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Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1) Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση 1948 και δράσεις 
Petersburg 1992

2) Κοινή Εξωτερική Πολιτική Πολιτική

Ασφάλειας

α) Συνθήκη Μάαστριχτ 1992:Κοινές Θέσεις και 
Κοινές Δράσεις



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• β) Συνθήκη Άμστερνταμ 1999: Κοινές 
Στρατηγικές-Συνεργασία με Δ.Ε.Ε. –Θέσπιση 
Ύπατου Εκπρόσωπου για ΚΕΠΠΑ

• γ) Συνθήκη Λισαβώνας 2009:

• - Μετονομασία Υ.Ε για ΚΕΠΠΑ σε ΥΕ 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας

• - Ίδρυση ΕΟΑ



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• - Ίδρυση ΕΥΕΔ

• - Διεύρυνση στόχων ΚΕΠΠΑ 

• - Διεύρυνση δράσεων Petersburg 

• - Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία Κ-Μ

• - Ρήτρα Αλληλεγγύης

• - Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής

• - Κοινές Αποστολές από ομάδα Κ-Μ



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ενιαία Πολιτική Ασφάλειας Άμυνας:

• α) Σεν Μαλό 1998 Αγγλία-Γαλλία:

• - Αυτόνομη επιχειρησιακή δράση

• - Ενδυνάμωση Ευρωπαϊκής Άμυνας

• - Διάθεση μέσων από ΝΑΤΟ, Κ-Μ και άλλες   
πηγές

• - Αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων-εξασφάλιση  
δομών



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ΕΠΠΑ:

• β) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας 1999:

• - Απόκτηση μέσων για ενιαία ΕΠΑΑ

• - Ενσωμάτωση ΔΕΕ στην ΕΕ
• - Ανακοίνωση δημιουργίας Επιτροπής  

Πολιτικής και Ασφάλειας, Στρατιωτικής  
Επιτροπής και Στρατιωτικού Επιτελείου 



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ΕΠΠΑ:

• γ) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελσίνκι 1999:
• - Εξασφάλιση δυναμικού για δράσεις 

Petersburg
• - Καθιστούν την ΕΠΠΑ ως την αυτόνομη  

επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕ
• δ) Συνθήκη Λισαβώνας 2009:
• Μετονομασία ΕΠΑΑ σε ΚΠΑΑ ως 
αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΑΑ



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφάλειας 2003 και 
2008:

• - Αναγνώριση πρωταρχικών απειλών 
(τρομοκρατία, διάδοση όπλων μαζικής  
καταστροφής, οργανωμένο έγκλημα, 
αποτυχημένα κράτη και περιφερειακές 
συγκρούσεις)



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφάλειας 2003 και 
2008:

• - Τέθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις 
δράσεων 

• - Καθορίστηκαν οι επιπτώσεις των πολιτικών 
και οι κατευθύνσεις για δράση που θα πρέπει 
να συνεχιστούν για μία πιο δραστήριας ESS, 
και μία πιο ικανής Ευρώπη



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 1) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους Αρχηγούς 
Κρότων των Κ-Μ

• 2) Συμβούλιο των Υπουργών των Κ-Μ 
συνήθως ΥΠΕΞ ή ΥΠΑΜ η από κοινού

• 3) Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 4) Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 
(COREPER) 

• 5) Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας PSC

• 6) Στρατιωτική Επιτροπή EUMC

• 7) Στρατιωτικό Επιτελείο EUMS

• 8) Πολιτικό-στρατιωτική Μονάδα (Civil 
military Cell)  εντός του EUMS



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 9) Tο Κέντρο Επιχειρήσεων (EU OPsCen) 

• 10) O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

• 11) Το Δορυφορικό Κέντρο της Μαδρίτης (SATCEN) 

• 12) Το Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας στο Παρίσι

• 13) Επιτροπή για της Πολιτικές Πτυχές της 
Διαχείρισης Κρίσεων CIVCOM 

• 14) Η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και 
Διεξαγωγής Επιχειρήσεων  (C.P.C.C.)



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 15) Η πολιτικό-στρατιωτική Ομάδα εργασίας 
(Politico military Group – PMG) 

• 16) Η Ομάδα Εργασίας της EUMC (European Union 
Military Committee Working Group – EUMCwg 

• 17) Οι Σύμβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων (Relex 
Councilors) 

• 18) Η μονάδα Πολιτικής (Policy Unit)

• 19) Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 20) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και 
Σχεδιασμού C.M.P.D.

• 21) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών και 
Κατάστασης EU INTCEN

• 22) Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και 
Άμυνας ESDC



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεσμική Οικοδόμηση ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:
• - Ελέγχεται από τα Κ-Μ με επικεφαλής το Coreper II

• - Έχει γύρω στις 140 διπλωματικές αντιπροσωπείες

αντιπροσωπεύοντας την Ένωση σε 163 χώρες και

διεθνείς οργανισμούς

• -Συνεπικουρεί τον ΥΕ ο οποίος και προΐσταται αυτής

• - Ειδικοί Απεσταλμένοι EU Special Representatives



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

1) EC Ελσίνκι 1999: Δημιουργία μη 
στρατιωτικής δυνατότητας για την 
αντιμετώπιση κρίσεων με μη στρατιωτικά 
μέσα.



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 2) EC Φέιρα 2000:τέθηκαν 4 προτεραιότητές 
για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων:

• α) Αστυνόμευση

• β) Κράτος Δικαίου

• γ)Δημόσια Διοίκησή

• δ) Πολιτική Προστασία



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 2) EC Φέιρα 2000:
• Αποφασίστηκε η δηµιουργίας Αστυνοµικής

δύναµης έως το 2003, 5000 ατόµων,

διαθέσιµη στον τοµέα της ΕΠΑΑ εκ των

οποίων τα 1000 θα πρέπει να διατηρούν

ετοιµότητα 30 ηµερών

• 3) EC Νίκαιας 2000: ενισχύθηκαν τα µέσα

της Ένωσης για τη µη στρατιωτική διαχείριση

των κρίσεων.



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 4) EC Γκέτεµποργκ 2001-ανακοινώθηκε 

ο 1ος CHG:

• Καθορίστηκαν οι στόχοι έως το 2003 των μη 
στρατιωτικών δυνατοτήτων 

• Αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημόσιας διοίκησης 

• Συστάθηκε ένας Μηχανισμός Ταχείας Αντίδρασης 

• Αποφασίστηκε η σύσταση ομάδων επέμβασης 
πολιτικής προστασίας 2000 ατόμων



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 4) EC Γκέτεµποργκ 2001:
• Αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας 200 ατόμων 

συμπεριλαμβανομένων δικαστών, εισαγγελέων και 
σωφρονιστικών υπαλλήλων

• Εντοπίστηκαν τα πεδία δράσης των αστυνομικών αποστολών:
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



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 5) ∆ιάσκεψη ∆έσµευσης Αστυνοµικών 

∆υνατοτήτων του Συµβουλίου των 

Βρυξελλών 2001 :

• ∆έσµευση δηµιουργίας αστυνοµικής 

δύναµης 5000 ατόµων

• Αστυνοµικές αποστολές ενδυνάµωσης

• Αστυνοµικές αποστολές υποκατάστασης



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 6) EC Βρυξελλών 2004, διαμορφώθηκε ο

CHG 2008:
• ∆όθηκε έµφαση στην εκπαίδευση, διαδικασίες

στελέχωσης και σχεδιασµών των αποστολών.

• Προστέθηκαν οι αποστολές παρακολούθησης και οι

αποστολές υποστήριξης των EUSrs.

• Επισηµάνθηκε η ανάγκη διεξαγωγής ταυτόχρονων

αποστολών δίνοντας έµφαση στον Τοµέα

Μεταρρύθµισης της ασφάλειας SSR και τον

αφοπλισµό, την αποστράτευση και επανένταξη DDR



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Μη Στρατιωτικός Στόχος:

• 7) Έκθεση ΚΕΠΠΑ 2007-integrated missions 
με λειτουργιές σε πολλαπλά πεδία δράσης

• 8) Συμβούλιο 2007- διαμόρφωση CHG 2010:

• Συνέχιση ανάπτυξης δυνατοτήτων πολιτικής 
διαχείρισης κρίσεων

• Συγχρονισμός με τον  Γενικό Στρατιωτικό 
Στόχο 2010

• Δημιουργία ομάδων πολιτικής αντίδρασης



Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Στρατιωτικός Στόχος MHG2003,
Ελσίνκι 1999:

• Αποφασίστηκε η διάθεση στρατιωτικών ικανοτήτων

που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του συνόλου των

δράσεων Petersburg και προέβλεπε έως το 2003 την

ανάπτυξη, 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 θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Γενικός Στρατιωτικός Στόχος MHG2010, EC 
Βρυξελλών 2004:

• Ταχεία και αποφασιστική δράση 

• Πλήρως συνεκτική προσέγγιση σε όλο το φάσμα των 
επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της ΣΕΕ

• Προληπτική εμπλοκή πριν την κρίση

• Διεξαγωγή ταυτόχρονων επιχειρήσεων

• Χρήση των Battlegroups, μονάδες μάχης 1500 
ατόμων, με ανάπτυξη εντός 10 ημερών και 
διατήρηση για 1 μήνα.



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Τα όργανα που δημιουργούν πολιτικές στα πλαίσια

ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ είναι:

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

• Το Συμβούλιο Υπουργών

• Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER)

• ΟΥ.Ε. Εξωτερικής Πολιτικής Πολιτικής Ασφάλειας

• Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας PSC

Ενώ όλα τα άλλα έχουν υποστηρικτικό και

συμβουλευτικό ρόλο



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ρόλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ:

• 1)Ενημερώνεται τακτικώς και εκτάκτως από τα αρμόδια 
θεσμικά όργανα

• 2) Εγκρίνει ετησίως  εκθέσεις για ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ που 
συντάσσει ο ΥΕ

• 3)  Ενημερώνει τους πολίτες για τους σκοπούς των αποστολών

• 4) Στις Κοινές Συναντήσεις Διαβούλευσης με Συμβούλιο και 
ΕΥΕΔ ενημερώνεται για ΚΕΠΠΑ-ΚΠΑΑ και συζητάει θέματα 
κοινοτικού προϋπολογισμού
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων 
της ΕΕ. 

Η ΕΕ διαθέτει ειδικά όργανα για το Crisis 
Response System:

1) Η Πλατφόρμα κρίσεων -ΕU Crisis Platform

2) Σώμα Διαχείρισης Κρίσεων- Crisis 
Management Board

3) EU Situation Room
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΠΑΑ

• 1) Η πλαισίωση των επιλογών για εμπλοκή

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

• 3) Λεπτομερής σχεδίαση της αποστολής

• 4) Εφαρμογή-υλοποίηση της αποστολής.

• 5) Στρατηγική αναθεώρηση -Επαναπροσδιορισμός 
των λειτουργιών και/ή λήξη των αποστολών



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 1) Η πλαισίωση των επιλογών για εμπλοκή

• α) Το Crisis Management Board ξεκινά την ανάπτυξη

ενός πολιτικού πλαισίου για την προσέγγιση της

κρίσης (Political Framework for Crisis Approach)

• β) Η PFCA προσφέρει επιλογές ευρύ φάσμα

επιλογών αντιμετώπισης κρίσης

• γ) Εάν επιλεχθεί επιλογή ΚΕΠΠΑ τότε η PSC
αναθέτει στην CMDP την πλαισίωση σχεδίου

διαχείρισης κρίσης Crisis Management Concept.
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

• α) Η CMPD αναλαμβάνει διερευνητική αποστολή fact finding 

• β) Αναπτύσσονται από την CMPD ή το EUMS οι

στρατιωτικές, πολιτικές ή στρατηγικές επιλογές (Military
Strategic Options / Civilian Strategic Options).

• γ) Οι Military Strategic Options / Civilian Strategic Options
αξιολογούνται από την EUMC ή την CIVCOM

• δ) Η PSC εγκρίνει τις επιλογές αναθέτοντας (για τις πολιτικές)
την έναρξη του σχεδιασμού στον διευθυντή του CPCC και τον

CivOpCom την στρατολόγηση του Αρχηγού της Αποστολής

Hom και της Ομάδας Πυρήνας



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

• ε) Τελικά το Συμβούλιο εγκρίνει την απόφαση ίδρυσης της

αποστολής καθορίζοντας:

• Τους στόχους και την εντολή της mandate

• Τα επιχειρησιακά στρατιωτικά Στρατηγεία (για τις

στρατιωτικές )

• Το καθεστώς συμφωνίας δυνάμεων και το καθεστώς της

αποστολής (Status Of Forces Agreement / Status Of Mission
Agreement

• Η δήλωση επιπτώσεων προϋπολογισμού για αστυνομικές ή

ένα σχέδιο αναφοράς προϋπολογισμού για τις στρατιωτικές



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

• στ) Αμέσως μετά την λήψη της απόφασης του

Συμβουλίου τόσο οι πολιτικοί αλλά και οι

στρατιωτικοί Διοικητές ξεκινούν την

διαδικασία συγκέντρωσης δυνάμεων (force
generation process) εμπλέκοντας τα Κ-Μ αλλά

και τρίτα κράτη



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 3) Λεπτομερής σχεδίαση της αποστολής

• α) Με βάση τα Crisis Management Concepts συντάσσονται

από τους πολιτικούς-στρατιωτικούς διοικητές τα Σχέδια

λειτουργίας των επιχειρήσεων (CONOPS- Concept of
Operations)

• β) ο HoM και η ομάδα σχεδιασμού (planning team) θα

αναλάβει κανονικά μια αποστολή τεχνικής αξιολόγησης

Technical Assessment Mission

• γ) Για τις στρατιωτικές αποστολές, το EUMS αναπτύσσει μια

αρχική Στρατιωτική οδηγία (Initiating Military Directive), η

οποία πρέπει να εγκριθεί από τη EUMC



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 3) Λεπτομερής σχεδίαση της αποστολής

• γ) Με βάση τις συμβουλές της EUMC και της CIVCOM, η 
PSC εγκρίνει τα CONOPS τα οποία εν συνεχεία εγκρίνονται 
από το Συμβούλιο

• δ) Οι πολιτικοί αλλά και οι στρατιωτικοί Διοικητές

προβαίνουν στην σχεδίαση των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης

(OPLAN) των Κανόνων Χρήσης Βίας (Rules for the Use of
Force- RoF) και των Κανόνων εμπλοκής (Rules Of
Engagement)

• ε) Με βάση τις συμβουλές της EUMC και της CIVCOM, η 
PSC εγκρίνει τα OPLAN και τα προωθεί στο Συμβούλιο το 
οποίο εκδίδει την απόφαση έναρξης της αποστολής.



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 4) Εφαρμογή-υλοποίηση της αποστολής.
• Ανάπτυξη προσωπικού με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή 

ετοιμότητα

• 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



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Στρατηγική αναθεώρηση -Επαναπροσδιορισμός των 
λειτουργιών και/ή λήξη των αποστολών

• Η CMPD διεξάγει την στρατηγική αναθεώρηση με την

υποστήριξη της CPCC, του EUMS και άλλων σχετικών

Διευθύνσεων και μπορεί να οδηγήσει σε ανανέωση και

παράταση της υφιστάμενης θητείας της αποστολής,
αναπροσανατολισμό της εμπλοκής από πλευράς ΚΠΑΑ ή τον

τερματισμό της αποστολής.

• Ανάλογα με τα ευρήματα ο ΥΕ προτείνει στην PSC ένα

σύνολο μέτρων και αφού η PSC συμφωνήσει προωθεί τα

μέτρα στο Συμβούλιο όπου λαμβάνει την τελική απόφαση.
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Βασικές Αρχές και πολιτικές που διέπουν τις 
Αποστολές της Ε.Ε.

• 1) Ειρηνική Επίλυση των συγκρούσεων.

• 2) Σεβασμός στα Ανθρώπινα δικαιώματα και 
στις αρχές του κράτους Δικαίου

• 3) Στρατηγική Επικοινωνία-Δραστηριότητες 
ενημέρωσης αντιμετώπισης κρίσεων-Δημόσια 
Διπλωματία



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Βασικές Αρχές και πολιτικές που διέπουν τις 
Αποστολές της Ε.Ε.

• 4) Κανόνες Χρήσης Βίας και κανόνες Εμπλοκής

• 5) Προστασία των πολιτών

• 6) Καταπολέμηση της διαφθοράς.

• 7) Ισότητα των φύλων και οι αποφάσεις 1325 και 
1820 του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ

• 8) Η αρχή του πλαισίου ευαισθησίας--context 
sensitivity ή αλλιώς do not harm
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΚΠΑΑ

• 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



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Κατηγορίες προσωπικού στελέχωσης 
αποστολών ΚΠΑΑ

• 1) International Seconded

• 2) International Contracted

• α) Expert level, ειδικοί εμπειρογνώμονες

• β) Mission Support Management Level, οι διοικητικοί 
υπάλληλοι,

• γ) )Mission Support Assistant Level, οι λοιποί βοηθητικοί 
υπάλληλοι

• δ)Secretary level, οι γραμματειακοί υπάλληλοι

• 3) Local Staff Τοπικό Προσωπικό



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θέματα προσωπικού στελέχωσης αποστολών 
ΚΠΑΑ

• 1) Διαδικασίες επιλογής 

• 2) Εκπαίδευσή  πριν και κατά την διάρκεια της αποστολής

• 3) Μισθοδοσία 

• 4) Οργάνωση σε National Contingencies και καθήκοντα 
National Contingent Commander

• 5) To Standard Operation Procedure SOP το πιο σημαντικό 
έγγραφο των αποστολών που υπογράφεται από τον HoM και 
ρυθμίζει όλες τις πτυχές της αποστολής και όλα τα θέματα του 
προσωπικού  με κάθε λεπτομέρεια.
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Χρηματοδότηση Αποστολών ΚΠΑΑ
• Οι civilian αποστολές χρηματοδοτούνται από τον

προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο αποφασίζει για τα

ποσά χρηματοδότησης, ενώ η υλοποίηση της γίνεται υπό την

ευθύνη των HoM.
• Οι στρατιωτικές αποστολές χρηματοδοτούνται δημιούργησε

τον ειδικό μηχανισμό χρηματοδότησης (ΑΘΗΝΑ),στον οποίο

συμμετέχουν όλα τα Κ-Μ πλην της Δανίας

• Χρηματοδότηση και από άλλα μέσα που ελέγχει ο ΥΕ είτε ως

Αντιπρόεδρος της Commission είτε ως προϊστάμενος της

ΕΥΕΔ, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα, το μέσο για την Σταθερότητα, το

μέσο για την συνεργασία της Πυρηνικής Ασφάλειας κ.α.



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεματικές Ενότητες και Πεδία Δράσης των 
Αποστολών ΚΠΑΑ

• Ειρηνευτικές Αποστολές:

• 1) Αποτροπή των συγκρούσεων (Conflict prevention) 

• 2) Εγκαθίδρυσης Ειρήνης (Peace Making) 

• 3) Διατήρησης της Ειρήνης (Peace Keeping) 

• 4) Επιβολής της Ειρήνης (Peace Enforcement) 

• 5) Οικοδόμησης της Ειρήνης (Peace building) 
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Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεματικές Ενότητες και Πεδία Δράσης των 
Αποστολών ΚΠΑΑ

• Άρθρα 42 και 43 ΣΕΕ:
• Σκοπός των αποστολών ΚΠΑΑ είναι η διασφάλιση

της διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των

συγκρούσεων και η ενίσχυση της διεθνούς

ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεματικές Ενότητες και Πεδία Δράσης των 
Αποστολών ΚΠΑΑ

• Άρθρα 42 και 43 ΣΕΕ:
• Οι Αποστολές ΚΠΑΑ συνδυάζουν στρατιωτικά και 

μη στρατιωτικά μέσα και περιλαμβάνουν:
• 1) κοινές δράσεις αφοπλισμού

• 2) τις ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης

• 3) τις αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής 
επί στρατιωτικών θεμάτων

• 4) τις αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης 
της ειρήνης



Το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των Αποστολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Θεματικές Ενότητες και Πεδία Δράσης των 
Αποστολών ΚΠΑΑ

• Άρθρα 42 και 43 ΣΕΕ:
• 5) τις αποστολές μαχίμων δυνάμεων που αναλαμβάνονται για 

τη διαχείριση των κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις 
σταθεροποίησης μετά το πέρας των συγκρούσεων. 

• Όλες οι αποστολές αυτές μπορούν να συμβάλλουν

στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ

άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους.



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Πεδία δράσης αστυνομικών αποστολών
• 1) Αστυνόμευση

• 2) Η ενδυνάμωση του τομέα της υποστήριξης και ενίσχυσης 
του κράτους δικαίου,

• 3) Δημόσια Διοίκηση

• 4) Πολιτική Προστασία

• 5) Επίβλεψη-Παρακολούθηση  

• 6) Η ενδυνάμωση των γραφείων των ειδικών εντεταλμένων 
της ΕΕ 

• 7) O τομέας μεταρρύθμισης της ασφάλειας

• 8) Ο Τομέας Αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Είδη αστυνομικών αποστολών

• 1) Αστυνομικές αποστολές υποκατάστασης

Substitution missions

• 2) Αστυνομικές αποστολές ενδυνάμωσης

Strengthening missions

• 3) Oλοκληρωμένες  Αστυνομικές Μονάδες:

• α) δια λειτουργικότητα

• β) η κοινή ολοκληρωμένη δράση τους ως μία ενιαία 
δύναμη



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ολοκληρωμένες Αστυνομικές Αποστολές της 
ΕΕ

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

2) EUPOL PROXIMA ΠΓΔΜ (15/12/2003-14/12/2005)

3) EUPOL KINSHASA –ΚΟΝΓΚΟ (12/4/2005-30/6/2007)

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

5) EUPAT ΠΓΔΜ (15/12/2005-14/7/2006)

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

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



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ολοκληρωμένες Αστυνομικές Αποστολές της 
ΕΕ

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

• 9) EUJUST LEX Iraq (1/7/2005-31/12/2013)

• 10) EUPOL RD Congo ( 1/7/2007-30/9/2014)

• 11) EUAVSEC South Sudan (18/6/2012-17/1/2014)

• 12) EUPOL Afghanistan (15/6/2007-31/12/2016)



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Οι σε εξέλιξη Αστυνομικές Αποστολές της ΕΕ
• 1) EUPOL COPPS, Παλαιστινιακά Εδάφη (1/1/2006)

• 2) EUBAM Moldova and Ukraine (Νοέμβριος 2005)

• 3) EUBAM Rafah-Παλαιστινιακά εδάφη (30/11/2005)

• 4) EULEX KOSOVO (Φεβρουάριος 2008)

• 5) EUMM Georgia (15/9/2008)

• 6) EUCAP NESTOR-EUCAP SOMALIA (16/7 2012)

• 7) EUCAP SAHEL Niger (8/8/2012)

• 8) EUBAM LIBYA (22/5/2013)

• 9) EUCAP SAHEL Mali (15/4/2014)

• 10) EUAM Ukraine (1/12/2014)
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Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Aλληλοεπίδραση πολιτικό-στρατιωτικών 
στοιχείων σε 2 επίπεδα:

• 1) πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο(εσωτερική 
διάσταση)-πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός

• 2) επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο (εξωτερική 
διάσταση)-πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία

• ΤΑ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ      

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Αστυνομικό-στρατιωτική συνεργασία 
• 1) Βοσνία-Ερζεγοβίνη:EUPM-EUFOR ALTHEA(2/12/2004)

• 2) Σομαλία:EUCAP Somalia-EUTM Somalia (7/4/2010)-EU 
NAVFOR Operation Atalanta (5/12/2008)

• 3) Σάχελ: EUCAP SAHEL Niger - EUCAP Sahel Mali -
EUTM Mali(18/2/2013)

• 4) ΠΓΔΜ: CONCORDIA(31/3 έως 15/12 του 2003)- EUPOL 
PROXIMA

• 5) Κονγκό:EUPOL Kinshasa-EUSEC RD Congo,-EUFOR RD 
Congo(12/6/2006 έως 1/9/2006)-ARTEMIS( 12/6/-1/9/2003)

• 6) Λιβύη:EUBAM LIBYA -EUNAVFOR MED Operation 
Sophia(22/6/2015)



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Αστυνομικό-στρατιωτική συνεργασία 

• 7) Σουδάν:EUVASEC-μικτή Eu Support to 
AMIS(18/7/2005 έως 31/12/2007)

• 8) Αφγανιστάν:Euro corps-ISAF

• 9) European Gendarmerie-ALTHEA, EUCAP 
SAHEL Mali, EUFOR RCA
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Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ανάπτυξη συμμαχιών αποστολών ΚΠΑΑ

• 1) ΟΗΕ. Παραδείγματα:

• α)Κόσοβο: EULEX-UNMIK

• β) Λιβύη: EUBAM-UNSMIL

• γ) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: 
MINUSMA-EUFOR RCA-EUMAM RCA-
EUTM RCA

• δ) Αϊτή:European Gendarmerie-MINUSTAH



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ανάπτυξη συμμαχιών αποστολών ΚΠΑΑ
• 2) NATO.

• Συμφωνία ΝΑΤΟ-ΕΕ Berlin Plus  2002

• α) Ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών

• β) Πρόσβαση στον σχεδιασμό και την χρήση δυνατοτήτων του 
ΝΑΤΟ

• γ) Διάθεση μέσων και δυνατοτήτων όπως στρατηγεία και 
μονάδες επικοινωνιών

• δ) Τις διαδικασίες για απελευθέρωση, επίβλεψη, επιστροφή 
και ανάκληση των  μέσων και των δυνατοτήτων 

• ε) Τις συμφωνίες διαβούλευσης και τους όρους χρήσης στις 
eu-led operations του DSACEUR.



Με μπλε, κράτη μόνο της ΕΕ, με πορτοκαλί κράτη μόνο 

του ΝΑΤΟ και με μωβ, κράτη ΕΕ και ΝΑΤΟ.



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ανάπτυξη συμμαχιών αποστολών ΚΠΑΑ
• 2) NATO-Κοινά θέατρα επιχειρήσεων  με ΕΕ:

• α) Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2004) με την στήριξη της 
EUFOR Althea 

• β) Στο Αφγανιστάν ISAF(Euro corps) με την στήριξη της 
EUPOL Afganistan

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

• δ) Στο  Κόσοβο με την συνεργασία KFOR και EULEX 

• ε) Στο Αιγαίο Πέλαγος για την προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση από  7/2016 σε συνεργασία με Frontex, 
Ελλάδα και Τουρκία



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Ανάπτυξη συμμαχιών αποστολών ΚΠΑΑ
• 4) Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

• 5) Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe)

• 6) Η Αφρικανική Ένωση (African Union)

• 7) Interpol

• 8)Europol

• 9) Frontex

• 10) CEPOL

• 11) Eurojust

• Και πλήθος άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Η Ελληνική Συμμετοχή στην ΚΠΑΑ:
• Τάσσεται υπέρ της συνολικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση 

των κρίσεων με την χρήση στρατιωτικών και πολιτικών 
στοιχείων

• Έχει διαθέσει το Στρατηγείο της Λάρισας, για τη διεξαγωγή 
αυτόνομων  στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ. 

• Ηγείται, ως έθνος-πλαίσιο, πολυεθνικού Τακτικού

Σχηματισμού Μάχης (HELBROC Battlegroup) με δυνατότητα

ταχείας αντίδρασης, με τη συμμετοχή της Κύπρου, της

Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Η Ελληνική Συμμετοχή στην ΚΠΑΑ:
• Έθεσε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών

Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) του Πειραιά στη

διάθεση της ΕΕ και των Κ-Μ μετά την σύναψη σχετικών

συμφωνιών

• Συμμετέχει επί του παρόντος σε επτά αποστολές ΚΠΑΑ, 3
στρατιωτικές EUNAVFORMED/ Sophia, EUFOR Althea,
EUNAVFOR ATALANTA και 4 πολιτικές EULEX Kosovo,
EUMM Georgia, EUCAP Nestor και EUAM Ukraine.



Οι Μορφές και οι στόχοι των πολιτικό-αστυνομικών 
Αποστολών

• Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στις αποστολές 
ΚΠΑΑ:

• 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

• EULEX KOSOVO ( Η μοναδική που συμμετέχει σήμερα) με 

μέγιστη δύναμη 30 αστυνομικούς και τώρα μόλις 5.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου

στο Κοσσυφοπέδιο –European Mission in Kosovo for the Rule of
Law-EULEX KOSOVO

• Ιστορία περιοχής

• 1) Από τα τέλη 1970 διαμαρτυρίες από 
Αλβανόφωνους για ανεξαρτησία

• 2) Διαμάχη Πρώην Γιουγκοσλαβίας και 
Αλβανίας με χιλιάδες νεκρούς

• 3) Βομβαρδισμοί από ΝΑΤΟ Μάρτιο-Ιούνιο 
1999

• 4) Ανάγκη δράσης της διεθνής κοιλότητας για 
σταθεροποίηση της κατάστασης



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 10/6/1999 Απόφαση 1244 του ΟΗΕ:

• Αποστολή ΟΗΕ UNMIK 

• Αποστολή ΝΑΤΟ KFOR 

• Αποστρατικοποίηση του απελευθερωτικού 
στρατού του Κοσόβου KLA και όλων των 
ένοπλων ομάδων των Αλβανών 

• Επιστροφή όλων των προσφύγων και των 
εκτοπισμένων στις εστίες τους 



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Σχέδιο Martti Ahtisaari Φεβρουάριος 2007:

• Ίδρυση International Steering Group μίας

ομάδας που θα επέβλεπε έναν Διεθνή Μη

Στρατιωτικό Εκπρόσωπο

• μία αποστολή ΕΠΑΑ κράτους δικαίου

• την συνέχιση διεθνής στρατιωτικής παρουσίας

(KFOR)

• Βέτο της Ρωσίας στο ΣΑ-απόρριψη σχεδίου



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Ανεξαρτησία Κοσόβου

• 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

• Έντονες αντιδράσεις Σερβίας /Σερβικού πληθυσμού.

• Στις 22/7/2010 το ΔΠΔ γνωμοδοτεί ότι η διακήρυξη

ανεξαρτησίας δεν παραβίαζε το Διεθνές δίκαιο

• Έως και σήμερα 115 κράτη παγκοσμίως αναγνώρισαν

την ανεξαρτησία του εκ των οποίων 24 κράτη της ΕΕ



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Ίδρυση EULEX:
• 1) 16/2/2008 Κοινή Δράση ΕΠΑΑ 124-Απόφαση του 

Συμβουλίου της ΕΕ βασισμένη στο σχέδιο Ahtisaari

• 2) Έντονες αντιδράσεις Σερβίας για νομιμότητα EULEX

• 3) Νοέμβριος 2008: Παρέμβαση ΓΓ ΟΗΕ με το σχέδιο 6
σημείων και αποδοχή EULEX από Σερβία, θέτοντας την εντός

του πλαισίου της απόφασης 1244 του ΣΑ του ΟΗΕ με

καθεστώς ουδετερότητας, χωρίς εντολή αντικατάστασης της

UNMIK

• 4) Έντονες αντιδράσεις Αλβανόφωνων τονίζοντας ότι το

σύνταγμα του Κοσόβου είναι ο μόνος νόμος που θα καθορίζει

το καθεστώς του.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Η EULEX υποστηρίζεται:

• 1) Από όλα τα Κ-Μ της ΕΕ

• 2) Από τρίτα κράτη: ΗΠΑ, Νορβηγία, Καναδά, 
Ελβετία, Τουρκία με το ενδεχόμενο περαιτέρω 
ανάπτυξης συνεργασιών.

• Έως και σήμερα η ΕΕ 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.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Φάσεις Λειτουργίας EULEX:

• 1) Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 2012:

• Αποφάσεις Συμβουλίου: 

• 445 της 9/6/2009 για παράταση έως 14/6/2010

• 322 της 8/6/2010 για παράταση έως 14/6/2012

• Μέγιστο εξουσιοδοτημένο προσωπικό:

• 1900 διεθνείς και 1200 τοπικό προσωπικό



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Φάσεις Λειτουργίας EULEX:
• 2) 14 Ιουνίου 2012 –σήμερα:

• Αποφάσεις Συμβουλίου: 

• α) 291 της 5/6/2012 για παράταση έως 14/6/2014

• Μέγιστο εξουσιοδοτημένο προσωπικό:

• 1200 διεθνείς και 1000 τοπικό προσωπικό

• β) 349 της 12/6/2014 για παράταση έως 14/6/2016

• Μέγιστο εξουσιοδοτημένο προσωπικό:

• 800 διεθνείς και 800 τοπικό προσωπικό

• γ) 947 της 14/6/2016 για παράταση έως 14/6/2018

• Μέγιστο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 800 άτομα διεθνείς 
και τοπικό προσωπικό



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Αρχηγοί της Αποστολής της EULEX:



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 1η Φάση Λειτουργίας EULEX Δεκέμβριος 
2008- 14 Ιουνίου 2012:

• Μέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα Απρίλιος 2009

• Διάρθρωση Αποστολής:
• 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



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα αποστολής έως τις 14/6/2012



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Πεδία δράσης EULEX:
• 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 /31

• Τις φυλακές στην Dubrava και κέντρα κράτησης 

• Τις κινητές μονάδες 

• Μία υποστηρικτική μονάδα στις Βρυξέλλες 

• Γραφεία συνδέσμων



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Στόχοι EULEX (1η Φάση Λειτουργίας EULEX 

Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 2012): 
• Η υποστήριξη των αρχών και ιδρυμάτων του Κοσόβου μέσω

παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχή συμβουλών

(Monitor mentor and advise-MMA) για να πετύχουν τη

βιωσιμότητα (sustainability), την λογοδοσία τους

(accountability) και την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση

της ανεξαρτησίας και της πολύ-εθνικότητας τους

• Έχει 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.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Θεμελιώδεις αρχές EULEX:

• η βιωσιμότητα

• η λογοδοσία

• η πολύ-εθνικότητα

• η ελευθερία από πολιτικές παρεμβάσεις,

• η συμμόρφωση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες 
πρακτικές



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 1η Φάση Λειτουργίας EULEX Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 
2012.

• Ο Τομέας Αστυνόμευσης:
• 1) Βοηθάει την αστυνομία του Κοσόβου KP σε κατεύθυνση 

απαλλαγμένη από πολιτικές επιρροές

• 2) Συνεργάζεται με την KP για την αύξηση του αισθήματος 
ασφάλειας στο Βόρειο Κόσοβο μέσω ΜΜΑ

• 3) Εκτελεί έρευνες και επιχειρήσεις που υπάγονται στην

εκτελεστική εντολή της EULEX (υποθέσεις διαφθοράς σε

υψηλό επίπεδο, οργανωμένο έγκλημα, εγκλήματα πολέμου)

• 4) Διαθέτει και διορθωτικές δυνάμεις για την απόδοση της KP



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 1η Φάση Λειτουργίας EULEX Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 
2012.

• Ο Τομέας Αστυνόμευσης  χωριζόταν  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)



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Τομέα Αστυνόμευσης



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 1η Φάση Λειτουργίας EULEX Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 
2012.

• Ο Τομέας Δικαιοσύνης:
• 1) Ενισχύει το σύστημα δικαιοσύνης του Κοσσυφοπεδίου για 

να καταστεί πολυεθνικό, αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από 
πολιτικές παρεμβάσεις

• 2) Ασκεί καθήκοντα ΜΜΑ στους τοπικούς ομολόγους του και 
κάνει χρήση εκτελεστικών λειτουργιών όταν απαιτείται

• 3) Βοηθάει στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων μέσω 
των εγκληματολογικών εργαστηρίων

• 4) Παρέλαβε εκκρεμείς υποθέσεις από UNMIK



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Τομέα Δικαιοσύνης



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• 1η Φάση Λειτουργίας EULEX Δεκέμβριος 2008- 14 Ιουνίου 
2012.

• Ο Τελωνειακός Τομέας :
• 1) Ενισχύει το τελωνειακό σύστημα του Κοσόβου

προσπαθώντας να αφομοιώσει σε αυτό τα διεθνή πρότυπα για

τα τελωνεία

• 2)  Βοηθάει στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

• 3) Βοηθάει στην καταπολέμηση του πολυεθνικού 
λαθρεμπορίου ιδίως στο Βόρειο Κόσοβο

• 4) Ασκεί καθήκοντα ΜΜΑ στους τοπικούς ομολόγους του και 
κάνει χρήση εκτελεστικών λειτουργιών όταν απαιτείται.



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Τελωνειακόυ Τομέα 



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• EULEX και Ανθρώπινα δικαιώματα και 
διάσταση φύλων:

• 1) Στην Κοινή Δράση 124 ίδρυσης της Αποστολής

τονίζεται ότι όλες οι δράσεις της θα λαμβάνουν

υπόψιν τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα

δικαιώματα και την διάσταση των φύλων

• 2) Στο OPLAN της Αποστολής τίθενται ως θεμέλια

λειτουργίας η ισότητα των φύλων καθώς και οι

αποφάσεις 1325 και 1820 του Σ.Α. του Ο.Η.Ε. για τις

γυναίκες την ειρήνη και την ασφάλεια



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• EULEX και Ανθρώπινα δικαιώματα και 
διάσταση φύλων:

• 3) Στο γραφείο του επικεφαλής του προσωπικού λειτουργεί

γραφείο Human Rights and Gender Office που δρα σε 2
διαστάσεις, μία εσωτερικά εντός EULEX μέσω 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 για τα τοπικά και διεθνή

ανθρώπινα δικαιώματα και σε συνεργασία μέσω ΜΜΑ με

τους τοπικούς ομολόγους

• Περιέχει και την Μονάδα Εσωτερικής Διερεύνησης (IIU) για

την ορθή τήρηση κώδικα δεοντολογίας και πειθαρχίας



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• EULEX και Ανθρώπινα δικαιώματα και διάσταση φύλων:

• 4) Ρόλος των gender advisors για τον συντονισμό και την

αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που μπορεί να

επηρεάζουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φύλου

• 5) Πρόγραμμα Προστασίας μαρτύρων με αυτόνομη ειδική

μονάδα προστασίας μαρτύρων σοβαρών εγκλημάτων

• 6) Ενίσχυσης των συνοριακών αστυνομικών και τελωνειακών

δυνάμεων,

• 7) Υποβολή προτάσεων για αυστηρότερες ποινές και της

στρατολόγησης γυναικών

• 8) Η δημιουργία στις 29/10/2009 του Human Rights Panel
Review, ένα ανεξάρτητο εξωτερικό σώμα λογοδοσίας.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Ποσοστά συμμετοχής γυναικών EULEX:
• Ένα χρόνο περίπου μετά την ανάπτυξη της πλήρης

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.



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Human Rights and Gender 
Office
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• ∆ιάρθρωση σε δυο διευθύνσεις  

• 1) Την διεύθυνση ενδυνάµωσης

(Strengthening Division) που θα εκτελεί τις

λειτουργίες MMA στα τοπικά ιδρύµατα και

• 2) την εκτελεστική διεύθυνση (Executive 

Division) 
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα: Η νέα εντολή της αποστολής περιλαμβάνει:

• 1) Την συνέχιση των καθηκόντων ΜΜΑ ιδίως για την

καταπολέμηση της διαφθοράς, της διερεύνησης των

εγκλημάτων πολέμου

• 2) Της ενίσχυσης των εγκληματικών εργαστηρίων και του

προγράμματος προστασίας μαρτύρων

• 3) Την επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων του Κοσόβου και

τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των φυλακών της Ντουμπράβα

• 4) Την ενίσχυση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της

visa για τους κατοίκους του Κοσόβου για την ελεύθερη

κυκλοφορία τους στην ΕΕ
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα: Η νέα εντολή της αποστολής περιλαμβάνει:

• 5) Την ενίσχυση και υποβοήθηση του πολιτικού διαλόγου

μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για την εξομάλυνση των

σχέσεων τους.

• 6)    Την ενίσχυση της παρουσίας της στο Βόρειο Κόσσοβο 
ειδικά για την εφαρμογή της συμφωνίας IBM

• 7) Την υποβοήθηση και ενίσχυση των διαδικασιών

απελευθέρωσης της visa και σταθεροποίησης και σύνδεσης

• 8) Την σταδιακή κατάργηση των εκτελεστικών καθηκόντων

στον τομέα της δικαιοσύνης
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα: Η νέα εντολή της αποστολής περιλαμβάνει:

• 9) Την διασφάλιση της εφαρμογής των συμφωνιών που

επιτεύχθηκαν στο διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας στο βορρά

• 10) Την διατήρηση ορισμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

για ειδικές περιπτώσεις, όπως εγκλήματα πολέμου,
οργανωμένο έγκλημα, υποθέσεων υψηλής διαφθοράς και

περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης ακίνητης περιουσίας

• 11) Την διατήρηση ορισμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

για ειδικές περιπτώσεις, όπως εγκλήματα πολέμου,
οργανωμένο έγκλημα, κα.
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• Συμφωνία Βρυξελλών, Πρίστινας-Βελιγραδίου 
Απρίλιου 2013: Σημεία που αφορούν άμεσα την 
EULEX

• 1) Την ύπαρξη μόνο μίας αστυνομίας του Κοσόβου 

• 2) Tην μεταφορά όλων των σέρβων αστυνομικών του

Κοσόβου σε τμήματα της KP και πληρωμή μισθών μόνο από

αυτήν

• 3) Την τοποθέτηση Σέρβου περιφερειακού αστυνομικού

διοικητή σε δήμους με σερβική πλειοψηφία και με ανάμεικτο

πληθυσμό

• 4) Την ίδρυση ειδικού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στην

Πρίστινα με την πλειοψηφία των δικαστών της σύνθεσης του

να είναι Σέρβοι του Κοσόβου
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• Συμφωνία Integrated Border Management 2012 
Πρίστινας-Βελιγραδίου:

• Εφαρμογή από Δεκέμβριο 2012 στις συνοριακές 
θύρες 1 και 31

• Σε κάθε κοινό συνοριακό σημείο μεταξύ Κοσόβου και

Σερβίας θα υπάρχει ένας μόνο μεθοριακός σταθμός

αποτελούμενος από αξιωματικούς EULEX και τελωνειακές-
συνοριακές δυνάμεις του Κοσόβου 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



EULEX KOSOVO-Νέο Οργανόγραμμα από 14/6/2012 έως σήμερα
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• Διεύθυνση Ενδυνάμωσης (Strengthening Division):
• 1) 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

• 2) στηρίζει τις συμφωνίες στην σφαίρα του κράτους δικαίου

που επιτευχθήκαν από τον πολιτικό διάλογο Βελιγραδίου-
Πρίστινας σε συνεργασία με όλες τις αρχές του Κοσόβου
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• Διεύθυνση Ενδυνάμωσης (Strengthening Division):

• Χωρίζεται σε 4 συμβουλευτικές μονάδες:

• 1) Αστυνόμευση και θέματα  συνόρων

• 2) Εσωτερικά θέματα

• 3) Δικαιοσύνη και 

• 4) Σωφρονιστικό σύστημα.



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Ενδυνάμωσης
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• Εκτελεστική Διεύθυνση (Executive Division)
• 1) Ο εκτελεστικός ρόλος θα μειωθεί σταδιακά καθώς τα 

ιδρύματα του κράτους δικαίου αναπτύσσονται

• 2) Λειτουργεί με την υποστήριξη των αρχών του

Κοσσυφοπεδίου μέσω της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα

δικαιοσύνης και αστυνομίας

• 3) Χωρίζεται στα τμήματα, δικαστών, εισαγγελέων,
εγκληματολογικών εργαστηρίων και εκτελεστικής αστυνομίας



EULEX KOSOVO-Οργανόγραμμα Εκτελεστικής Διεύθυνσης 
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• Εκτελεστική Αστυνομία (Executive Police):

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

• 2) Διατηρεί ένα Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων 

• 3) Παρέχει βοήθεια στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής

• 4) Βοηθάει  τις μονάδες ελέγχου του πλήθους και 
πάταξης των ταραχών της KP
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα: Δικαστικός Τομέας Εκτελεστικής 
Διεύθυνσης:

• 1) Οι δικαστικοί της EULEX υπηρετούν σύμφωνα με τη

τοπική νομοθεσία μέχρι την πλήρη μετάβαση των λειτουργιών

τους στις αρμόδιες τοπικές αρχές.

• 2) Δικάζουν και διώκουν επιλεγμένες ιδιαίτερα ευαίσθητες

ποινικές υποθέσεις (εγκλήματα πολέμου, τρομοκρατίας,
εθνοτικών εγκλημάτων, οργανωμένου εγκλήματος και

διαφθοράς)

• 3) Όλες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η EULEX από

15/4/2014 δεν έχει πλέον αρμοδιότητα, θα συνεχίσουν να

αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από τις τοπικές αρχές
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• 2η Φάση Λειτουργίας EULEX,14 Ιουνίου 2012 –
σήμερα:

• Εκτελεστική Διεύθυνση:

• Τομέας των εγκληματολογικών εργαστηρίων:
εγκληματολόγοι και ιατροδικαστές της αποστολής

ενσωματώνονται στο ινστιτούτο ιατροδικαστικής

ασκώντας εκτελεστικές λειτουργίες με σκοπό την

επίλυση των υποθέσεων των αγνοουμένων
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• Επιτεύγματα EULEX:
• 1) Οι δικαστικοί 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

• 2) 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 ενώ βρέθηκαν πολλοί ομαδικοί τάφοι
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• Επιτεύγματα EULEX:
• 3) Δημιούργησε τον Απρίλιο του 2011 μία ειδική ανακριτική

ομάδα SITF 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

• 4) Εξέδωσε συνολικά 12391 αντίγραφα πρωτότυπων αστικών

και θρησκευτικών πιστοποιητικών

• 5)Βοήθησε Βελιγράδι και Πρίστινα στην υλοποίηση της

συμφωνίας IBM και την δημιουργία 6 συστεγαζόμενων

συνοριακών σημείων διέλευσης
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• Επιτεύγματα EULEX:
• 6) Βοήθησε στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας

23 μνημείων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

• 7) Υποστήριξε τα ιδρύματα κράτους δικαίου όσον αφορά την

ενσωμάτωση των σερβικών δικαστικών αρχών στις κεντρικές

δομές

• 8) Συνέβαλλε στην ενσωμάτωση προσωπικού πρώην σερβικής

αστυνομίας στην KP παρέχοντας ειδική εκπαίδευση

• 9) Βοήθησε στην εφαρμογή των συμφωνιών της ελευθερίας

των κινήσεων
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• Επιτεύγματα EULEX:
• 10) Παρείχε νομοθετική βοήθεια στις αρχές του

Κοσσυφοπεδίου με τη διαδικασία σύνταξης πάνω από 110
νόμων, διοικητικών οδηγιών και κανονισμών

• 11) Υποστήριξε διαρθρωτικές αλλαγές στα τοπικά τελωνεία,
βοηθώντας στην επίτευξη αύξησης 5% στην είσπραξη

εσόδων, ενώ στο αεροδρόμιο της Πρίστινας αύξησης 500%

• 12) Υποστήριξε την ανάπτυξη των επιχειρησιακών και των

σχεδίων στελέχωσης της νέας υψηλής ασφαλείας φυλακής

στο Ποντούγιεβο, την ανακαίνιση του κέντρου κράτησης της

Μιτρόβιτσας και την βελτίωση της ασφάλειας των φυλακών
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• Συνεργασίες:
• 1) Όλες γενικά τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, 

ΕΥΕΔ,ΥΕ,PSC,CPCC,CMPD,EUROJUST,EUROPOL,
FRONTEX,CEPOL, EUSR στο Κόσοβο

• 2) Με τον ΟΗΕ, ιδίως την UNMIK και όλα τα τμήματα του 
στο Κόσοβο, UNDP, UNWOMEN, UNFPS,UNICEF, 
UNHABITAT

• 3) Το ΝΑΤΟ και την δύναμη του KFOR 
• 4) Τον ΟΑΣΕ

• 5) Το Συμβούλιο της Ευρώπης
• 6) Την INTERPOL και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου SELEC, RCC, DCAF 
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• Συνεργασίες:
• 7) Το ΔΠΔ του ΟΗΕ για την Πρώην Γιουγκοσλαβία 

• 8) Τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης IOM 

• 9) Όλα τα υπουργεία-ιδρύματα της κυβέρνησης του Κοσόβου

ειδικά μέσω του JRCB Joint Rule of Law Coordination Board
για το κράτους δικαίου στο Κόσσοβο αποτελούμενο από τον

EUSr στο Κόσοβο, τον Eulex HoM και τον υπουργό

δικαιοσύνης του Κοσόβου

• 10) ΜΚΟ, θρησκευτικές οργανώσεις, οργανώσεις της

κοινωνίας πολιτών, διπλωματικές αρχές τρίτων κρατών και

άλλα διεθνή φόρα
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• Αποδοχή από την τοπική κοινωνία:

• Η εμπιστοσύνη των πολιτών της EULEX 
συνεχώς μειώνεται σύμφωνα με διάφορες 
έρευνες:

• 2012:52%

• 2014:41%

• 2015:31%

• 2016:20%
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• Αποδοχή από την τοπική κοινωνία-Παράγοντες 
αρνητικής επιρροής:

• 1) Η χαμηλή απόδοσή της στην καταπολέμηση της διαφθοράς

και της πολιτικής επιρροής αλλά και του οργανωμένου

εγκλήματος με αργοπορία σε διαδικασίες έρευνας, ανάκρισης
και ποινικής δίωξης με αποτέλεσμα την αθώωση ισχυρών

πολιτικών

• 2) Αδιαφανείς επικοινωνίες και κακή διαχείριση περιστατικών

• 3) Την αδυναμία της προστασίας μαρτύρων 

• 4) Οι σχέσεις της με τις πολιτικές ελίτ του Κοσόβου.
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• Αποδοχή από την τοπική κοινωνία-Παράγοντες 
αρνητικής επιρροής:

• 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

• 6) Το σκάνδαλο διαφθοράς που αμαύρωσε την δημόσια

εικόνα της ΕΕ στους πολίτες του Κοσόβου αλλά και σε όλο το

παγκόσμιο στερέωμα όπου τo 2012 μία Βρετανίδα

εισαγγελέας, κατήγγειλε στην Αποστολή δύο συναδέλφους

της δικαστικούς, ότι εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς και

δημοσιοποίησης εμπιστευτικών εγγράφων και η υπόθεση είναι

ακόμα σε εξέλιξη στο Δικαστήριο Δικαιοσύνης της ΕΕ
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• Προβλήματα EULEX:
• 1) Το καθεστώς ουδετερότητας της , την απέτρεψε από την

λήψη μίας πιο αποφασιστικής στάσης στο Βόρειο Κόσσοβο

• 2) Η μεγάλη γραφειοκρατία λόγω του μεγάλου αριθμού

προσωπικού και της πολυπλοκότητας διαδικασιών εκτέλεσης

των καθηκόντων της

• 3) Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των οργάνων της λόγω της

πολυπλοκότητας των λειτουργιών της

• 4) Τα περιστατικά ασφάλειας ιδίως στο Βόρειο Κόσοβο που

περιλάμβαναν μποϊκοτάρισμα εκλογών, περιστατικά βίας στις

Θύρες 1 και 31, πορείες και διαδηλώσεις και εμπόδια δρόμου.
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• Προβλήματα EULEX:
• 5) Η έλλειψη υποστήριξης και θέλησης από το σύνολο των Κ-

Μ σε πολιτικό επίπεδο για την ισχυρή αντιμετώπιση

φαινομένων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος

• 6) Το σκάνδαλο διαφθοράς και ανάρμοστες συμπεριφορές του

προσωπικού

• 7) 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

• 8) Η εκτέλεση καθηκόντων σε ένα πολυεθνικό, πολιτισμικό

και πολυθρησκευτικό περιβάλλον
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• Προβλήματα EULEX:
• 9) H έντονη αρνητική κριτική από διάφορα ευρωπαϊκά όργανα

όπως το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο το οποίο το 2012 την

χαρακτήρισε αναποτελεσματική

• 10) Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ διοίκησης αποστολής και

οργάνων άσκησης πολιτικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες καθώς

και η έλλειψη συντονισμού με άλλους διεθνείς δρώντες

• 11) Την ανανέωση του προσωπικού ανά έτος ή διετία με

αποτέλεσμα οι σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας και οι

διαδικασίες συντονισμού να ξαναφτιάχνονται από την αρχή
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• Προβλήματα EULEX:
• 12) Τα αυξημένα επίπεδα φτώχειας, εγκληματικότητας και 

διαφθοράς 

• 13) Την φτωχή εσωτερική ακεραιότητα, την αρνητική

εξωτερική εικόνα, την έλλειψη δημόσιας στήριξης με

αποτέλεσμα τον έντονο σκεπτικισμό στα Κ-Μ για την μείωση

της χρηματοδότησης

• 14) Η ανεξιχνίαστη έως σήμερα υπόθεση δολοφονίαςτου

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
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Η ελληνική συμμετοχή:
• Στην αποστολή ο αριθμός αστυνομικών της

Ελληνικής Αστυνομίας είχε φτάσει και τα 30 άτομα,
ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 5 αστυνομικοί ως

international seconded και συνθέτουν το ελληνικό

contingent και 3 Έλληνες ως International
contracted,1 διοικητικός, 1 νοσηλευτής και 1
αστυνομικός με άδεια άνευ αποδοχών.

• Από τις 1/9/2016, HoM αναλαμβάνει η Ελληνίδα

πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και είναι πρώτη

φορά που Έλληνας γίνεται επικεφαλής σε αποστολή

της ΕΕ.
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Η ελληνική συμμετοχή:
• Ο επικεφαλής του γραφείου συνδέσµου της

Ελλάδας στο Κόσοβο ύστερα από έγκριση του

EUSr είναι πολιτικά αρµόδιος για την

διευκόλυνση, συντονισµό και επίβλεψη των

µνηµείων θρησκευτικής και πολιτιστικής

κληρονοµιάς της Σερβικής Ορθόδοξης

Εκκλησίας.
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• Προοπτικές συνέχισης της εντολής της Eulex:
• 1) 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

διαφθοράς

• 2) 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

• 3) Η στελέχωση ειδικών εμπειρογνωμόνων που δεν θα

αγκιστρώνονται από 2ετές συμβόλαια



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την εμπέδωση του Κράτους  Δικαίου  
στο Κοσσυφοπέδιο –EULEX KOSOVO

• Προοπτικές:
• 4) Η επαρκή οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη μέσω της 

εσωτερικής διπλωματικής πίεσης στα Κ-Μ σε συνεργασία με 
άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς επιβολής του 
νόμου

• 5) Η θέσπιση ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών των 
δικαστικών αρχών του Κοσόβου

• 6) Να δοθεί 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
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• Προοπτικές:
• 7) Η συνέχιση των προσπαθειών εξιχνίασης της δολοφονίας

του Λιθουανού τελωνειακού συναδέλφου το 2013

• 8) Η υποβολή προτάσεων στις τοπικές δικαστικές αρχές για

αυστηρότερες ποινές, καλύτερο πρόγραμμα προστασίας

μαρτύρων και γενική αναδιαμόρφωση του ποινικού

συστήματος του Κοσόβου

• 9) Η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού

αλλά και των κοινών εκπαιδεύσεων με τους Κοσοβάρους

ομολόγους, ιδίως σε θέματα ασφάλειας

• 10) Η συνέχιση της διευκόλυνσης εφαρμογής των συμφωνιών

Βελιγραδίου-Πρίστινας
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• Προοπτικές:
• 11) Ο συντονισμός των δράσεων με τα αντίστοιχα

υπουργεία του Κοσόβου σε όλα τα επίπεδα και η

συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των με

διάφορες δράσεις με γνώμονα την προστασία των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των

φύλων
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Προκλήσεις:
1) Ραγδαία αύξηση τόσο της εσωτερικής

μετανάστευσης σε χώρες της ΕΕ αλλά και

προσφυγικών κυμάτων από εμπόλεμες χώρες της

ΜΑ

2) Η ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση με την

ενσωμάτωση πολιτών του Κοσόβου στο Ισλαμικό

κράτος ως ξένοι μαχητές

3) Αυξημένος κίνδυνος τρομοκρατίας ανάμεσα στα 
κύματα μετανάστευσης
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Προκλήσεις:
Πρέπει να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην προστασία της

εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και των Κ-Μ

1) Να παίξει έναν μεγάλο ρόλο στην πρόληψη και την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού σε

συνεργασία με INTERPOL, EUROPOL, με όλες τις ισλαμικές

κοινότητες και αρμόδιες αρχές του Κοσόβου, με προτάσεις για

την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού

συστήματος και

2) Να συνδράμει στην διαχείριση της μετανάστευσης με τους

συμβούλους της στα συνοριακά σημεία IBM σε συνεργασία με

Frontex, IOM και τοπική συνοριακή αστυνομία.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της Λιβύης 
(EU Border Assistance Mission in Libya-EUBAM Libya)

• Ιστορία περιοχής

• Στις 23/10/2011 λήξη της 42χρονης
δικτατορίας του Μουαμάρ Γκαντάφι που

προκάλεσε τριπλό διαχωρισμό:

• 1) Του κράτους των αρχών και των ιδρυμάτων

• 2) Εδαφικό διαχωρισμό σε 3 περιοχές

• 3) Πληθυσμιακό διαχωρισμό σε πάνω από 20
φυλές

•
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• Συνέπειες δικτατορίας Γκαντάφι:

• Αδυναμία διακυβέρνησης και κατοχής πλήρους

ελέγχου

• Αδυναμία θέσπισης Συντάγματος και νόμων

• Ύπαρξη παράλληλων δομών και αποσταθεροποίηση

• Έλλειψη δομών αστυνομίας στρατού και δικαιοσύνης

• Αύξηση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος

• Αναποτελεσματικός SSR και ΙΒΜ
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• Κατάσταση στην διαχείριση των συνόρων της 
Λιβύης:

• Δεν υπήρχαν δομές, κανόνες και συμμόρφωση με τα διεθνή 
πρότυπα

• Υπήρχαν ανεκπαίδευτες αστυνομικό-στρατιωτικές μονάδες 
ελέγχου που ανταγωνίζονταν η μία την άλλη χωρίς στοιχεία 
επαγγελματισμού

• Δεν 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 Μάλι
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• Ανάγκη για εμπλοκή στον τομέα διαχείρισης των 
συνόρων της Λιβύης:

• Τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν όλοι οι

<φίλοι> της Λιβύης, ΟΗΕ, ΕΕ,ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα,
η ΕΕ δεσμεύτηκε για την διαχείριση των συνόρων, τις

επικοινωνίες και την δημόσια κοινωνία.

• 2012: Οι αρχές της Λιβύης ζητούσαν έντονα μία ευρωπαϊκή

αποστολή ΚΠΑΑ για το IBM και την συνοριακή ασφάλεια

• Στο διεθνές υπουργικό συνέδριο τον Φεβρουάριο του 2013
στο Παρίσι για την στήριξη της Λιβύης σε θέματα ασφάλειας,
δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, η ΕΕ επανέλαβε την

δέσμευση της για παροχή συνοριακής βοήθειας στην Λιβύη.
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• Ίδρυση EUBAM :

• Απόφαση Συμβουλίου 233/2013 από 22/5/2013 

• Μέγιστη επιχειρησιακή δυνατότητα  120 διεθνείς 

• Υποστηρίζεται σήμερα από 10 Κ-Μ της ΕΕ (DE, DK, 
ES, FI, FR, IE, IT, NL, RO, SE)

• Συνολικό δαπανηθέν ποσό για την αποστολή έως και

τις 21/8/2017 φτάνει τα 77.957.000 ευρώ με

τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό τα 17.000.000
ευρώ.
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• Λειτουργεί υπό την αιγίδα της απόφασης 1973/2013 του ΣΑ

του ΟΗΕ ,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.

• Δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

• 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. Από τα τέλη Ιουλίου 2014 λειτουργεί από

την Τυνησία λόγω της έκρυθμης κατάστασης ασφαλείας που

προκάλεσε στην Λιβύη ο εμφύλιος πόλεμος του 2014
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• Φάσεις Λειτουργίας EUBAM:
• 1η) Από 22/5/2013 έως τέλη Ιουλίου 2014 (Λιβύη)
• Μέγιστη δύναμη 120  και υπαρκτή 57 διεθνείς

• 2η ) Από τέλη Ιουλίου 2014 έως 21/02/2016 (Τυνησία)
• Απόφαση PSC:

α) 14/10/2014  για μείωση σε 17 διεθνείς
β) 17/2/2015  για μείωση σε 3 διεθνείς, θέτοντας την EUBAM 

σε κατάσταση αναμονής

• Αποφάσεις Συμβουλίου για παράταση on hold κατάστασης:

α) 800/2015 από 21/5/2015 για παράταση έως 21/11/2015

β)  2276/2015 από 7/12/2015για παράταση έως 21/02/2016
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• Φάσεις Λειτουργίας EUBAM:

• 3η ) Από 21/2/2016 έως σήμερα (Τυνησία)
• Αποφάσεις Συμβουλίου

• α) 207/2016  από 15/2/2016 για παράταση έως 
21/8/2016

• με μέγιστη δύναμη 16 διεθνείς 

• β) 1339/2016 από 4/8/2017 για παράταση έως 
21/8/2017

• με μέγιστη δύναμη 16 διεθνείς 
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• 1η Φάση Λειτουργίας: Από 22/5/2013 έως τέλη 
Ιουλίου 2014 (Λιβύη). Στόχοι EUBAM:

• 1) να στηρίξει τις αρχές της Λιβύης για την

ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση της

ασφάλειας της Λιβύης στα χερσαία, θαλάσσια
και εναέρια σύνορα

• 2) να αναπτύξει μία ευρύτερη στρατηγική

IBM μακροπρόθεσμα
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• 1η Φάση Λειτουργίας: Από 22/5/2013 έως τέλη 
Ιουλίου 2014 (Λιβύη). Καθήκοντα EUBAM:

• 1) Η ενίσχυση της βελτίωσης της εφαρμογής του IBM από τις

αρχές και τους μηχανισμούς της Λιβύης σύμφωνα με τα

διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

• 2) Η υποστήριξη των τοπικών αρχών για να χτίσουν μία 
εθνική στρατηγική IBM 

• 3) Η ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων

προϋποθέσεων για την εφαρμογή μίας βιώσιμης στρατηγικής

IBM
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• 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:

1) την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους για την βελτίωση

του ελέγχου των συνόρων, μέσω της επιτήρησης και ελέγχων

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

3) την ίδρυση θαλάσσιων δυνατοτήτων που θα βοηθήσει τη

Λιβύη να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της για θαλάσσιες

αναζήτηση και διάσωση (SAR) δεσμεύσεις κατά τρόπο ανάλογο

με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και τις βέλτιστες πρακτικές
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• Η υποστήριξη των τοπικών αρχών για να χτίσουν μία εθνική 

στρατηγική IBM περιλάμβανε:

1) Την καθιέρωσης και λειτουργία ενός διακυβερνητικού 
μηχανισμού συντονισμού, τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο

2) Την συνεχής ανάλυσης των κενών και των αναγκών του IBM

3) Την ανάπτυξη 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

4) Την καθιέρωσης και λειτουργία ενός μηχανισμού χορηγιών 
του IBM υπό την ηγεσία της Λιβύης.
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• Η ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων προϋποθέσεων για

την εφαρμογή μίας βιώσιμης στρατηγικής IBM περιλάμβανε

την υποστήριξη των τοπικών αρχών:

1) Στον εντοπισμό των νομικών απαιτήσεων του IBM
προωθώντας την υιοθέτηση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης

εθνικής νομοθεσίας και ενός κανονιστικού πλαισίου για το IBM

2) Στην δημιουργία της αναγκαίας συνεργασίας με γειτονικές

χώρες, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς,

3) Στην στήριξη της ενίσχυσης του θεσμικού πολιτισμού και της

ικανότητας των υπηρεσιών IBM για εσωτερικό συντονισμό και

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Η ενίσχυση της ανάπτυξης των απαραίτητων προϋποθέσεων για

την εφαρμογή μίας βιώσιμης στρατηγικής IBM περιλάμβανε

την υποστήριξη των τοπικών αρχών:

• 4) Στην καθιέρωση διαδικασιών και ανάπτυξη δυνατοτήτων 
ανάλυσης κινδύνου IBM

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

• 6) Στην ανάπτυξη των επικοινωνιών και των δυνατοτήτων 
ανταλλαγής πληροφοριών



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• 1η Φάση Λειτουργίας: Από 22/5/2013 έως τέλη 
Ιουλίου 2014 (Λιβύη). Διάρθρωση EUBAM:

• 1) Τον HoM

• 2) Toν DHoM (τον αναπληρωτή επικεφαλής)

• 3) Τον επικεφαλής των επιχειρήσεων HoO

• 4) Τη μονάδα του IBM 

• 5) Τον επικεφαλής του προσωπικού CoS 



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Στον επικεφαλής των επιχειρήσεων υπάγονταν:

• 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



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Η μονάδα IBM περιλάμβανε:

• 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



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- Οργανόγραμμα EUBAM Libya



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Αρχές Λειτουργίας EUBAM:
• 1) Πλήρης Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα

φύλων με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των μεταναστών

• 2) Η λειτουργία της επιδιώκει 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

• 3) Η δυνατότητα στήριξης και ενθάρρυνσης διεθνών

συνεργασιών εκ μέρους της Λιβύης

• 4) Τον συντονισμό στην διαχείριση συνόρων για να

αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις και να εξοικονομηθούν πόροι



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Εμφύλιος Πόλεμος Μάϊος 2014:
• Κυβέρνηση Tobruk (Council of Deputies) Ανατολική Λιβύη

• Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας (General National Congress 
GNC) Δυτική Λιβύη με έδρα την Τρίπολη

• Το Ισλαμικό συμβούλιο Shura των επαναστατών της Βεγγάζης

• Το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ τις Levant's  επαρχίες (ISIL's)

• Τους παραστρατιωτικούς Tuareg του Ghat που ελέγχουν 
εδάφη της ερήμου νοτιοδυτικά 

• Τοπικές δυνάμεις στην περιοχή Misrata 



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Εμφύλιος Πόλεμος 2014: Επιχείρηση Libya Dawn
• 13-7-2014 έως Αύγουστος 2014 Αεροδρόμιο Τρίπολης

• Μεγάλη μάχη μεταξύ των ισλαμιστών του GNC και των

Zintani Brigades που φυλούσαν το αεροδρόμιο

• Το 90% των εγκαταστάσεων καταστράφηκε μαζί με

περισσότερα από 20 αεροσκάφη.

• Συγκρούσεις, αεροπορικές επιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες
και δολοφονίες διαδραματίστηκαν τις αμέσως επόμενες μέρες

σε όλη την χώρα

• Εκκένωση όλων των διπλωματικών αντιπροσωπειών ΕΕ, ΟΗΕ

και άλλων Δ.Ο. στην Τυνησία



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• 2η φάση Λειτουργίας  Από τέλη Ιουλίου 2014 έως 
21/02/2016 (Τυνησία)

• Τέλη Ιουλίου 2014, 57 μέλη της EUBAM μετακινήθηκαν στην

Τυνησία και εν συνεχεία μειώθηκαν σε 17 και 3 με αποφάσεις

της PSC

• Η αποστολή τέθηκε σε on hold κατάσταση καθώς όλες οι

βασικές υποθέσεις λειτουργίας της δεν πληρούνταν

• Παρείχε μία ελάχιστη επιχειρησιακή εκπαίδευση και

συμβουλευτική δυνατότητα της Λιβυκής ακτοφυλακής, των

τελωνειακών υπηρεσιών και του προσωπικού διαχείρισης των

συνόρων που αναπτύσσονταν στο BCP Ras Adjir

• Πραγματοποίησε κάποιες εκπαιδεύσεις στην Ευρώπη για

θέματα τελωνείων και ακτοφυλακής.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• 3η φάση λειτουργίας από 21/2/2016 έως σήμερα

(Τυνησία): Στόχοι EUBAM:
• 1) H προετοιμασία δημιουργίας πολιτικής δυνατότητας

(περιορισμένης αρχικά) για την ενίσχυση μίας πιθανής

πολιτικής αποστολής διαχείρισης κρίσεων ΚΠΑΑ στο πεδίο

του SSR. (21.2.2016-21/8/2016)

• 2) O προγραμματισμός μια πιθανής μελλοντικής αποστολής

της ΕΕ για την παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των

ικανοτήτων στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης,
μετανάστευσης, ασφάλειας των συνόρων και καταπολέμησης

της τρομοκρατίας (21/8/2016-σήμερα)



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• 3η φάση λειτουργίας από 21/2/2016 έως σήμερα

(Τυνησία): Στόχοι λειτουργίας νέας αποστολής

ΚΠΑΑ στην Λιβύη:
• 1) θα επιδιώξει κυρίως να αντιμετωπίσει ζητήματα επιβολής

του νόμου, παράνομης μετανάστευσης, λαθραίας διακίνησης

μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων

• 2) θα προωθήσει μακροπρόθεσμες προσπάθειες για τη

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης

• 3) θα διεξαχθεί κατόπιν αιτήματος των νόμιμων αρχών της

Λιβύης, υπό την πλήρη τοπική ευθύνη τους



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Επιτεύγματα EUBAM Libya:

• Α) Από την Λιβύη:
• 1) Βοήθησε σε στρατηγικό επίπεδο τις αρχές της

Λιβύης να δημιουργήσουν ένα διυπουργικό σώμα, το
Border Management Working Group BMWG για τον

συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων

διαχείρισης συνόρων

• 2) Εκπαίδευσε και παρείχε συμβουλές σε

εκατοντάδες αξιωματούχους της διαχείρισης των

συνόρων της Λιβύης



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Επιτεύγματα EUBAM Libya:

• Β) Από την Τυνησία:
• 1) Συνέχισε να υποστηρίζει την Λιβυκή τελωνειακή υπηρεσία

και ναυτική ακτοφυλακή μέσα από ασκήσεις εργασίας και

σεμινάρια που διοργάνωσε εκτός Λιβύης

• 2) Διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια, ασκήσεις εκπαιδεύσεις σε

θέματα διαχείρισης συνόρων, τρομοκρατίας, εσωτερικής

ασφάλειας κ.α.

• 3) 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 συστήματος



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Συνεργασίες EUBAM Libya:
• Όλες γενικά τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ένωσης, τα τμήματα

FPI και DEVCO της Commission, ΕΥΕΔ,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,
EUROJUST,EUROPOL,EASO, τον EUSr στην Νότια

Μεσόγειο, το EU Liaison and Planning Cell (EULPC), την

Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στην Λιβύη, την FRONTEX, την
EUROSUR.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Συνεργασίες EUBAM Libya:
• Την UNSMIL και όλα τα τμήματα του ΟΗΕ στην Λιβύη,

UNDP, τον οργανισμό τροφίμων και γεωργίας

FAO,UNFPA,UNICEF,UNODC,UNHABITAT,UNWOMEN,
UNESCO,UNMAS,UNOPS,UNIDO,UNHCR τη διεθνή

υπηρεσία ατομικής ενέργειας IAEA, το γραφείο συντονισμού

ανθρωπιστικών υποθέσεων OCHA, το παγκόσμιο πρόγραμμα

σίτισης WFP, τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας

• Την Interpol

• Την διεθνή επιτροπή του ερυθρού σταυρού

• Τον ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Συνεργασίες EUBAM Libya:
• 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



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Συνεργασίες EUBAM Libya:
• 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, κράτους δικαίου,
δικαιοσύνης και αστυνόμευσης

• Με Κ-Μ που είχαν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Λιβύη

σε θέματα προστασίας συνόρων, IBM και συνοριακής

ασφάλειας όπως Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Γαλλία Δανία και

Ηνωμένο Βασίλειο

• ΜΚΟ, θρησκευτικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας

πολιτών, διπλωματικές αρχές τρίτων κρατών και άλλα διεθνή

φόρα



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Προβλήματα που αντιμετώπισε η EUBAM 
Libya:

• 1) Τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αλγερία

• 2) Τις ένοπλες συγκρούσεις στο Μάλι

• 3) Την έλλειψη κυβερνητικού ελέγχου

• 4) Την απελευθέρωση 26000 κρατουμένων με την σύλληψη 
ελάχιστων εξ αυτών

• 5) Τα έντονα περιστατικά τρομοκρατίας, δολοφονιών, κλοπών
οχημάτων, εγκλημάτων μίσους, βομβιστικές επιθέσεις,
απαγωγές και μικροκλοπές και παραβιάσεις ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και φύλων



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Προβλήματα που αντιμετώπισε η EUBAM 
Libya:

• 6) Τις διακοινοτικές συγκρούσεις

• 7) Την έκρυθμη κατάσταση ασφάλειας που είχε δημιουργήσει 
ο εμφύλιος και οι ένοπλες συγκρούσεις

• 8) Οι περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας της αποστολής 
από την Τυνησία 

• 9) Η μείωση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τις Λιβυκές 
αρχές από την Τυνησία



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Προοπτικές σήμερα:

• 1) την συνέχιση της EUBAM με το

προηγούμενο καθεστώς για την διαχείριση των

συνόρων ή

• 2) μία νέα πολιτική αποστολή ΚΠΑΑ σε

άλλους τομείς όπως ο SSR, συνδυάζοντας

ίσως την συνοριακή ασφάλεια και θέματα

IBM



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Προοπτικές σήμερα: Προϋποθέσεις μίας νέας 
αποστολής ΚΠΑΑ στην Λιβύη.

• 1) Μία συμφωνία πολιτικής διευθέτησης για τον σχηματισμό 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 

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

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

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



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
Λιβύης- EUBAM Libya

• Προοπτικές σήμερα: Προϋποθέσεις μίας νέας 
αποστολής ΚΠΑΑ στην Λιβύη.

• 5) Αποτελεσματικές μεταφορές και επικοινωνίες που

θα επιτρέψουν την διεθνή κοινότητα να λειτουργήσει

με ασφάλεια στην Λιβύη

• 6) Ικανή στήριξη και χρηματοδότηση από τα Κ-Μ
και τυχόν τρίτα κράτη

• 7) Την ύπαρξη επαρκών μηχανισμών πληροφόρησης

και εμπεριστατωμένης ανάλυσης κινδύνου.



Ευρωπαϊκή Αποστολή για την ενίσχυση των συνόρων της 
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• Προοπτικές σήμερα: Προϋποθέσεις μίας νέας 
αποστολής ΚΠΑΑ στην Λιβύη.

• 8) 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

• 9) Μια δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον ενός μηνός για να

αποδειχθεί ότι όλες οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιούνται

πλήρως

• 10) Λειτουργία με βάση την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε

σε συνεργασία με UNSMIL και άλλους διεθνείς δρώντες



Παράγοντες που επηρεάζουν τις αστυνομικές/πολιτικές 
αποστολές

• 1) Η δέσμευση των Κ-Μ που συμμετέχουν 
στις αποστολές 

• 2) Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες για καθαρά και 
πραγματικά mandates των αποστολών

• 3) Η αποδοχή των αποστολών από τα κράτη-
υποδοχείς τους



Παράγοντες που επηρεάζουν τις αστυνομικές/πολιτικές 
αποστολές

• 1) Η δέσμευση των Κ-Μ που συμμετέχουν στις 
αποστολές:

• Έλλειψης πολιτικής βούλησης

• Έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης\

• Ανεπαρκής στελέχωσης των αποστολών

• Τις διαφορετικές προσδοκίες, φιλοδοξίες, αντιλήψεις
των Κ-Μ για τους στόχους των αποστολών

• Το είδος των εκάστοτε επιδιωκόμενων στόχων ή

κερδών των Κ-Μ για την συμμετοχή τους στις

αποστολές



Παράγοντες που επηρεάζουν τις αστυνομικές/πολιτικές 
αποστολές

• 2) Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες για καθαρά και 
πραγματικά mandates των αποστολών:

• Η συνεκτική λειτουργία των αποστολών με άλλες πολιτικές

εκτός ΚΕΠΠΑ στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης

της ΕΕ

• Η συνεργασία μεταξύ αρχηγείου και επιχειρησιακών

τμημάτων, μεταξύ αποστολών και αντιπροσωπειών αλλά και

μεταξύ των διαφορετικών αποστολών

• Η περαιτέρω ανάπτυξη των οργάνων και δομών διαχείρισης

κρίσεων της ΕΕ

• • Τα σύντομα mandates των αποστολών χωρίς την ανάλογη

επίτευξη των στόχων



Παράγοντες που επηρεάζουν τις αστυνομικές/πολιτικές 
αποστολές

• 3) Η αποδοχή των αποστολών από τα κράτη-
υποδοχείς τους:

• Αποδοχή όχι μόνο από τις κυβερνήσεις και τα κρατικά

ιδρύματα αλλά και από τους πολίτες και τις οργανώσεις της

κοινωνίας πολιτών

• Η αποδοχή κινδυνεύει από:
• Πολιτικές νέο αποικισμού και φιλελεύθερης ειρήνης από την

ΕΕ

• Φτωχό επίπεδο ικανοτήτων των ηγετών των κρατών υποδοχής

• Δυσπιστία από τοπικούς φορείς

• Εφαρμογή μονόπλευρών πολιτικών από την ΕΕ



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Διασύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.
Η ΕΕ απειλείται σήμερα εσωτερικά.

• 1) Τα τεράστια κύματα μετανάστευσης από τους πολέμους της

ΜΑ με την αύξηση THB, οργανωμένου εγκλήματος και

χιλιάδων θυμάτων

• 2) Η άνοδος του ισλαμικού κράτους και η έξαρση των

τρομοκρατικών του χτυπημάτων από τις αρχές του 2015 έως

και σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Νις, Βερολίνο και προσφάτως

Λονδίνο με εκατοντάδες νεκρούς

• 3) Η διασύνδεση μετανάστευσης και τρομοκρατίας

• 4) Η τεράστια οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας

της ΕΕ



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• 5) Το Brexit και οι νέες σχέσεις ΕΕ-ΗΒ στην ΚΠΑΑ

• 6) Τα έντονα φαινόμενα ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης σε 
ευρωπαϊκές πόλεις

• 7) Η άνοδος εθνικιστικών κομμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες με

όραμα αυτών την διάλυση της ΕΕ και των μηχανισμών της

• 8) Η παγκόσμια αύξηση των εγκλημάτων του

κυβερνοχώρου,

• 9) η κλιματική ασφάλεια με την έννοια των επιπτώσεων που

θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή

• 10) η θαλάσσια ασφάλεια για την καταπολέμηση πειρατείας

και οργανωμένου εγκλήματος

• 11) Οι υβριδικές μορφές πολέμου ιδίως από το Ισλαμικό

κράτος



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 1) Ιούνιος 2015-αναθεώρηση της Εσωτερικής Εκστρατείας

Ασφάλειας για τα έτη 2015-2020 με έμφαση:

• στην αντιμετώπιση και πρόληψη της τρομοκρατίας,

• της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία,

• τον συγκερασμό των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών

καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

• την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων

• την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού και

οργανωμένου εγκλήματος του cybercrime



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 2) Οκτώβριος του 2015: Η ΕΕ ενεργοποιεί την ολοκληρωμένη

πολιτική απόκριση κρίσεων IPCR που περιλαμβάνει την

δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης αντίληψης και ανάλυσης

καταστάσεων ISAA, διαδικτυακής πλατφόρμας IPCR και 24/7
κεντρικού σημείου επαφής για την διαχείριση της

προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, την καταπολέμηση

της τρομοκρατίας αλλά και τον συντονισμό άλλων

πολύπλοκων κρίσεων, εμπλέκοντας όλο το φάσμα των φορέων

διαχείρισης κρίσεων συμπεριλαμβανομένων και των

αποστολών ΚΠΑΑ



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 3) Απρίλιος 2016-Security Union:
• την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης

• την ενδυνάμωση διαχείρισης των συνόρων 

• την βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών

• Το μπλόκο της πρόσβασης των τρομοκρατών στην 
χρηματοδότηση 

• Την διασύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας με την

περαιτέρω ενεργοποίησης των Europol, Cepol, Eurojust,
Frontex



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 4) Ιούλιος 2016: Ενίσχυση συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ:
• η αντιμετώπιση της υβριδικών απειλών και των απειλών του

κυβερνοχώρου,

• 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



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 5) Στις 6/10/2016 μετά και από την έγκριση του EP
ιδρύεται στα πλαίσιο της FRONTEX η Ευρωπαϊκή

Φρουρά Συνόρων και ακτών European Border and
Coast Guard Agency με αρχική δύναμη 1500
συνοριοφύλακες και λιμενικούς με στόχο την

προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ μέσω της

προστασίας των συνόρων



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• Δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων:

• 6) 15 Δεκεμβρίου 2016: Το EC επικυρώνει την EU Global

Strategy στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική

ασφάλειας με τίτλο (Κοινό Όραμα, Κοινές δράσεις, Μία

ισχυρότερη Ευρώπη) βασισμένη στο επιχειρησιακό σχέδιο

της ΥΕ Mongerini, θέτοντάς τις 3αλληλοτροφοδοτούμενες
στρατηγικές προτεραιότητες της:

• 1) Η απάντηση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις

• 2) Η Ανάπτυξη των ικανοτήτων των συνεργασιών

• 3) Η προστασία της Ένωσης και των πολιτών της



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:

• 1) Η απάντηση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις:

• Καλύπτει το πλήρες φάσμα των πολιτικό-στρατιωτικών 
καθηκόντων διαχείρισης κρίσεων ΚΠΑΑ εκτός της Ένωση

• Στόχος η ανταπόκριση της ΕΕ σε όλες τις φάσεις του κύκλου

της σύγκρουσης και της πρόληψης αυτών, με σκοπό την

προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας μέσα σε κανόνες

που βασίζονται σε παγκόσμια τάξη υποστηριζόμενη από τον

ΟΗΕ

• Η εφαρμογή ταχεία και αποφασιστικά όλων των αποστολών

διαχείρισης κρίσεων του άρθρο 43 της ΣΕΕ



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:

• 2) Η Ανάπτυξη των ικανοτήτων των συνεργασιών:

• 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,,
συνεργασία με άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ, πάντα

προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις μορφές

του διεθνούς δικαίου.

• Έμφαση στις νέες απειλές (ασφάλεια κυβερνοχώρου,
συνοριακή ασφάλεια και υβριδικές απειλές)



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:

• 3) Η προστασία της Ένωσης και των πολιτών της:

• 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 ΧΕΑΔ.

• Εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στις αποστολές

ΚΠΑΑ εκτός Ένωσης όπου οι δράσεις του ενός τομέα

ενισχύουν και τους άλλους.



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy: 3) Η προστασία της Ένωσης και 

των πολιτών της: Δράσεις της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης αποστολών ΚΠΑΑ:

• την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

• την πολιτική προστασία 

• την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και απειλών 
κυβερνοχώρου

• την πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης

• την υποβοήθηση άλλων οργάνων της ΕΕ για τον έλεγχο και 
την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy: 3) Η προστασία της Ένωσης και 

των πολιτών της: Δράσεις της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης αποστολών ΚΠΑΑ:

• την προώθηση της συμμόρφωσης με καθεστώτα μη διάδοσης

και την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και του

οργανωμένου εγκλήματος

• την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας των

δικτύων και των υποδομών ζωτικής σημασίας

• την εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης και χρήσης των

παγκόσμιων κοινών

• δράσεις αμοιβαίας συνδρομής ή αλληλεγγύης σύμφωνα με τα

άρθρα 42.7 ΣΕΕ και 222 ΣΛΕΕ αντίστοιχα.



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-The EU Comprehensive approach



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:Στάδιο Αναθεώρησης αποστολών 

του άρθρου 43της ΣΕΕ.

• Στόχος: Η εκτέλεση πολιτικό-στρατιωτικών αποστολών

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:

• 1) Κοινές αποστολές διαχείρισης κρίσεων σε καταστάσεις

υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια στις περιοχές γύρω από

την ΕΕ

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



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:Στάδιο Αναθεώρησης αποστολών 

του άρθρου 43της ΣΕΕ.

• 3) Πολιτικό-στρατιωτικές αποστολές  ταχείας αντίδρασης, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
ταχείας αντίδρασης,

• 4) Εκτελεστικές (υποκατάστασης) πολιτικές αποστολές 

• 5) Αποστολές εναέριας ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων της

στενής εναέριας υποστήριξη και εναέριας επιτήρησης

• 6) Αποστολές θαλάσσιας ασφαλείας ή επιτήρησης,
συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων αποστολών στην

περιοχή της Ευρώπης



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ

• EU Global Strategy:Στάδιο Αναθεώρησης αποστολών 

του άρθρου 43της ΣΕΕ.

• 7) 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

• 8) Πολιτικές αποστολές παρακολούθησης



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• 1) Ανάγκη χρησιμοποίησης των αποστολών ΚΠΑΑ

στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας της ΕΕ για

την εξασφάλισης στόχων εξωτερικής δράσης της ΕΕ:

• ασφάλεια και άμυνα, 

• η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

• η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,

• η ενεργειακή ασφάλεια και 

• οι στρατηγικές επικοινωνίες. 



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• 2) Ανάγκη ενίσχυσης πολιτικό-στρατιωτικής  
συνεργασίας των αποστολών ΚΠΑΑ:

• European Defense Action Plan και Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 
που ενέκρινε το EC της 15/12/2016

• Στις 6/3/2017 το Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία μίας

Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής

Επιχειρήσεων Military Planning Conduct Capability)
αντίστοιχη της CPCC και

• Την δημιουργία μίας κοινής υποστηρικτής μονάδας

συντονισμού σε επίπεδο Βρυξελλών για τον επιχειρησιακό

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πολιτικών αποστολών και μη

εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών,.



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• 3) Βήματα προόδου αστυνομικών αποστολών:
• α) Η βελτίωση της πολιτικής ταχείας αντίδρασης και την 

εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και ταχείας παραγωγής 
ισχύος και γρήγορης ανάπτυξης

• β) Η διερεύνηση των δυνατοτήτων γρήγορης ανάπτυξης

μικρού αριθμού εμπειρογνωμόνων για περιορισμένο χρονικό

διάστημα

• γ) Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ικανοτήτων με βάση

το έργο στον κατάλογο των γενικών πολιτικών καθηκόντων

ΚΠΑΑ και την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάπτυξης

Πολιτικής Δυνατότητας



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• 3) Βήματα προόδου αστυνομικών αποστολών:
• δ) Η ενίσχυση των ικανοτήτων για τις γενικές κοινές

λειτουργίες όλων των αποστολών και αξιοποιώντας τη

δημιουργία Πλατφόρμας υποστήριξης

• ε) 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

• στ) Η συστηματική μελέτη των μαθημάτων και διδαγμάτων

από τις προηγούμενες αποστολές ΚΠΑΑ με στόχο την

αποφυγή λαθών και παραλείψεων στον σχεδιασμό νέων

αποστολών



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• Στόχος εξέλιξης των αστυνομικών αποστολών:
• Η βελτίωση της ανταπόκρισης και της

αποτελεσματικότητας τους στην αντιμετώπιση των

νέων απειλών ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο

• Νέες ανάγκες για άμεση εξασφάλιση

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



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας 
αστυνομικών αποστολών στο μέλλον:

• 1) Η εξασφάλιση καλύτερης πολιτικής βούλησης και θέλησης 
των Κ-Μ, 

• 2) Η εξασφάλιση επαρκών μηχανισμών  χρηματοδότησης 

• 3) Η καλύτερη χρήση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου 

• 4) Η ταυτόχρονη επίτευξη εσωτερικής λογοδοσίας μέσω

μηχανισμών μέτρησης της αποτελεσματικότητας αλλά και της

εξωτερικής λογοδοσίας με την αποδοχή από τους πολίτες των

Κ-Μ και των τοπικών κοινωνιών δράσης τους



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας αστυνομικών 
αποστολών στο μέλλον:

• 5) Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εξειδικευμένου

προσωπικού που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα και

την πολυδιάστατη προσέγγιση των διάφορων μορφών

διαχείρισης κρίσεων

• 6) Η εξασφάλιση όλων των λειτουργικών αναγκών από τις

παροχές των Κ-Μ ή τρίτων κρατών και των θεσμικών

οργάνων της ΕΕ που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους

• 7) Η ενίσχυση συνεργασιών με ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ,
περιφερειακούς οργανισμούς ασφάλειας και άμυνας αλλά και

με τρίτα κράτη στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας αστυνομικών 
αποστολών στο μέλλον:

• 8) Η εμβάθυνση στην ανθρώπινη ασφάλεια

προστατεύοντας 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



Νέες Εξελίξεις και προκλήσεις  για ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ και τις 
αποστολές της ΕΕ-Συμπέρασμα

• Απώτερος σκοπός της αποτελεσματικότητας 
αστυνομικών αποστολών:

• Η μετατροπή της ΕΕ σε παγκόσμιο πάροχο ασφαλείας, ικανό
να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή στο πλέγμα

διασύνδεσης εξωτερικής και εσωτερικής της ασφάλειας,
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα πολυδιάστατες κρίσεις,
κερδίζοντας την αποδοχή και την εμπιστοσύνη από τις

τοπικές κοινωνίες που δρουν οι αποστολές της αλλά και των

πολιτών της, προωθώντας την δημοκρατία και την ευημερία

ενισχύοντας σε κάθε περίπτωση την παγκόσμια σταθερότητα

μια ασφάλεια.



Η εξέλιξη των Πολιτικών (Αστυνομικών)             

Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


