστώτα µη διάδοσης και  

την αντιµετώπιση της διακίνησης όπλωνκαι του οργανωµένου 
εγκλήµατος.  

• Τυχόν δράσεις αµοιβαίας συνδροµής ή  αλληλεγγύης σύµφωνα 
µε τα άρθρα 42.7 ΣΕΕ και 222 ΣΛΕΕ αντίστοιχα. 
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Σε εκτέλεση των 3 αυτών προτεραιοτήτων της παγκόσµιας εκστρατείας της στον 
τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, η Ένωση βρίσκεται στο στάδιο 
αναθεώρησης των αποστολών του άρθρου 43της ΣΕΕ έτσι ώστε να εκτελεί όλες 
τις πολιτικό-στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, κάποιες από τις οποίες να µπορεί να 
τις εκτελεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά σενάρια, ακόµη και σε περιπτώσεις 
υψηλότερου κινδύνου ασφάλειας και υποανάπτυκτων τοπικών δοµών όπως: 

• Κοινές αποστολές διαχείρισης κρίσεων σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου 
για την ασφάλεια στις περιοχές γύρω από την ΕΕ 

• Κοινές αποστολές σταθεροποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των 
αεροπορικών και των ειδικών δράσεων 

• Πολιτικό-στρατιωτικές αποστολές  ταχείας αντίδρασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων ταχείας 
αντίδρασης, χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων, τα battlegroupsστο σύνολό 
τους ή προσαρµοσµένα ως µέρος αυτών 

• Εκτελεστικές (υποκατάστασης) πολιτικές αποστολές  
• Αποστολές εναέριας ασφάλειας συµπεριλαµβανοµένων της  στενής 

εναέριας υποστήριξη και εναέριας επιτήρησης 

• Αποστολές θαλάσσιας ασφαλείας ή επιτήρησης, συµπεριλαµβανοµένων 
µακροπρόθεσµων αποστολών στην περιοχή της Ευρώπης 

• Αποστολές ανάπτυξης πολιτικών δυνατοτήτων και µεταρρύθµισης του SSR 

µέσω MMA και εκπαίδευσης, µεταξύ άλλων, για την αστυνοµία, το κράτος  
δικαίου, τη διαχείριση των συνόρων, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,  
         την ανθεκτικότητα, την απάντηση σε υβριδικές απειλές και την δηµόσια  
         διοίκηση και 

• Πολιτικές αποστολές παρακολούθησης280 
 

6.3 Συμπέρασμα 
 

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση ασφαλείας µέσα και γύρω από την Ευρώπη 
έχει επιδεινωθεί σηµαντικά και έχει δηµιουργήσει επίπονες και πρωτοφανείς 
προκλήσεις, που καµία χώρα ή οργανισµός δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 
µόνη της. Σήµερα η Ευρώπη αντιµετωπίζει την απειλή της τροµοκρατίας στο 
έδαφός της, περισσότερο από ποτέ, ενώ η τροµοκρατία και η µάστιγα της 
συνεχούς βίας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να 
επεκτείνονται. 

Οι πολιτικό-στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ αποτελούν ίσως ένα από τα 
µεγαλύτερα εφόδια της ΕΕ για την εξασφάλιση των στόχων που τέθηκαν στην EU 
Global Strategyτου 2016 και αφορούν την εξωτερική δράση της ΕΕ ήτοι η 
ασφάλεια και άµυνα, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, η ενεργειακή ασφάλεια και οι στρατηγικές επικοινωνίες.281 

                                                           
280Council of the EU,2016,14149/16,C conclus on impl the EU Glob Strat,όπ.π.,15-16    
281Παγκόσμια Εκστρατεία ΕΕ,2016 Κοινό Όραμα Κοινές Δράσεις, Μία Ισχυρότερη Ευρώπη, Μια συνολική   

    στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας,14-18 
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Η πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία των αποστολών ΚΠΑΑ κρίνεται αναγκαία για 
την αποτελεσµατικότητα τους. Ήδη µετά τα τελευταία τροµοκρατικά χτυπήµατα 
στην Ευρώπη οι φωνές για µία Ευρωπαϊκή Αµυντική Ένωση ( European Defense 
Union) αυξάνονται, µίας Ένωσης που και τοEPστις 31/10/2016 κρίνει αναγκαία 
να δηµιουργηθεί προτείνοντας άµεσα µια σειρά από µέτρα282, λαµβάνοντας 
υπόψιν και το European Defense Action Plan283της Commission το οποίο 
προτείνει την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Άµυνας δίνοντας έµφαση 
στις αµυντικές επενδύσεις και έγινε δεκτό από το ECτης 15/12/2016. 
Στην ίδια κατεύθυνση το πρόσφατο Συµβούλιο στις 6/3/2017284 αποφάσισε την 
δηµιουργία µίας Στρατιωτικής ∆υνατότητας Σχεδιασµού και ∆ιεξαγωγής 

Επιχειρήσεων  ( MilitaryPlanning Conduct Capability) αντίστοιχη της CPCC αλλά 
και την δηµιουργία µίας κοινής υποστηρικτής µονάδας συντονισµού σε επίπεδο 
Βρυξελλών (Joint Support Coordination Cell) για την περαιτέρω ενίσχυση της 
πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας ιδίως στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη 
διεξαγωγή πολιτικών αποστολών και µη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών, 
δίνοντας τέλος έµφαση στη  ενίσχυση των πολιτικό-στρατιωτικών υπηρεσιών 
πληροφοριών. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις πολιτικό-αστυνοµικές αποστολές σηµαντικά βήµατα 
πρέπει να επιτευχθούν για την βελτίωση της ανταπόκρισης και της 
αποτελεσµατικότητας τους στην αντιµετώπιση των νέων απειλών ασφάλειας σε 
παγκόσµιο επίπεδο ήτοι: 

• Η βελτίωση της πολιτικής ταχείας αντίδρασης και την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσµατικής και ταχείας παραγωγής ισχύος και γρήγορης ανάπτυξης, 
συµπεριλαµβανοµένης των προ-ρυθµισµένων ειδικών οµάδων 
εµπειρογνωµόνων και την επανεξέταση του πολιτικού µηχανισµού ταχείας 
αντίδρασης (CRT) 

• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων γρήγορης ανάπτυξης  µικρού αριθµού 
εµπειρογνωµόνων για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να 
ασχοληθούν µε συγκεκριµένα ζητήµατα µε στοχευµένο τρόπο 

• Ο προσδιορισµός των απαιτούµενων ικανοτήτων µε βάση το έργο στον 
κατάλογο των γενικών πολιτικών καθηκόντων ΚΠΑΑ και την αναθεώρηση 
του Σχεδίου Ανάπτυξης Πολιτικής ∆υνατότητας (Civilian Capability 
Development Plan),συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας των 
συγκεκριµένων προθεσµιών για εκτέλεση 

• Η ενίσχυση των ικανοτήτων για τις γενικές κοινές λειτουργίες όλων των 
αποστολών και αξιοποιώντας τη δηµιουργία  Πλατφόρµας υποστήριξης της 
αποστολής, περιλαµβάνοντας και την ενίσχυση της ικανότητας  
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

                                                           
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_gr_version.pdf 
282http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-  

0316+0+DOC+XML+V0//EN 
283http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_en.htm 
284http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244655610_en.pdf 
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• Η βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού των αποστολών µέσω της 
επικείµενης εκπαιδευτικής πολιτικής της ΚΕΠΠΑ αλλά και των 
εκπαιδεύσεων του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Ασφάλειας και 
Άµυνας ESDCκαι 

• Η συστηµατική µελέτη των µαθηµάτων και διδαγµάτων από τις 
προηγούµενες αποστολές ΚΠΑΑ µε στόχο την αποφυγή λαθών και 
παραλείψεων στον σχεδιασµό νέων αποστολών.285 

Εν αναµονή της αναθεώρησης των αποστολών του άρθρου 43 της ΣΕΕ από το 
επερχόµενο ECτον Ιούνιο του 2017 στα πλαίσια της προόδου της εφαρµογής της 
παγκόσµιας εκστρατείας της ΕΕ στους τοµείς της ασφάλειας και της άµυνας, οι 
αποστολές ΚΠΑΑ θα πρέπει να προστατεύουν τους πολίτες µέσω της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, να ενισχύσουν τους γείτονες και τους εταίρους της ΕΕ, 
αποτρέποντας νέες συγκρούσεις και να ανταποκρίνονται σε κρίσεις, όταν αυτές 
προκύψουν. 
Η ενίσχυση συνεργασιών  µε  ΟΗΕ,ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ και όλους τους άλλους διεθνείς 
και περιφερειακούς οργανισµούς ασφάλειας και άµυνας αλλά και µε τρίτα 
κράτη για την αντιµετώπιση των νέων απειλών ασφάλεια και η εφαρµογή 
παράλληλων ή συµπληρωµατικών πολιτικών (αναπτυξιακών, οικονοµικών, κ.α.) 
στα πλαίσια της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ΕΕ286θεωρούνται απαραίτητα 
εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στα πεδία δράσης των 
αποστολών ΚΠΑΑ. 
Σε πρόσφατη έρευνα του EPτα 2/3 των ευρωπαίων πολιτών θέλουν µεγαλύτερη 
εµπλοκή της Ένωσης σε θέµατα ΚΕΠΠΑ.287 Ως αυτόνοµο πεδίο δράσης της 
ΚΕΠΠΑ η ΚΠΑΑ µέσω των αποστολών της πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη 
πολιτική βούληση και θέληση των Κ-Μ, επαρκούς µηχανισµούς 
χρηµατοδότησης και καλύτερη χρήση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου για να 
µετατρέψει την ΕΕ από περιφερειακό πάροχο ασφαλείας σε παγκόσµιο, ικανό 
να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή στο πλέγµα διασύνδεσης 
εξωτερικής και εσωτερικής της ασφάλειας. Η ταυτόχρονη επίτευξη εσωτερικής 
λογοδοσίας µέσω µηχανισµών µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των 
αποστολών που ήδη υλοποιούνται288 αλλά και της εξωτερικής λογοδοσίας µε την 
αποδοχή από τους πολίτες των Κ-Μ και των τοπικών κοινωνιών δράσης τους είναι 
πλέον προαπαιτούµενο για τον ορθό σχεδιασµό και διεξαγωγή τους.  
Toδιαρκές µεταβαλλόµενο Ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας µε την 
συνεχιζόµενη αστάθεια και τις συγκρούσεις στις νότιες και ανατολικές πλαγιές 
της Ευρώπης αλλά και στην Αφρική αυξάνουν την ζήτηση για αστυνοµικές 
δυνατότητες µε αποκορύφωµα την άµεση ανάγκη εξασφάλισης εξειδικευµένων 

                                                           
285Council of the EU,2016,14149/16,C conclus on impl the EU Glob Strat,όπ.π.,7-8 
286 Barry Linda,2012,European Security in the 21st Century: The EUs Comprehensive Approach, Institute of    

     International and European Affairs,2012,13-14 
287EP, Briefing Public expectations and EU Policies, Security and Defence Policy,   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI(2016)586583_EN.pdf 
288European Union External Action, CSDP of EU, Mis and Op,όπ.π,16 
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αστυνοµικών δυνατοτήτων για την φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση της 
δηµόσιας τάξης στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη ως απόρροια της 
τρέχουσας Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής κρίσης. Η επιτυχία των αστυνοµικών 
αποστολών θα εξασφαλιστεί µόνο µε υψηλής ποιότητας εξειδικευµένο 
προσωπικό που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα και την πολυδιάστατη 
προσέγγιση των διάφορων µορφών διαχείρισης κρίσεων αφού προηγουµένως 
εξισωθούν πλήρως οι λειτουργικές τους ανάγκες µε τις παροχές των Κ-Μ και των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους.289 
Πάνω από όλα οι αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ και ιδίως οι αστυνοµικές αποστολές 
µετά τις συγκρούσεις πρέπει να εµβαθύνουν στην ανθρώπινη 

ασφάλεια290προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις αρχές του κράτους 
δικαίου σε συνεργασία εκτός από τις τοπικές κυβερνήσεις και µε τις τοπικές 
κοινωνίες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις διάφορες τοπικές 
ΜΚΟ, έτσι ώστε οι πολίτες των περιοχών δράσης να νιώσουν το πραγµατικό 
ενδιαφέρον της ΕΕ για βοήθεια και αλληλεγγύη και όχι την αίσθηση επεκτατικών 
αποικιακού χαρακτήρα πολιτικών και συµπεριφορών, µε αποτέλεσµα αφενός 
µεν να κερδίσουν την αποδοχή και την εµπιστοσύνη από τις τοπικές κοινωνίες 
ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών των 
αποστολών και αφετέρου να καταστίσουν την Ένωση παγκόσµιο πάροχο 
ασφάλειας ευηµερίας και δηµοκρατίας στα κράτη που το έχουν πραγµατικά 
ανάγκη βελτιώνοντας την παγκόσµια ασφάλεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
289 Franca van der Laan,Luc van de Goor, Hendriks Rob, Jaïr van der Lijn, MeijndersMinke, Zandee 

Dick,2016,The Future of Police Missions,Clingendael Report February 2016,Chapter 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 20 ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ 10 ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΚΑΙ 10 

ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1) Are you satisfied with the role of Eulex in Kosovo? 

YES               I do not know                  NO 

2) Do you think that Eulex has helped Kosovo institutions? 

YES               I do not know                  NO 

3) Do you think that Kosovo People want Eulex? 

YES               I do not know                  NO 

4) Do you think that Eulex helps Kosovo in facing corruption, organized crime, 

war crimes and other serious crimes? 

YES               I do not know                  NO 

5) Do you think that Eulex Judges are fair and issue equal decisions for both 

Kosovo Albanians and Kosovo Serbians?  

YES               I do not know                  NO 

6) Do you think that Eulex is corrupted or bribed by Kosovo political elites? 

YES               I do not know                  NO 

7) Do you want to work in Eulex  or do you have relatives or friends who are 

currently working in Eulex? 

YES               I do not know                  NO 

8) Do you want Eulex to leave? 

YES               I do not know                  NO 

9) In which sections do you think that Eulex has still many things to do? 

YES               I do not know                  NO 

10) Do you think that Eulex helps minorities and protects equally the Human 

rights of all Kosovo citizens? 

YES               I do not know                  NO 

11) Do you think that some Eulex officers are corrupted and cooperate with other 

corrupted structures? 

YES               I do not know                  NO 

12) Do you think that Eulex helped in the normalization of the relations between 

Serbia-Pristina? 

YES               I do not know                  NO 

13) Do you think that Eulex improved the situation in the North of Kosovo? 

YES               I do not know                  NO 

14) Do you think that Eulex helped in arresting serious criminals? 

YES               I do not know                  NO 

15) Are you satisfied with the manners and the behavior in general of Eulex 

officers? 

YES               I do not know                  NO 

16) Do you agree with the attacks against Eulex officers? 

YES               I do not know                  NO 
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17) Do you think that the extension  of Eulex will help Kosovo? 

YES               I do not know                  NO 

18) Do you want Kosovo Albanians and Kosovo Serbians to leave together in the 

area? 

YES               I do not know                  NO 

19) Do you think that EU in general cares for the people of Kosovo? 

YES               I do not know                  NO 

20) What alternative form of EU institution would you like instead of Eulex? 

 


