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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε έναν κόσμο παγκόσμιων απειλών, παγκόσμιων αγορών και παγκόσμιων 

μέσων μαζικής ενημέρωσης η ασφάλεια και η ευημερία μας εξαρτώνται όλο και 

περισσότερο από ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύπλοκη μίξη απειλών που προέρχονται από 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, με την αστάθεια πέρα από τα σύνορα να 

προκαλεί δευτερογενείς επιπτώσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντιμετωπίζει μία μη συνεργάσιμη Ρωσία η οποία δεν είναι διατεθειμένη να 

τηρεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο “ 

υβριδικές” απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στο νότο ένας αυξανόμενος αριθμός 

αδύναμων και ευάλωτων κυβερνήσεων και κρατών, προκαλεί όχι μόνο την 

περιφερειακή αστάθεια στην Μέση Ανατολή και την Αφρική αλλά και μάζα 

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αποτρόπαιες 

τρομοκρατικές ενέργειες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποδεικνύουν πως η 

εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια συνδέονται στενά. 

 

Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας (ΕΣΑ) από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Δεκέμβριο του 2003 ήταν ορόσημο για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η νέα παγκόσμια στρατηγική πρέπει να προβλέπει τη γενική κατεύθυνση για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σε 

έναν κόσμο πολλαπλών και σύνθετων προκλήσεων και απειλών. Η διάδοση της 

χρηστής διακυβέρνησης, η υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας, η 

εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος ασφάλειας, άμυνας 

και ορθής διακυβέρνησης. 

 

Νέοι κίνδυνοι  προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κυβερνοχώρο. 

Οι περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις παραβιάζουν το “status quo” και την 

αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης, ενώ η σχετική θέση ισχύος στην Ευρώπη 
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μειώνεται. Στο σημερινό περιβάλλον ασφαλείας, μια συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση 

είναι πιο σημαντική από ποτέ. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις μόνο του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 

είναι σε θέση να δράσει προτού μία κρίση ξεσπάσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας / Common Foreign 

and Security Policy (ΚΕΠΠΑ / CFSP), την οποία ανέπτυξε με την πάροδο του 

χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση / European Union, της παρέχει τη δυνατότητα να μιλά 

και να ενεργεί ως μία οντότητα στις παγκόσμιες υποθέσεις (International Αffairs). Η 

ανάπτυξη κοινής δράσης (Common Action) παρέχει στα 28 Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 

πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής από ότι θα είχαν εάν το κάθε Κράτος – Μέλος 

δρούσε αποκλειστικά μεμονωμένα. Η Συνθήκη της Λισαβόνας / Treaty of Lisbon 

(Hynek 2011, σελ. 82 – 84) η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, ενίσχυσε την 

συγκεκριμένη πολιτική στους εξής τομείς: 

 

1. Την ενίσχυση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου / High Representative ( 

ΥΕ / HR) της Ε.Ε. για τα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας, αξίωμα το οποίο εισήχθη αρχικά με την Συνθήκη του 

Άμστερνταμ (1999), ο οποίος / α είναι πλέον ένας / μία εκ των Αντιπροέδρων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

2. Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης / European External Action 

Service (ΕΥΕΔ / EEAS), η οποία αποτελεί σχεδόν τη Διπλωματική Υπηρεσία 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ δεν είχε ιδιαίτερα 

ταχείς και έντονους ρυθμούς. Τότε ήταν αφενός πολύ δύσκολο, αλλά και αφετέρου 

πολύ νωρίς ακόμα για τα ίδια τα Κράτη – Μέλη να συντονίσουν τα συμφέροντα τους 

αλλά και ταυτόχρονα, να ορίσουν μια ενιαία κοινή πολιτική (Common Policy), ώστε 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αλλά και τις απαιτήσεις που 

επέφεραν τα γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου / Cold War (Aaron Karp & Regina Karp 
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2013, σελ. 350). Σηματοδοτείται μια σημαντική αλλαγή από το τέλος της περιόδου 

του Ψυχρού Πολέμου ο οποίος ξεκίνησε το 1989 και τελείωσε περίπου το 1991. Η 

απουσία του στρατηγικού σχεδιασμού για την σύσταση, δημιουργία και υλοποίηση 

πολιτικών διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management) αλλά και η νηπιακή σε πολλά 

σημεία πολιτική βούληση, και η έλλειψη απαραίτητων μηχανισμών στήριξης για τον 

σκοπό αυτόν, ήταν ιδιαίτερα αισθητοί (Handbook on CSDP 2nd edition 2012, σελ. 

14). 

 

Τα γεγονότα που σήμαναν την αρχή του τέλους του Ψυχρού Πολέμου 

ξεκίνησαν από το 1989 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου αλλά και την αρχή 

της διάλυσης της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατικών / Ε.Σ.Σ.Δ). Ως συνεπακόλουθο των δύο ανωτέρω ανατρεπτικών 

ιστορικών γεγονότων, συμπεριλαμβάνονται οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν στα 

Βαλκάνια το 1991 με την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σοσιαλιστική 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας). Στα μεγάλα εθνικά ζητήματα και 

τις επιπτώσεις που παρουσιάστηκαν με αυτή την διάλυση, τα Κράτη – Μέλη 

βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, τόσο στο να υπερασπιστούν τα εθνικά τους 

συμφέροντα όσο και στο να βρουν μια κοινή γραμμή (Common Line) ώστε να είναι 

σε θέση να διαχειριστούν και να εξομαλύνουν την επερχόμενη και συνεχώς 

εξελισσόμενη ένταση ανά την Ευρώπη (Μπέλλου, 2015 σελ. 1 – 2). 

 

Το διεθνές προσκήνιο είχε αλλάξει πλέον ριζικά, και οι προκλήσεις που 

ξεπρόβαλαν ήταν δραματικά ορατές και είχαν επίδραση και αντίκτυπο σε πολλά 

επίπεδα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.E. δεν είχε πλέον την 

δυνατότητα να μένει αμέτοχη σε αυτές τις εξελίξεις, καθώς είχαν άμεση επίδραση 

πάνω της, μάλιστα δε σε θέματα όπως οι πολεμικές συγκρούσεις, οι αλλαγές συνόρων 

και η δημιουργία αδύναμων κρατών (Margriet Drent & Dick Zandee 2016, σελ. 69 – 

70). 

 

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) προβλέπεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ / Treaty of 
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Maastricht. Το 1970 συστάθηκε (άτυπα) μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) 

μεταξύ των Κρατών – Μελών και δημιουργήθηκε και η Έκθεση του Λουξεμβούργου 

στην οποία θα γινόταν συντονισμός για διάλογο δομημένης μορφής σε ζητήματα 

πολιτικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα γινόταν παραγωγή 

ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος, σε διακυβερνητικό επίπεδο 

και θα πλαισιώνονταν από τους Υπουργούς όλων των Κρατών – Μελών, ώστε να 

υπάρξει μια κοινή άποψη σε ενιαία προβλήματα ή συμφέροντα. Η ΕΠΣ υιοθετήθηκε 

επίσημα το 1987 από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Άρθρο 30) λαμβάνοντας έτσι 

ένα πιο επίσημο προφίλ και χαρακτήρα. Με την ΕΠΣ συνδέθηκε και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή / European Commission η οποία χρησιμοποιούσε τα εργαλεία και τους 

θεσμικούς μηχανισμούς της αποκλειστικά για λογαριασμό της. Στα πλαίσια αυτά 

υπήρξαν προσπάθειες από κοινού όλων των Κρατών – Μελών να συζητήσουν και να 

αναλύσουν την πολιτική και οικονομική διάσταση μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 

(Common Foreign Policy) αλλά και να υπογραμμίσουν τα τρέχοντα ζητήματα 

ασφάλειας. Το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ είχε βάλει τα θεμέλια για την 

δημιουργία μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy el). 

 

Ως προς την υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα 

αρμόδια όργανα για τον συντονισμό, την συνεργασία και την εφαρμογή της. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / European Parliament δεν αποτέλεσε αρχικά σημαντικό 

κομμάτι ούτε στον σχεδιασμό ούτε στην υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ. Μέχρι και πριν την 

έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε την 

δυνατότητα μόνο να απευθύνει ερωτήσεις και συστάσεις στο Συμβούλιο, ενώ 

παράλληλα συζητούσε σε ετήσια βάση για την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ χωρίς όμως 

συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων (Handbook on CSDP 1st edition 2010, 

σελ. 40 – 43). 

 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (01/12/2009), το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να διεκδικεί ένα μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής και 

αρμοδιοτήτων τόσο στον έλεγχο της εφαρμογής της ΚΕΠΠΑ όσο και στο 

https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy%20el
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επιχειρησιακό της σκέλος, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΕΠΑΑ) και αργότερα Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Μια 

ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ ήταν η πρόβλεψη για 

την δημιουργία Ύπατου Εκπροσώπου / High Representative για θέματα Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, ο / η οποίος θα συνέβαλε στον 

συντονισμό της υλοποίηση της σε διεθνή κλίμακα (Hynek 2011, σελ. 83). Κατά την 

διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο πάρθηκαν οι πρώτες 

σημαντικές αποφάσεις, στο να προχωρήσουν δύο πολύ σημαντικοί εταίροι στην 

ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο 

σημαντική δε επιρροή, προέκυψε από το ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια της επιχείρησης 

(Operation) στο Κόσοβο, η οποία είχε ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου το 1999 

προκαλώντας πολλά ερωτηματικά πλέον ως προς τον χαρακτήρα της συλλογικής 

στρατιωτικής δράσης (http://www.eulex-kosovo.eu/). Οι πρώτες αναφορές στην 

ανάγκη της Ε.Ε. να δημιουργήσει μια αυτόνομη ικανότητα για την διαχείριση 

κρίσεων, διατυπώθηκαν με σοβαρότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας / 

Council of Colonels το οποίο έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1999. 

 

Η Συνθήκη της Νίκαιας / Treaty of Nice, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2003 

εισάγει την ενισχυμένη συνεργασία στο δεύτερο πυλώνα που αφορά την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αλλά και την επιχειρησιακή 

πτυχή της, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) πλέον 

ΚΠΑΑ σε ζητήματα που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες (Άρθρο 27β). 

Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται σοβαρός αφού οι 

κατευθύνσεις που προβλέπονται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Νίκαιας το 

Δεκέμβριο του 2000 για το συντονισμό και την έναρξη μιας αποστολής (Mission) 

εμπεριέχουν αρκετά χαλαρούς σχεδιασμούς όπως για παράδειγμα τη  δυνατότητα 

σύστασης «Συνασπισμών των Προθύμων Κρατών» που θα μπορούν να 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση μιας αποστολής εκ μέρους της Ένωσης και να θέτουν 

την αποστολή υπό τη στρατηγική εποπτεία της (http://europa.eu/european-

union/law/treaties_el). 

 

http://www.eulex-kosovo.eu/
http://europa.eu/european-union/law/treaties_el
http://europa.eu/european-union/law/treaties_el


 

 

ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: Μ02115 Σελίδα 9 
 

Βάσει ενός αρνητικού απολογισμού και δεδομένων των ιδιαίτερα σημαντικών 

διεθνών εξελίξεων, αλλά και ένοπλων συγκρούσεων που διαδραματίστηκαν από την 

διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991 και εντεύθεν, οδήγησαν στις διαπραγματεύσεις 

της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης το 1997 και μετέπειτα στη σύνταξη της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ, στην οποία έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να 

εξασφαλιστούν κάποιες αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, για την βελτίωση και 

την αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΠΑ. Με την Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήχθησαν 

ορισμένες καινοτομίες οι οποίες εμπλουτίστηκαν αλλά και ενισχύθηκαν από τις 

επόμενες τροποποιητικές συνθήκες οι οποίες ήταν η Συνθήκη της Νίκαιας (σε ισχύ 

από το 2003)  και η Συνθήκη της Λισαβόνας (σε ισχύ από 1η Δεκεμβρίου του 2009 

μέχρι και σήμερα). 

 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ / Treaty of Maastricht προβλέπει την υποχρέωση 

των Κρατών – Μελών να καθορίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή μια Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Αυτή η Πολιτική θα 

αποτελούσε τον δεύτερο διακυβερνητικό πυλώνα ο οποίος θα αντικαθιστούσε την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ). Κύριοι στόχοι και υποχρέωση αυτής της 

νέας δομής θα ήταν: 

1. Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 

 

2. Η ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του Κράτους – Δικαίου. 

 

3. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

 

4. Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών – 

Μελών. 

5. Η διαφύλαξη των κοινών αξιών και των θεμελιωδών συμφερόντων για την 

ανεξαρτησία της. 

 

6. Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα 

με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) και σύμφωνα με τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους 

στόχους του χάρτη των Παρισίων (Μπέλλου 2015, σελ. 2 – 3). 
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει δύο μηχανισμούς με τους οποίους θα 

έχει την δυνατότητα να εκτελείται η ΚΕΠΠΑ. Αυτά τα δύο μέσα είναι οι Κοινές 

Θέσεις και οι Κοινές Δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / European Council 

αποφασίζει για τις Κοινές Θέσεις, δηλαδή όσο αναφορά για την στάση και την 

αντιμετώπιση που θα τηρήσει η Ένωση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα η μία κρίση. Τα 

Κράτη – Μέλη έχουν υποχρέωση να τηρήσουν την κοινή θέση τους, κρατώντας μια 

κοινή στάση όσο αναφορά την εθνική τους πολιτική ώστε να μην πλήττουν η 

παρεμποδίζουν την εφαρμογή της. Οι Κοινές Δράσεις είναι και αυτές υπό τον έλεγχο 

και την αιγίδα του Συμβουλίου, αλλά έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σκέλος 

(CSDP), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. θα αναπτύξει μια αποστολή ή 

επιχείρηση και ποιος συγκεκριμένος μηχανισμός δράσης θα xρησιμοποιηθεί ανά 

περίπτωση. Π.x μπορεί να είναι ο ορισμός ενός ειδικού απεσταλμένου (European 

Union Special Representative / EUSR) σε μια Τρίτη Χώρα, ως εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δράσει με έναν συγκεκριμένο σκοπό. 

 

Όσο αναφορά την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με το 

Άρθρο Γ΄ της Συνθήκης του Μάαστριχτ η ευθύνη για την διασφάλιση και την σωστή 

συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων, της 

ασφάλειας, της οικονομίας και των πολιτικών ανάπτυξης. Τα δύο ευρωπαϊκά όργανα, 

Συμβούλιο και Επιτροπή, καθίστανται υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συνοχής κατά 

την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δηλαδή, 

δεσμεύονται να συντονίζονται ώστε η παραγόμενη πολιτική κάθε φορά να εκδηλώνει 

συνοχή και συνέχεια (EUISS Yearbook of European Security 2015, σελ. 27). 

 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ / Treaty of Amsterdam υπογράφηκε το 1997 και 

τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 1999. Στόχος της ήταν η θεσμική ενίσχυση και 

βελτίωση της ΚΕΠΠΑ. Για να καταστεί αυτό εφικτό χρειαζόταν μια γενικότερη 

ευελιξία όσο αναφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, χωρίς παράλληλα να 

μειώνονται οι θέσεις των Κρατών – Μελών καθώς επίσης και τα κυριαρχικά τους 

δικαιώματα.  Η Συνθήκη του Άμστερνταμ θέσπιζε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
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ήταν το αρμόδιο όργανο το οποίο θα αποφάσιζε ομόφωνα για την υλοποίηση μιας 

κοινής στρατηγικής και μιας κατευθυντήριας γραμμής που θα ακολουθούσαν τα 

Κράτη – Μέλη όσο αναφορά την εξωτερική πολιτική τους σε θέματα κοινών 

Δράσεων και Θέσεων. 

 

Με την Συνθήκη του Άμστερνταμ συστάθηκε η θέση του Ύπατου 

Εκπροσώπου / High Representative για την ΚΕΠΠΑ, ενώ ως προς την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων κατέστη σαφές πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει τον πρώτο 

λόγο για την δομή των κατευθυντηρίων γραμμών αλλά και την σύσταση μιας 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.  Συχνά η υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής ενδέχεται να 

εμπλέξει και τους τρείς πυλώνες επιτρέποντας ωστόσο τη λήψη αποφάσεων με ειδική 

πλειοψηφία. Για αποφάσεις που αφορούν αμυντικές διαστάσεις χρειάζεται ομοφωνία, 

ενώ για ζητήματα σε πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ εισάγεται ειδική πλειοψηφία Υπάρχει 

δικλείδα ασφαλείας σε περιπτώσεις εθνικής πολιτικής στις οποίες υπάρχει η 

δυνατότητα αποτροπής της διεξαγωγής ψηφοφορίας (Μπέλλου 2015, σελ. 11–12). 

Όσο αναφορά την επιχειρησιακή Δράση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας η Συνθήκη του Άμστερνταμ δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη 

προσθήκη, απλά τόνισε πως όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της 

Ένωσης και γενικότερα την δημιουργία μια κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής υπάγονται 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ζητήματα ΚΕΠΠΑ / ΕΠΑΑ βασίζεται 

αποκλειστικά στην ομόφωνη ψηφοφορία. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο να υπάρχει 

αποχή από μια συγκεκριμένη απόφαση αν και σε περιορισμένο βαθμό και όχι 

περισσότερο από το 1 / 3 των μελών διότι διαφορετικά δεν λαμβάνεται απόφαση. 

Ωστόσο δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της στο να συμμετέχουν τα Κράτη – 

Μέλη που δεν συμφωνούν, και δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπει η 

απόφαση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε και επιβαρύνονται οικονομικά. 

Συνήθως όταν μια πρόταση για την έναρξη μιας επιχείρησης φτάνει στο Συμβούλιο, 

είναι πολύ δύσκολο να μη ληφθεί μια απόφαση αφού έχει προηγηθεί ένα χρονικό 

διάστημα έντονων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων κατά το οποίο όλα τα μέλη 
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έχουν ενημερωθεί για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της αποστολής. Η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ προβλέπει (Άρθρο Ι7, Παρ.2) πως κάθε είδους 

επιχειρησιακή δράση θα αφορά: 

1. Tις ανθρωπιστικές αποστολές και τις αποστολές διάσωσης. 

 

2. Τις αποστολές της διατήρησης της ειρήνης. 

 

3. Της επέμβασης μάχιμων δυνάμεων στη διαχείριση των κρίσεων. 

 

4. Την αποκατάσταση της ειρήνης. 

 

Η ενισχυμένη πλειοψηφία μπορεί να ισχύσει σε δύο περιπτώσεις: Όταν απαιτείται μια 

απόφαση που αφορά προηγούμενη Κοινή Δράση ή Κοινή Θέση που έχει ήδη ληφθεί 

κατόπιν ομοφωνίας, ή σε άλλη περίπτωση όταν αφορά τη λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο υλοποίησης μια κοινής στρατηγικής η οποία και αυτή έχει ληφθεί με απόλυτη 

ομοφωνία. 

 

Ρήτρα της εποικοδομητικής αποχής: 

 

Στην ρήτρα της εποικοδομητικής αποχής το κάθε Κράτος – Μέλος παρουσιάζει και 

εκθέτει τα επιχειρήματα του και στη συνέχεια το Συμβούλιο έχει την δυνατότητα με 

ειδική πλειοψηφία ή οποία σύμφωνα με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, απαιτεί 62 

θετικές ψήφους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 10 Κράτη – Μέλη, να 

παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί ομόφωνα 

απόφαση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. 

 

Η ΜΔΣ δίνει μια άλλη δυνατότητα στα Κράτη – Μέλη που διαθέτουν 

υψηλότερες στρατιωτικές υποδομές και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις στρατιωτικών 

δυνατοτήτων. Θα λειτουργούν σε μια δομή μεγαλύτερης και στενότερης συνεργασίας 
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και δεσμεύσεων (αμυντικής ολοκλήρωσης) στα ζητήματα της αμυντικής 

συνεργασίας, και των εξοπλισμών με σκοπό να ενισχύσουν από κοινού τις αμυντικές 

τους δυνατότητες. Αυτή η διαρκής συνεργασία και εμβάθυνση, θα προχωρεί ανάλογα 

με το επίπεδο εξέλιξης των αμυντικών απαιτήσεων που θα συμφωνούνται ομόφωνα 

από τα μέλη της. Ρήτρες παροχής συνδρομής και αλληλεγγύης εισάγονται με την 

Συνθήκη της Λισσαβόνας (Άρθρο 42 Παράγραφος 7) η οποία προβλέπει την 

υποχρέωση και την δέσμευση των Κρατών – Μελών να βοηθήσουν η ακόμα και να 

συνδράμουν ένα Κράτος – Μέλος, του οποίου η ασφάλεια έχει απειληθεί 

(τρομοκρατική ενέργεια ή ανθρωπογενή / φυσική καταστροφή), χρησιμοποιώντας για 

αυτό τον σκοπό ότι μέσο έχουν στην διάθεση τους βάση του άρθρου 51 του 

καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.  

 

Μία από τις πολύ σημαντικές προσθήκες στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ ήταν η 

ενδυνάμωση του Ύπατου Εκπροσώπου / High Representative για τα ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής (Foreign Policy) και της πολιτικής ασφάλειας (Security Policy). 

Από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί ως ένας / μία εκ των Αντιπροέδρων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνοντας όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που 

διατηρούσε μέχρι τότε ο Επίτροπος εξωτερικών σχέσεων ενώ παράλληλα θα 

προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 

European Union Institute for Security Studies – CFSP Basics 2015, σελ. 2, 4 & 6). Η 

Συνθήκη της Λισαβόνας στοχεύει στον διαχωρισμό του Συμβουλίου των Υπουργών 

Εξωτερικών από εκείνο των Γενικών Υποθέσεων. Με την αναβάθμιση του Υ.Ε. 

γίνεται η διοχέτευση αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε Συμβούλιο και Επιτροπή σε ένα 

πρόσωπο, βελτιώνοντας έτσι παλαιότερα προβλήματα συντονισμού από την μεριά 

των Διευθύνσεων της Γραμματείας του Συμβουλίου και από την άλλη των 

Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Μία δεύτερη εξίσου σημαντική τομή, είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης / European External Action Service (ΕΥΕΔ / EEAS) 

η οποία αποτελεί ένα αυτόνομο σώμα στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συνεπικουρείται με τον Ύπατο Εκπρόσωπο σε θέματα ΚΕΠΠΑ για την υλοποίηση 
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των αρμοδιοτήτων της (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/82/about-the-european-external-action-service-eeas_en). 

 

Η ΕΥΕΔ / EEAS ως ένα υβριδικό σώμα, ενσωμάτωσε όλες τις προηγούμενες 

υπηρεσίες της ΕΠΑΑ, καθώς επίσης και μεγάλο μέρος των εξωτερικών σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη των διπλωματικών υπηρεσιών των Κρατών – 

Μελών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει πως το αρμόδιο σώμα για την 

εφαρμογή πλέον της ΚΕΠΠΑ θα είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 

Εκτός από την ΕΥΕΔ άλλη μια καινοτομία που προβλέπεται με την Συνθήκη της 

Λισαβόνας και αφορά την επιχειρησιακή δράση της ΚΕΠΠΑ είναι η ρήτρα της 

Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας. (Άρθρο 42, Παράγραφος 6, Πρωτόκολλο Νο 

10 της Συνθήκης). 

 

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύεται σε σημαντικό 

βαθμό η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας καθώς και το 

επιχειρησιακό της σκέλος το οποίο μετονομάζεται πλέον σε Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας / Common Security and Defence Policy (ΚΠΑΑ / CSDP). 

Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα Mόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας μεταξύ 

των Κρατών – Μελών σε ζητήματα ΚΠΑΑ (Hynek 2011, σελ. 81 -83). Επίσης 

καταργούνται οι πυλώνες (Hynek 2011, σελ. 83) και η ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνει ένα 

κομμάτι πολιτικής το οποίο συνδέει πολιτικές και δράσεις και από χώρους είτε 

διακυβερνητικούς (εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης) είτε κοινοτικούς ( 

εξωτερικές σχέσεις της Επιτροπής). 

 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη διατήρηση της ειρήνης, την ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, την ανάπτυξη και 

σταθεροποίηση της δημοκρατίας και του Κράτους – Δικαίου και τέλος τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-european-external-action-service-eeas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-european-external-action-service-eeas_en
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΕΠΠΑ 

 

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας / European Security and 

Defence Policy (ΕΠΑΑ / ESDP) δημιουργήθηκε το 1999 έπειτα από απόφαση του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας από κοινού, σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν 

αυτόνομες επιχειρησιακές δυνατότητες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αρχικά η σκέψη για την δημιουργία μιας κοινής άμυνας (Common Defence) είχε 

προταθεί στην Συνθήκη του Μάαστριχτ και την Συνθήκη του Άμστερνταμ αλλά σε 

πρώτο επίπεδο, ήταν δύσκολο τόσο να υλοποιηθεί όσο και να εξασφαλιστεί ( 

Handbook on CSDP 2nd edition 2012, σελ. 76). Λόγω των αποτυχημένων 

περιστατικών διαχείρισης κρίσεων, όσο αναφορά την διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας (Π.Γ.Δ.Μ) και κυρίως η ένοπλη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο ( 

1998 – 1999), τα δύο ισχυρά Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο 

Βασίλειο – Γαλλία) πήραν την απόφαση σε στρατιωτικό επίπεδο για την δημιουργία 

μιας επιχειρησιακής διάστασης, της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας / Common Foreign and Security Policy (ΚΕΠΠΑ – CFSP). 

 

Στην Διακήρυξη του Σαιν – Μαλό (Saint – Malo Declaration) στην Γαλλία 

τον Δεκέμβριο του 1998, και συγκεκριμένα κάποιους μήνες πριν την επιχείρηση του 

ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, τονίστηκε η άμεση ανάγκη για την οικοδόμηση μια κοινής 

ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής (Common European Defence Policy). Ο κύριος 

στόχος αυτής της διακήρυξης ήταν, να είναι σε θέση να αντιμετωπιστεί άμεσα και 

αποτελεσματικά μία οποιαδήποτε διεθνής κρίση. Οι προϋποθέσεις έγκρισης 

στρατιωτικής δράσης ήταν να εξασφαλιστούν ικανότητες ανάλυσης των 

καταστάσεων, δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με τις δυνατότητες της 

ΔΕΕ και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι κατάλληλες δομές 

αλλά και μηχανισμοί συλλογής πληροφόρησης (Franco – British Summit Joint 

Declaration on European Defence, 1998).  
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Με την Διακήρυξη του Σαιν – Μαλό, τέθηκε το πλαίσιο για την θεσμική 

οικοδόμηση της επιχειρησιακής διάστασης της ΚΕΠΠΑ. Στην Συνθήκη του 

Άμστερνταμ (Treaty of Amsterdam) τον Μάιο του 1999, ήδη είχαν μπει τα θεμέλια 

ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για την κατεύθυνση της συγκεκριμένης 

πολιτικής. Κύριος στόχος ήταν να δημιουργηθούν κάποιες δομές ώστε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση να μπορεί να αναλαμβάνει και να εκτελεί με αυτονομία επιχειρήσεις τύπου 

Πίτερσμπεργκ (Saint – Malo Declaration, 1998). Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ( 

European Council) στην Κολωνία (3 – 4 Ιούνιου 1999), ελήφθησαν οι πρώτες 

αποφάσεις για την υιοθέτηση και την υλοποίηση μια κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας  και  Άμυνας (ΕΠΑΑ). 

 

Λόγω της πολυπλοκότητας και της τροπής που μπορούσε να πάρει μια κρίση, 

απαιτείτο ετοιμότητα για δράση στον επιχειρησιακό τομέα, ο οποίος θα αποτελείτο 

από αξιόπιστες στρατιωτικές μονάδες για την αντιμετώπιση κρίσεων. Τον  Ιούνιο του 

1999 λήφθηκε η απόφαση για την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της Δυτικό – 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και διορίστηκε ως Ύπατος 

Εκπρόσωπος (High Representative) για ζητήματα της ΚΕΠΠΑ ο Χαβιέ Σολάνα ο 

οποίος εκτελούσε ταυτόχρονα και χρέη Γενικού Γραμματέα της ΔΕΕ (Handbook on 

CSDP 1st edition 2010, σελ. 13). Στο Συμβούλιο της Κολωνίας καταχωρήθηκε η 

σύσταση της θεσμικής οικοδόμησης της ΕΠΑΑ, όσο αναφορά την υλοποίηση της 

επιχειρησιακής δράσης της Ε.Ε.                                                                            

 

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε η δημιουργία των εξής οργάνων: 

 

1. Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας (PSC). 

 

2. Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC). 

 

3. Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS ). 

 



 

 

ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: Μ02115 Σελίδα 17 
 

Οι δύο ηγέτες από Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, Ζακ Σιράκ και Τόνυ 

Μπλερ, τόνισαν την άμεση ανάγκη για ριζική ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Άμυνας ( 

European Defence) και της εξωτερικής πολιτικής, σε θέματα ασφάλειας και 

αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων, ζητώντας παράλληλα από το Συμβούλιο 

άμεση εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης του Άμστερνταμ για θέματα Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Μπέλλου 2015, σελ. 18). Στην 

ουσία, η ΕΠΑΑ θα επικεντρώνετο στην οικοδόμηση, την διατήρηση και την επιβολή 

της ειρήνης, έχοντας ως βασικό καθήκον την υποστήριξη των ανθρωπιστικών 

αποστολών και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υιοθέτηση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας / European Security Strategy (ΕΣΑ / ESS) από 

τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου το 2003, ήταν ορόσημο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ως διεθνής παράγοντας (European Security Strategy, 

Brussels 2003, σελ. 1). 

 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας δεν είναι μόνο η 

αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων και ο σχεδιασμός ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ένας από 

τους κύριους ρόλους της ΕΠΑΑ είναι, η διάγνωση των αδυναμιών της Ε.Ε. καθώς και 

η εξέλιξη της επιχειρησιακής ικανότητας, όσο αναφορά την διαχείριση κρίσεων ( 

Crisis Management). Πάνω σε αυτή δε την λογική στηρίχτηκε η ανάγκη για την 

δημιουργία και την προώθηση μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας (Saint – Malo Declaration, 1998). Η 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) άλλαξε σε Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας (Treaty of Lisbon), η οποία είχε σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες 

ασφάλειας του 1990 (Hynek 2011, σελ.81 – 82). Αποτέλεσε δε, την έναρξη μιας 

αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε., με έμφαση στην εξωτερική διαχείριση 

κρίσεων, διατηρώντας τη συλλογική εδαφική άμυνα ως βασική αποστολή του ΝΑΤΟ. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας φέρνει μια αναρρόφηση του καλύτερου θεσμικού 

συντονισμού και περισσότερο, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την διαχείριση 

κρίσεων. 
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Σε πολιτικό επίπεδο, η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών επιλογών που 

θα ενσωματώσει περαιτέρω πολιτικές και στρατιωτικές προσεγγίσεις, οι λεγόμενες 

αποστολές τύπου Πίτερσμπεργκ, (Petersberg Tasks) που προέρχονται από την 

Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση (Western European Union), στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, είχαν ήδη ενσωματωθεί στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1997 ( 

Western European Union Council of Ministers Bonn, 1992 – Petersberg Declaration). 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) περιλαμβάνει το 

σύνολο των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης 

της διαμόρφωσης μιας Κοινής Αμυντικής Πολιτικής (Common Security Policy) η 

οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

αποφασίσει. 

 

Μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας, βασικές αλλαγές στο πεδίο δράσης της 

Ε.Ε. επικεντρώνονται στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας / Common Foreign and Security Policy (ΚΕΠΠΑ / CFSP) και της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας / Common Security and Defence Policy (ΚΠΑΑ / 

CSDP). Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) σε Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 

με την Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι επιθυμητή η αύξηση της συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε ζητήματα εξωτερικής δράσης (External Action), 

συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών διαχείρισης κρίσεων της. Η συγκεκριμένη 

συνοχή ενισχύεται περαιτέρω από θεσμικές καινοτομίες της, οι οποίες είναι η 

ενδυνάμωση της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφάλειας, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 

(ΕΥΕΔ) που αποτελεί το Διπλωματικό Σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hynek 2011, 

σελ. 81 – 82). Η ΕΠΑΑ τώρα πλέον ΚΠΑΑ, παραμένει ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και έχει να κάνει με το 

επιχειρησιακό σκέλος των αποστολών – επιχειρήσεων (Missions – Operations) είτε 

είναι στρατιωτικού είτε είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Η ΚΕΠΠΑ αποτελεί μία 

πολύ σημαντική και ξεχωριστή πολιτική της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης ( 

European External Action). 
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας / European Security and 

Defence Policy, αποτελεί μια διακυβερνητική πολιτική η οποία βασίζεται κυρίως 

στην ομοφωνία, επειδή αφορά το επιχειρησιακό σκέλος της ΚΕΠΠΑ (Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας) και η οποία επίσης ενσωμάτωσε 

στοιχεία στρατιωτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Με την έναρξη της 

Συνθήκης της Νίκαιας (1 Φεβρουαρίου 2003), εφαρμόστηκαν και οι τελευταίες 

τροποποιήσεις στην ΕΠΑΑ, η οποία μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 λειτουργούσε 

ως πτυχή της ΚΕΠΠΑ υπό τις διατάξεις του δεύτερου πυλώνα. 

 

Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, μετονομάστηκε σε Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), και αποτελεί σκέλος επιχειρησιακής 

δράσης η οποία ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

(ΕΥΕΔ), ενώ της ασκείται εποπτεία και έλεγχος από την Ύπατη Εκπρόσωπο ( 

Φεντερίκα Μογκερίνι). Με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί πως επιχειρήσεις 

και αποστολές της ΕΠΑΑ / ΚΠΑΑ, έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις πρακτικές 

ανάγκες που προκύπτουν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μέχρι και την 

εφαρμογή της Συνθήκης της Νίκαιας (Treaty of Nice), οι αποφάσεις που εμπίπτουν 

στην εφαρμογή της ΕΠΑΑ / ESDP, λαμβάνονταν με ομοφωνία ενώ δεν υπήρχε 

περιθώριο για ειδική πλειοψηφία. Τα Κράτη – Μέλη δεν μπορούν να συνδράμουν με 

στρατιωτικές δυνάμεις ή ακόμα και να χρηματοδοτήσουν αποστολές ή δράσεις ( 

Margriet Drent & Dick Zandee 2016, σελ. 73). 

 

Αν δεν συνεπάγεται μία ομοφωνία ως προς τη σύσταση μιας αποστολής, δεν 

μπορεί να υπάρχει κοινή πολιτική στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. Επειδή κατά την 

διαδικασία πριν την λήψη μίας απόφασης, εμπλέκονται πολλά Όργανα και Υπηρεσίες 

που έχουν διακυβερνητική χροιά, οι όποιες αρχικές ενστάσεις αν δείχνουν να μην 

αντιμετωπίζονται στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μιας επιχείρησης, είναι εκείνες που 

θα ακυρώσουν μια επιχείρηση. Στην πράξη, όταν μια απόφαση έχει φθάσει σε 

επίπεδο Συμβουλίου, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί συμφωνία ως προς τα 

χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της από τα Κράτη – Μέλη (Μπέλλου 2015, σελ. 27 

). 
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Η μόνη εξαίρεση, δηλαδή ένας τρόπος ελιγμού στην περίπτωση που ένα 

Κράτος – Μέλος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση / αποστολή είτε 

στρατιωτικού είτε μη στρατιωτικού χαρακτήρα, υπάρχει μέσω μιας εναλλακτικής 

πρακτικής η οποία είναι η «εποικοδομητική αποχή» από την ψηφοφορία. Πιο 

συγκεκριμένα, προβλέπεται η μη συμμετοχή (participation) ενός Kράτους – Μέλους 

στην σχεδιαζόμενη επιχείρηση / αποστολή, και συνεπώς η μη συμμετοχή του στις 

δαπάνες που απαιτούνται, αλλά ταυτόχρονα και η μη παρεμπόδιση της εκτέλεσης της 

αποστολής από τα άλλα Κ – Μ. 

 

Όλο και περισσότερο πλέον, οι αποστολές διαχείρισης κρίσεων (Crisis 

Management) της Ε.Ε. είναι επιχειρήσεις που συνδυάζουν στρατιωτικές και πολιτικές 

πτυχές (υβριδικές) που πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα με ολιστικό 

τρόπο και εκτελούνται απρόσκοπτα. Για το λόγο αυτό έχουν συσταθεί μια σειρά από 

εξειδικευμένους Φορείς, Όργανα και Υπηρεσίες οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Συνθήκη της Λισαβόνας να προάγει τη διαδικασία 

αυτή (Hynek 2011, σελ. 90). 

 

ΚΠΑΑ: Θεωρία και πράξη 

 

Οι εξελίξεις και τα βασικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για μία 

ολοκληρωμένη διαχείριση κρίσεων και έναν πολιτικό – στρατιωτικό συντονισμό, 

καθώς επίσης και το μέλλον του Επιχειρησιακού Στρατηγείου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (OHQ) απαιτούν αναβαθμισμένες πολιτικές, στρατηγικές και επιχειρησιακές 

τάσεις. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το κομμάτι 

της διαχείριση κρίσεων, είναι απαραίτητος ένας πολιτικο – στρατιωτικός συντονισμός 

στις δομές διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ένας 

στρατηγικός σχεδιασμός με γραμμές κατευθύνσεων απευθείας από τις Βρυξέλλες ( 

Margriet Drent & Dick Zandee, 2016). 

 

Βασική αποστολή και στόχος της ΚΠΑΑ, όσο αναφορά τη διαχείριση 

κρίσεων είναι η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των απειλών και των 
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κινδύνων που προκύπτουν. Ο πολλαπλασιασμός των όπλων, συμπεριλαμβανομένων 

των βαρέων όπλων απέναντι από το «τόξο» της αστάθειας, υποδηλώνει ότι η 

στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει ενάντια σε ισχυρότερους αντιπάλους (τρομοκράτες / terrorists) από ότι 

στο παρελθόν, στο οποίο οι αντάρτες είχαν στην κατοχή τους μόνο ως βασικό όπλο 

το Καλάσνικωφ. 

 

Ενόψει της Διεθνούς Διάσκεψης το Μάιο του 1995, στην οποία προβλεπόταν 

να αποφασιστεί η επ’ αόριστον εφαρμογή της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Κέρκυρας τον Ιούνιο του 1994 έθεσε τις βάσεις για την υιοθέτηση Κοινής Δράσης 

της εφαρμογής της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Treaty for 

the Non Proliferation of Nuclear Weapons / NPT). Στην συγκεκριμένη Συνθήκη, 

αποφασίστηκε ότι τα Κράτη – Μέλη όχι μόνο θα αποδέχονταν την ανεπιφύλακτη και 

επ’ αόριστον εφαρμογή της, αλλά δεσμεύονταν να πιέσουν διπλωματικά τρίτα κράτη 

για την υιοθέτηση αυτής της γραμμής. Πράγματι, τον επόμενο χρόνο αποφασίστηκε η 

επ’ αόριστον εφαρμογή της NPT από μεγάλο αριθμό κρατών. (Report on the 

Implementation of the European Security Strategy, Brussels 2008 σελ. 3). 

 

Στις συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά και στις αρχές και τους συνολικότερους 

στόχους που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρόλο της στην διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια, η επιχειρησιακή δράση που προβλέπεται για την Ένωση είναι ευρεία και 

πολυσχιδής, αφού δεν φαίνεται να εξαιρείται καμία από τις διεθνείς πρακτικές 

διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα. 

Μια ματιά στο άρθρο 43 της Συνθήκης δείχνει ότι δεν εξαιρείται καμία δράση από τις 

εν δυνάμει αποστολές της Ε.Ε. στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Το ευρύ φάσμα των 

εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέες τάσεις σε εξέλιξη, και η 

Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία τέθηκε σε ισχύ, σημαίνει ότι οι υπάρχουσες 

θεσμικές δομές για τη χάραξη και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων στον 

τομέα της ΚΕΠΠΑ αλλά και της ΚΠΑΑ, τόσο προ – Λισαβόνας όσο και μετά 

εκφράζουν την ανάγκη να ενισχυθούν. (Clingendael Report 2016, σελ. 3) 
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Δράσεις τύπου Πίτερσμπεργκ 

 

Στην Συνθήκη της Λισαβόνας (Άρθρο 43) αναφέρεται ο χαρακτήρας και η 

ιδιότητα των επιχειρήσεων που μπορεί να αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις / αποστολές που έχει την δυνατότητα να διεξάγει η 

Ένωση καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων που μπορεί να έχουν στρατιωτικό ή 

μη στρατιωτικό χαρακτήρα, και στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, 

προστασίας αλλά και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αποτροπή των συγκρούσεων 

αλλά και εκείνων των δράσεων που ανοικοδομούν μία μετά – συγκρουσιακή περιοχή. 

Ο χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων περιγράφηκε στη «Διάσκεψη του Σεν 

Πίτερσμπεργκ» στη Βόννη το 1992 και περιελάμβανε: 

 

1. Επιχειρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

 

2. Επιχειρήσεις διάσωσης. 

 

3. Επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. 

 

4. Δράσεις μάχιμων δυνάμεων. 

 

5. Διαχείριση κρίσεων. 

 

6. Αποκατάσταση της ειρήνης (Western European Union Council of Ministers, 

Bonn 1992). 

 

Οι αποστολές τύπου Πίτερσμπεργκ (Petersberg Tasks) αποτυπώθηκαν στο 

άρθρο της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ο χαρακτήρας 

αυτών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε, ενισχύθηκε και αποτυπώθηκε στα άρθρα 42 

και 43 της ενοποιημένης έκδοσης της Συνθήκης της Λισαβόνας (Handbook on CSDP 

2nd edition 2012, σελ. 15 & 124 – 125). 
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Αν και στην Συνθήκη του Άμστερνταμ γίνεται αναφορά για την επιχειρησιακή 

της διάσταση (Petersberg), που ήδη υλοποιούσε η ΔΕΕ, πιο συγκεκριμένα αναφέρεται 

ότι η ΚΕΠΠΑ, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο διαμέσου της 

συνεργασίας με την ΔΕΕ, η έννοια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας, (ΕΠΑΑ / ESDP), εμφανίστηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της Κολωνίας (1999). Η Συνθήκη του Άμστερνταμ αναφέρει ότι τα 

Κράτη – Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ουδέτερων χωρών, θα μπορούν να 

συμμετέχουν στην υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

οποίας πτυχές αποτελούν οι δράσεις Πίτερσμπεργκ. Τα Κράτη – Μέλη θα μπορούν 

να υλοποιούν Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των ανθρωπιστικών 

αποστολών και επιχειρήσεων διάσωσης, των αποστολών διατήρησης της ειρήνης 

αλλά και των επεμβάσεων μάχιμων δυνάμεων, με σκοπό τη διαχείριση κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της ειρήνης (Margriet Drent & Dick 

Zandee 2016, σελ. 73). 

 

Άρθρο 42 παράγραφος 1 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει χρήση στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών μέσων τα οποία περιλαμβάνουν Kοινές Δράσεις αφοπλισμού, 

ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, επιχειρήσεις σταθεροποίησης 

μετά το πέρας των συγκρούσεων, αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών, 

αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, παροχή 

στήριξης σε τρίτες χώρες, αποστολές διαχείρισης κρίσεων, αποστολές 

αποκατάστασης της ειρήνης καθώς και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδει τις αποφάσεις σχετικά με τις αποστολές 

της παραγράφου 1, ορίζοντας τον στόχο και το περιεχόμενο τους, καθώς και τις 

γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής τους. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, υπό την 

αρμοδιότητα του Συμβουλίου και σε στενή και διαρκή επαφή με την Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), μεριμνά για τον συντονισμό των στρατιωτικών και 

μη στρατιωτικών πτυχών των αποστολών αυτών. 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency / EDA) 

τέθηκε σε λειτουργία το 2004, και αποτελεί μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση 

συντονισμού και οργάνωσης όλων των πρωτοβουλιών που θα ενδυναμώσουν τις 

αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την αμυντική συνεργασία 

των Κρατών – Μελών. Κομμάτι της ΕΠΑΑ αποτελεί και ο καθορισμός κοινών αρχών 

και κατευθύνσεων πολιτικής, οι οποίες επηρεάζουν σε πολιτικό επίπεδο τόσο την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της όσο και κάθε Κράτος – Μέλος σχετικά με 

ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Η σύσταση του συγκεκριμένου Οργανισμού ήταν 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του 2003, για να ενισχύσει τον τομέα της 

ανάπτυξης των αμυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, υλικού και εξοπλισμών. Ένα 

παράδειγμα ανάπτυξης και παραγωγής αυτού του Οργανισμού (ΕΟΑ) αποτέλεσε η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική ενάντια στην εξάπλωση Όπλων Μαζικής Καταστροφής ( 

WMD). 

 

Τον επιχειρησιακό έλεγχο καθώς και την τακτική διοίκηση στο έδαφος μιας 

επιχείρησης, πραγματοποιεί ο επικεφαλής της αποστολής ενώ συχνά επικουρείται από 

έναν ειδικό εκπρόσωπο (πολιτικό πρόσωπο). Και οι δύο υπάγονται στον Ύπατο 

Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) ασκεί τον 

ευρύτερο στρατηγικό έλεγχο, παρακολουθώντας την πορεία της επιχείρησης και τις 

ευρύτερες εξελίξεις. Όσο αναφορά τη στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, τα 

Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν στη Διάσκεψη Δέσμευσης 

Δυνατοτήτων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 – 21 Νοεμβρίου το 2000, στην 

οποία δεσμεύτηκαν να διαθέσουν εθνικές δυνάμεις για την υλοποίηση του Γενικού 

Στρατιωτικού Στόχου (Headline Goal). 

 

Ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη Βελτίωσης 

Δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της οποίας, συζητήθηκαν οι τυχόν βελτιώσεις και 

ενισχύσεις των προηγούμενων δεσμεύσεων των Κρατών – Μελών, και συμφωνήθηκε 

ένα Σχέδιο Δράσης (European Capability Action Plan / ECAP) βάσει του οποίου 
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θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των ενδεχόμενων αδυναμιών και ελλείψεων. 

Ώσπου να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας (Treaty of Lisbon), οι σημαντικές 

πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ / ESDP) και αργότερα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΚΠΑΑ / CSDP), λαμβάνονταν στο ανώτατο επίπεδο του Συμβουλίου, 

είτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων 

(GAERC) είτε, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

(αρχηγοί κρατών ), (Hynek, 2011 σελ. 85 - 56). 

 

Ακόμα και αν απαιτούνταν αποφάσεις που αφορούσαν σε θέματα πρώτου ή 

τρίτου πυλώνα, που στην ουσία ενέπιπταν αντίστοιχα στη δικαιοδοσία του ECOFIN ή 

του πυλώνα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA), οι διαβουλεύσεις και 

οι αποφάσεις πραγματοποιούνταν και λαμβάνονταν σε επίπεδο Αρχηγών – Κρατών. 

Τον Δεκέμβριο του 2004 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελών), εγκρίθηκε το Σχέδιο 

Δράσης για τη μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων (non – military crisis 

management), στο οποίο επισημάνθηκε η ανάγκη χρήσης όλων των μη στρατιωτικών 

μέσων που μπορούν να τεθούν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Όργανα 

της, τις πολιτικές της αλλά και τα Κράτη – Μέλη, προκειμένου να υλοποιήσει πιο 

αποτελεσματικά τους στόχους της μη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων ( 

Μπέλλου 2015, σελ. 27 – 28). 

 

Σε αυτόν τον τομέα, η Ε.Ε. δείχνει να έχει ολοκληρώσει όλες τις πτυχές που 

αφορούν την επιχειρησιακή ολοκλήρωση των δυνατοτήτων της στον τομέα της μη 

στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ / CFSP) για το 2007, η μη 

στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έχει εμπλουτιστεί και περιλαμβάνει πλέον νέα πεδία 

δράσης τα οποία είναι η διαχείριση συνόρων και η παροχή στήριξης για τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ / Security Sector Reform – SSR). 

(Handbook on CSDP 1st edition 2010, σελ. 88 – 89). 

 



 

 

ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: Μ02115 Σελίδα 26 
 

To 2010 ύστερα από την διακήρυξη της Ύπατης Εκπροσώπου, έχει συσταθεί 

η πρακτική των Κοινών Συναντήσεων Διαβούλευσης στις οποίες συμμετέχουν μέλη 

του / της: 

1. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

2. Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 

3. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). 

 

Σε αυτές τις συναντήσεις γίνεται ενημέρωση για τα ζητήματα που προκύπτουν στον 

τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, ενώ εξετάζεται και η εφαρμογή του κοινοτικού 

προϋπολογισμού στα σχετικά ζητήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει συχνά 

την πρόθεσή του να λαμβάνει πρωτοβουλίες επιζητώντας μια αποδοτικότερη 

διαδικασία διαβουλεύσεων σε ορισμένα ζητήματα, ακόμα και σχεδιασμού πολιτικής 

και ασφάλειας. Τέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) συστάθηκε 

μια νέα Διεύθυνση (DG1A), η οποία ασχολείται με ζητήματα Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και κυρίως, με πολιτικά ζητήματα εξωτερικών 

σχέσεων. Η Διεύθυνση των Εξωτερικών Σχέσεων (DG1) διατήρησε την οικονομική 

διάσταση των εξωτερικών σχέσεων καθώς και την πρόσβαση στα αντίστοιχα 

χρηματοδοτικά μέσα (EUISS CFSP Basics, 2015). 

 

Στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΚΕΠΠΑ 

αποτέλεσε ένα νέο φάσμα μέσων δράσης, που συνοδεύει τα παραδοσιακά μέσα ιδίως 

την εμπορική πολιτική και την συνεργασία της στην ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση), στόχος της 

ΚΕΠΠΑ ήταν να προωθηθεί μια αρμονική και χωρίς αντίφαση λειτουργία μεταξύ των 

κοινοτικών και των διακυβερνητικών δράσεων. Πιο συγκεκριμένα η Ένωση, μεριμνά 

για τη συνοχή του συνόλου της εξωτερικής της δράσης στα πλαίσια των πολιτικών 

της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας, της οικονομίας και της 

ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν την ευθύνη 

να διασφαλίζουν τη συνοχή αυτή. Εξασφαλίζουν δηλαδή στα πλαίσια των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. 
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2.2 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ 

 

Από το 2001 ξεκίνησε η δημιουργία και η σύσταση νέων Οργάνων και 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ), με απώτερο στόχο να διασφαλιστούν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 

άρτια εκτέλεση δράσεων τύπου Πίτερσμπεργκ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Ελσίνκι (Helsinki European Council) το Δεκέμβριο του 1999 συγκρότησε σταδιακά 

ένα σύνολο Οργάνων και Υπηρεσιών το οποίο οικοδόμησε θεσμικά την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Το σύνολο αυτών των οργάνων μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2009 ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

(ΕΥΕΔ). Στις 10 Δεκεμβρίου το 1999 στο Συμβούλιο του Ελσίνκι με την 

ολοκλήρωση των προτάσεων της Κολωνίας αποφασίστηκε η δημιουργία τριών νέων 

οργάνων για την θεσμική οικοδόμηση της ΕΠΑΑ. Πιο συγκεκριμένα αυτά τα τρία 

όργανα ήταν: 

 

1. Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (Political and Security Committee). 

 

2. Στρατιωτική Επιτροπή (EU Military Committee). 

 

3. Στρατιωτικό Επιτελείο (EU Military Staff). 

 

Ως προς τις υπηρεσίες που βρίσκονταν υπό την δικαιοδοσία του Συμβουλίου 

και αφορούν τα όργανα που υποστηρίζουν την ΚΕΠΠΑ και κυρίως την ΚΠΑΑ, τα 

οποία δημιουργήθηκαν από το 2001 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, και έχουν αμιγώς 

διακρατικό χαρακτήρα, αποτελούν πλέον μια ολόκληρη δομή υποστήριξης, συλλογής 

πληροφοριών, καθώς και πολιτικού και στρατιωτικού σχεδιασμού και εκτέλεσης 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναφερόμαστε στην Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας, στην Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό 

Στρατιωτικό Επιτελείο, στην Επιτροπή Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού 

και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, στο Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (SitCen), στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency) καθώς και όλες τις 
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υπηρεσίες που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και το 2009 ώστε να υποστηρίζουν την 

ΚΠΑΑ / CSDP. 

 

Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφάλειας 

 

Η δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου (High Representative) 

προτάθηκε από τους Γάλλους και εισήχθηκε από την Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(Treaty of Amsterdam). Αποτελεί δε ορόσημο για τα θέματα Εξωτερική Πολιτικής 

και Διεθνούς Ασφάλειας και υποστηρίζεται από ένα άλλο όργανο, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service) / (ΕΥΕΔ / EEAS 

) το οποίο υπάγεται υπό την εξουσία του. Ο ρόλος του / της Ύπατου Εκπροσώπου 

είναι να μεριμνά για τη μεγαλύτερη συνοχή της Εξωτερικής Πολιτικής και της 

Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hynek 2011, σελ. 83). 

 

Προεδρεύει στη μηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών 

Υποθέσεων στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και των 28 Κρατών – 

Μελών. Παρευρίσκεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council) και 

υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Για τις περισσότερες 

αποφάσεις στον τομέα της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ( 

Foreign Affairs and Security Policy) απαιτείται η συγκατάθεση όλων των χωρών 

της Ε.Ε. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ήταν ασαφής ως προς τις ακριβείς αρμοδιότητες 

του Ύπατου Εκπροσώπου. Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες του, 

συχνά ερμηνεύονταν από τον ίδιο τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Γενικά, στα τελευταία 

χρόνια της θητείας του, ο ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου έχει αρκετά αναβαθμιστεί. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η επιμονή του να τονίζει την ανάγκη σύνταξης μιας 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας (European Security Strategy) ώστε να 

υπογραμμιστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 

Handbook on CSDP 2nd edition 2012, σελ. 30 – 31). 
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Ο κύριος ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε. είναι η συμπεριφορά της 

ΚΕΠΠΑ, να ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου σε μορφή Εξωτερικών Υποθέσεων, 

την διαμόρφωση και την προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής και υλοποίησης των 

αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα, καθώς επίσης και την εξωτερική εκπροσώπηση και 

τη διεξαγωγή του διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 27 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ύπατος Εκπρόσωπος: 

 

➢ Ασκεί την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

➢ Συμβάλλει με τις προτάσεις του για την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής, την 

οποία θα εκτελεί ως εντολοδόχος του Συμβουλίου, και θα διασφαλίζει την 

εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται σε αυτόν τον τομέα. 

 

➢ Προεδρεύει του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων. 

 

➢ Είναι ένας / μία από τους Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 

European Commission). 

 

➢ Εξασφαλίζει τη συνοχή της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης. 

 

➢ Είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο της Επιτροπής, όσον αφορά τις ευθύνες στον 

τομέα των Εξωτερικών Σχέσεων και τον συντονισμό των άλλων πτυχών της 

Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

➢ Εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήματα που εμπίπτουν στην Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ / CFSP). 

 

➢ Διεξάγει πολιτικό διάλογο με τρίτους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και εκφράζει τη θέση της Ένωσης στους Διεθνείς Οργανισμούς και στις 

διεθνείς διασκέψεις. 

 

➢ Ασκεί εξουσία επί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ / 

EEAS), και πάνω από τις Αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και 

Διεθνείς Οργανισμούς (General Secretary of the Council of EU, 2009). 
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Ο Ύπατος Εκπρόσωπος χρησιμεύει ως βασικός συντονιστής των 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι να 

διασφαλιστεί ότι η Εξωτερική Πολιτική και η ασφάλεια των πολιτικών της Ε.Ε. 

διαμορφώνονται και εφαρμόζονται με συνέπεια. Αρχικά καθήκοντα Ύπατου 

Εκπροσώπου εκτελούσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου μια θέση που 

προβλεπόταν από την Συνθήκη του Μάαστριχτ (Maastricht Treaty). Ό ρόλος του 

ήταν κυρίως γραφειοκρατικός, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας σε καθημερινή 

βάση τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και τις εργασίες της εκάστοτε προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου εκτελούσε τα 

καθήκοντά του ως επικεφαλής της Γραμματείας του Συμβουλίου, ενώ επικουρούσε το 

Συμβούλιο σε θέματα που αφορούσαν την ΚΕΠΠΑ συμβάλλοντας στη διατύπωση, 

στην προπαρασκευή και την εφαρμογή των αντίστοιχων αποφάσεων (Άρθρο 26 

Συνθήκη του Άμστερνταμ). Έχει επίσης την αρμοδιότητα, έπειτα από αίτημα της 

Προεδρίας και ενεργώντας εξ ονόματός της, να παράσχει διαμεσολαβητικές 

υπηρεσίες ή να διεξάγει πολιτικό διάλογο με τρίτους (Handbook on CSDP 2nd edition 

2012, σελ. 31). 

 

Από το 1999 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009, για μια δεκαετία καθήκοντα 

ειδικού Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ εκτελούσε ο Χαβιέ Σολάνα (Javier Solana 

Madariaga), ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα 

του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα 

υποστηριζόταν από τη Μονάδα Πολιτικού Σχεδιασμού και Έγκαιρης Προειδοποίησης 

(Policy Planning and Early Warning Unit / PPEWU) όπως προβλεπόταν στη 

Διακήρυξη που συνοδεύει την Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η Μονάδα Πολιτικού 

Σχεδιασμού και Έγκαιρης Προειδοποίησης αποτελούσε μια μεγάλη καινοτομία της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ. Στόχος της ήταν να παράσχει τη δυνατότητα στα Κράτη 

– Μέλη να δρουν από κοινού σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας ώστε να αποκτήσουν 

έναν μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή (Μπέλλου 2015 σελ. 14 – 15). 
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Η Μονάδα Πολιτικού Σχεδιασμού και Έγκαιρης Προειδοποίησης αποτελείτο από: 

 

➢ 20 εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τη Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου. 

 

➢ 15 άτομα από τα Κράτη – Μέλη. 

 

➢ 1 άτομο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

➢ 1 άτομο από τη ΔΕΕ. 

 

Τα καθήκοντα της Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού και Έγκαιρης 

Προειδοποίησης περιλάμβαναν κυρίως την παρακολούθηση και την ανάλυση των 

εξελίξεων, καθώς επίσης την έγκαιρη αξιολόγηση και προειδοποίηση για γεγονότα ή 

καταστάσεις, που μπορεί να είχαν επιπτώσεις στους τομείς που καλύπτει η ΚΕΠΠΑ, 

καθώς και την αξιολόγηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 

την ΚΕΠΠΑ. Τέλος την κατάρτιση τεκμηριωμένων αναφορών (εκθέσεων / reports) 

για τις εναλλακτικές πολιτικές, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της 

πολιτικής του Συμβουλίου. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένα 

μέρος των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκείται από τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο. Βεβαίως, προοδευτικά η Μονάδα Πολιτικής ενισχύθηκε τόσο σε αριθμό 

προσωπικού όσο και σε αρμοδιότητες, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει τις 

διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ 

(http://www.consilium.europa.eu) και ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). 

 

Έναν μήνα πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (Treaty of 

Lisbon), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε εκλέξει τη Βρετανίδα πρώην Επίτροπο 

Εμπορίου, Κάθριν Άστον (Catherine Ashton), ως Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Το 

ρόλο αυτό εκτελεί πλέον από τον Οκτώβριο του 2014 η Ιταλίδα (Υπουργός 

Εξωτερικών) Φεντερίκα Μογκερίνι (Federica Mogherini). Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα 

http://www.consilium.europa.eu/
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συνεχίσει τη διαδικασία του στρατηγικού προβληματισμού, με σκοπό την 

προετοιμασία μιας συνολικής στρατηγικής της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία μετά τα Κράτη – Μέλη. 

 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος συντάσσει ετησίως δυο εκθέσεις, μία για την ΚΕΠΠΑ 

και μία για την ΚΠΑΑ (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) τις οποίες 

παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και τις εγκρίνει κατόπιν 

ακροαματικής διαδικασίας και διαλόγου που ακολουθεί, υποδεικνύοντας έτσι την 

αποδοχή του για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Τόσο το Συμβούλιο όσο και η 

Επιτροπή, και ασφαλώς η Ύπατη Εκπρόσωπος οφείλουν να κρατούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενήμερο για το σύνολο των εξελίξεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ αλλά και 

της ΚΠΑΑ. Αυτό το πράττουν σε τακτική βάση αλλά και εκτάκτως αν και εφόσον 

τους ζητηθεί (Handbook on CSDP 2nd edition 2012, σελ. 36 – 37). 

 

Η Αντιπρόεδρος και Ύπατος Εκπρόσωπος (ΑΠ / ΥΕ) Federica Mogherini, 

έθεσε τις βάσεις στη στρατηγική αξιολόγηση της, στην οποία αναλύονται οι σύνθετες 

και πολύπλοκες τριβές που περικλείουν το διεθνές προσκήνιο σε ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στην 

Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) τον Μάιο του 2003, ύστερα από αίτηση της Προεδρίας του 

Συμβουλίου, παρουσιάστηκε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας ( 

European Security Strategy) το οποίο και υιοθετήθηκε επίσημα το Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Drent & Zandee 2016, σελ. 71). 

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service) -

(ΕΥΕΔ / EEAS), εισήχθη με την Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδρύθηκε το 2009 αλλά 

νόμιμα τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουλίου το 2010 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

) μπαίνοντας σε πλήρη λειτουργία τέλη Δεκεμβρίου το 2010 ή αρχές Ιανουαρίου το 

2011. Πρόκειται για την διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στόχος 

της είναι η ευθύνη για την εφαρμογή την ενίσχυση και τον σωστό συντονισμό της 
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ΚΕΠΠΑ αλλά και της ΚΠΑΑ. Στόχος της δεν είναι να αντικαταστήσει τα Υπουργεία 

Εξωτερικών των Κρατών – Μελών, ούτε τις εθνικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά να συντονίσει τις εξωτερικές δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να οικοδομήσει μια διεθνή επιρροή για την Ένωση 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3648/creation-eeas_en). 

 

Πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξωτερικές σχέσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόταν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 

European Commission), ενώ αρμόδιο σώμα για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας / Common Foreign and Security Policy (ΚΕΠΠΑ / CFSP) ήταν 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council). Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης αποτελεί την επίσημη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχοντας ως στόχο να εφαρμόσει τις εξωτερικές της σχέσεις, αλλά και να 

υπερασπιστεί και να προάγει τα συμφέροντα και τις αξίες της. Ως νέος θεσμός η 

ΕΥΕΔ (Έκθεση Iουλίου 2013), κατάφερε να υπερπηδήσει εμπόδια και 

γραφειοκρατικές δυσκολίες, διαθέτοντας σήμερα (Απρίλιος 2017) 5400 άτομα ως 

ανθρώπινο προσωπικό, και 139 αντιπροσωπείες και γραφεία σε όλο τον κόσμο, όντας 

σε θέση να διαχειριστεί ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, 

καλύπτοντας παράλληλα δράσεις αναπτυξιακού αλλά και στρατιωτικού χαρακτήρα ( 

Hynek 2011, σελ. 84). 

 

Η σύναψη και η παρακολούθηση Συμφωνιών Συνεργασίας και Σύμπραξης, 

και οι εκθέσεις (reports) των αντίστοιχων Kρατών εντάσσεται στην αρμοδιότητα της 

Ύπατης Εκπροσώπου. Επίσης, προσωπικό της ΕΥΕΔ αρχικά λειτουργούσε 

υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ), ενώ σήμερα αυτή υλοποιείται στο σύνολό της από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο αριθμός διπλωματικών αντιπροσωπειών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα μεγάλος (140) σε 163 χώρες στον πλανήτη και σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, παρέχοντας ενημέρωση τόσο στην υπηρεσία (ΕΥΕΔ) όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/3601/who-we-are_en). 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3648/creation-eeas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3601/who-we-are_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3601/who-we-are_en
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Η ΕΥΕΔ έχει στο ενεργητικό της 30 αποστολές στρατιωτικού και μη 

στρατιωτικού χαρακτήρα εκ των οποίων οι 16 είναι σε εξέλιξη σήμερα. Μερικές από 

τις περιοχές που έλαβαν δράση αυτές οι αποστολές είναι οι εξής: Σομαλία, Κόσοβο, 

Ιράκ, Αφγανιστάν, Νότιο Σουδάν, Κονγκό, Γεωργία, Ουκρανία, Νίγηρα, Μάλι, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Π.Γ.Δ.Μ, Παλαιστινιακά Εδάφη, και η Δημοκρατία της 

Κεντρικής Αφρικής. Ορισμένες από αυτές τις αποστολές έλαβαν δράση πριν 

καταχωρηθούν επίσημα ως δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμοδιότητες που 

κάλυψαν αυτές οι δράσεις ήταν, η παροχή αστυνομικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση 

αστυνομικών δυνάμεων, η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων του Τομέα Ασφάλειας 

(SSR), καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων του Κράτους – 

Δικαίου και τέλος ο έλεγχος των συνόρων. Πολλές από τις δράσεις που εντάσσονται 

στην εξωτερική επιχειρησιακή δράση, εμπλέκουν τομείς που καλύπτουν 

υποστηρικτικούς μηχανισμούς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ασφάλειας και 

του εκδημοκρατισμού. (EUISS Yearbook of European Security 2014, 269 – 270). 

 

Δράσεις μη στρατιωτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Γ.Δ.Μ, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Δυτικά Βαλκάνια), αφορούν ζητήματα του Χώρου 

Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), ενισχύοντας και την εσωτερική 

αλλά και την εξωτερική ασφάλεια. Για αποτελεσματικότερη επίτευξη των 

Εξωτερικών Δράσεων της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει τον 

αποκλειστικό έλεγχο και την διαχείριση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών 

που καθορίζουν την φύση της οικονομικής υποστήριξης, δίνοντας της πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα κονδύλια, πάντα διαμέσου της Ύπατης Εκπροσώπου που ως ένας εκ 

των Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τον έλεγχο για τον Ευρωπαϊκό 

Προϋπολογισμό. Μέσα από αυτούς τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, η Ύπατη 

Εκπρόσωπος έχει τη δυνατότητα, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (double – hated 

capacity), να διατηρεί ένα σημαντικό λόγο στο συντονισμό των αναπτυξιακών 

δράσεων και τη διασύνδεση αυτών με τους σκοπούς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ ( 

EUISS Yearbook of European Security 2016, σελ. 19 – 20). Κάποια παραδείγματα 

είναι: 
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1. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ( 

European Instrument for Democracy and Human Rights). 

 

2. Το Μέσο για την Σταθερότητα (Instrument for Stability) για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών. 

 

3. Το Μέσο για την Συνεργασία της Πυρηνικής Ασφάλειας (Instrument for 

Nuclear Safety Cooperation). 

 

Στην διεξαγωγή και τον συντονισμό αυτών των δράσεων, σημαντικό ρόλο 

έχει ο Ύπατος Εκπρόσωπος ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε 

πρόκληση ή σύγκρουση παρουσιαστεί. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης ασκείται έλεγχος από τα Κράτη – Μέλη με επικεφαλής το COREPER II που 

έχει τον πρώτο λόγο στη διατύπωση της ημερήσιας διάταξης και στα πρακτικά των 

Συμπερασμάτων του Συμβουλίου (EUISS, The European Union’s External Action 

CFSP Basics, 2015). Μέχρι και πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

μέρος των Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονταν υπό τον 

έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφάλειας συμπεριλαμβάνοντας και την επιχειρησιακή της διάσταση (ΚΠΑΑ) 

βρισκόταν υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Με την δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όπως προβλέπει η Συνθήκη της 

Λισαβόνας, η ΕΥΕΔ προσπαθεί να συντονίσει την εφαρμογή των Εξωτερικών 

Σχέσεων της Ένωσης επιδιώκοντας μια συνεκτική / ολιστική προσέγγιση (Μπέλλου, 

2015, σελ. 39). 

 

Από το μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης ενσωμάτωσε τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων και 

μέρος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Επομένως το προσωπικό της Υπηρεσίας, 

ακόμα και αν προέρχεται από τα Κράτη – Μέλη ή από την Γραμματεία του 

Συμβουλίου, δε μπορεί να μένει αμέτοχο στις υποχρεώσεις και τις εργασίες της 

Ύπατης Εκπροσώπου, η οποία και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει 

αναλάβει μεγάλο φορτίο της Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
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ΕΥΕΔ συμμετέχει προσωπικό από τις διπλωματικές υπηρεσίες των Κρατών – Μελών. 

Οι τρεις παραπάνω ομάδες, σε αντιστοιχία περίπου του ενός τρίτου, συνθέτουν το 

ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΕΔ (EUISS Yearbook of European Security 2014, σελ. 

266 – 268). 

 

Σύμφωνα με την εφαρμογή των στρατηγικών ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τρεις παράγοντες δικαιολογούν την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας ως προς την αποτελεσματικότητα της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης ( 

Μπέλλου, σελ. 40). 

 

1ος Παράγοντας 

 

Ο πρώτος παράγοντας αφορά τη διασύνδεση της επιχειρησιακής δράσης της 

με πολιτικές, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι οποίες ενδέχεται να 

εμπλέκουν στρατιωτικές, πολιτικές και αναπτυξιακές συνιστώσες, συμβάλλοντας έτσι 

στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις, ενώ εντάσσονται στην εξωτερική επιχειρησιακή δράση, οι 

τομείς που καλύπτουν ασφαλώς εμπλέκουν συχνά υποστηρικτικούς μηχανισμούς και 

δράσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού, συμβάλλοντας έτσι στην 

αντιμετώπιση της αστάθειας στην ευρύτερη περιφέρεια της Ένωσης. Ακριβώς επειδή 

αυτά τα ζητήματα καλύπτουν τις θεματικές του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εμφανίζεται 

συχνά να υλοποιεί πτυχές της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπέλλου 2015, σελ. 40). 

 

Μέσα από τις δράσεις, κυρίως μη στρατιωτικού χαρακτήρα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προάγει ζητήματα που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αποστολές της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια (Π.Γ.Δ.Μ, Βοσνία –

Ερζεγοβίνη και Κόσοβο) έδειξαν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις εκτελούσαν υπηρεσίες 
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εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας ενώ αστυνομικές δυνάμεις εξοπλίζονταν 

στρατιωτικά και επιχειρούσαν εκτός των συνόρων τους (Μπέλλου 2015, σελ. 40). 

 

2ος Παράγοντας 

 

Από το 2010 όλες οι χρηματοδοτήσεις των παραπάνω μέσων, καθώς και η 

οικονομική υποστήριξη των αποστολών (μη στρατιωτικού χαρακτήρα) έχουν 

ενταχθεί στη νεοσύστατη υπηρεσία του Μέσου για την Εξωτερική Πολιτική (Foreign 

Policy Instrument) και υπάγονται στην Υ.Ε. (Φεντερίκα Μογκερίνι). Αυτό σημαίνει 

ότι ενισχύεται η θεσμική της δυνατότητα να συντονίσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις 

της χρηματοδότησης. Ως επακόλουθο η λειτουργία της ΕΥΕΔ, φαίνεται να μειώνει τα 

περιθώρια προηγούμενων δαπανηρών επικαλύψεων στις χρηματοδοτικές 

προσπάθειες της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης (Μπέλλου 2015, σελ. 41). 

 

3ος Παράγοντας 

 

Ένας τρίτος παράγοντας, ο οποίος αναδεικνύει και το στρατηγικό 

πλεονέκτημα της ΕΥΕΔ, αφορά τη θεσμική της σύσταση. Για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουσες υπηρεσίες που μέχρι και πριν την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας βρίσκονταν υπό την εξουσία είτε της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μπέλλου 2015, 41 – 42). Αξίζει να 

τονιστεί πως, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις οικονομικές ή 

αναπτυξιακές συμφωνίες που επισυνάπτει με τρίτες χώρες, φροντίζει ώστε να έχουν 

ενσωματωθεί ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των αξιών και των αρχών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Εφαρμογή του Κράτους – Δικαίου. 

2. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

3. Προαγωγή των δημοκρατικών αρχών. 
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Στρατιωτική Επιτροπή 

 

Η Στρατιωτική Επιτροπή (European Union Military Committee / EUMC), 

δημιουργήθηκε ως προσωρινό Σώμα τον Μάρτιο του 2000, και ως μόνιμη Επιτροπή 

τον Ιανουάριο του 2001. Σε επίσημη λειτουργία τέθηκε στις 9 Απριλίου το 2001. Η 

σύσταση της αποτελείται από το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο των Υπουργείων 

Αμύνης (Αρχηγοί των Επιτελείων), και όταν κρίνεται σκόπιμο και οι στρατιωτικοί 

τους αντιπρόσωποι. Η Στρατιωτική Επιτροπή έχει ως στόχο, να παρέχει στρατιωτικές 

συμβουλές προς την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), και επίσης να 

καθοδηγεί και να κατευθύνει το Στρατιωτικό Επιτελείο. Συγκεκριμένα, έχει την 

εποπτεία της εκτέλεσης όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και τις λειτουργίες του Επιτελείου στα συγκεκριμένα επίπεδα μιας 

επιχείρησης, τα οποία είναι τα εξής: σχεδιασμός, υποστήριξη, εκτέλεση, αξιολόγηση 

και σε τελικό στάδιο υλοποίηση. 

 

Ο πρόεδρος της EUMC εκλέγεται για 3 χρόνια και παρευρίσκεται σε όλα τα 

συνέδρια και τις συναντήσεις της ΕΠΑ, όταν αυτές είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Η 

Προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής είναι αναπόσπαστο κομμάτι από τις εκάστοτε 

προεδρίες των Κρατών – Μελών. Η Στρατιωτική Επιτροπή συνεδριάζει σε επίπεδο 

ΓΕΕΘΑ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης) δύο φορές τον χρόνο. Σε αυτό το 

διάστημα εκλέγεται και ο Πρόεδρος. Αρχικά Πρόεδρος ήταν ο Φινλανδός Στρατηγός 

Johan Edvin Birger Gustav Hägglund. Η Στρατιωτική Επιτροπή παρέχει 

συμβουλές και στον Ύπατο Εκπρόσωπο, ενώ συμμετέχει στις εκάστοτε συναντήσεις 

καθώς και στις συναντήσεις του Συμβουλίου όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις 

σε ζητήματα στρατιωτικού ή αμυντικού χαρακτήρα (Μπέλλου 2015, σελ. 22). 

Μερικά από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, ενίοτε «συμμετέχουν» επίσης και στη 

Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ όποτε έχουν διπλή αρμοδιότητα ( 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-

csdp/5428/european-union-military-committee-eumc_en). 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5428/european-union-military-committee-eumc_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5428/european-union-military-committee-eumc_en
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Στρατιωτικό Επιτελείο 

 

Ο ρόλος του Στρατιωτικού Επιτελείου (European Union Military Staff / 

EUMS) είναι, να παρέχει στρατιωτική εξειδίκευση και υποστήριξη στην ΕΠΑΑ ώστε 

να πραγματοποιείται ορθά η εκτέλεση μιας στρατιωτικής αποστολής και διαχείρισης 

κρίσεων, όσον αναφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης. Το Στρατιωτικό Επιτελείο τέθηκε σε λειτουργία στις 11 Ιουνίου το 2001 

και αποτελείται από αξιωματικούς των Κρατών – Μελών.   

 

Το καλοκαίρι του 2005 δημιουργήθηκε η Πολιτικό – Στρατιωτική Μονάδα ( 

Civil Military Cell), με κύριο στόχο την συνεργασία στα πολιτικό – στρατιωτικά 

ζητήματα. Η συγκεκριμένη μονάδα διευκόλυνε και βοήθησε τόσο στην συνεργασία 

ανάμεσα στον στρατιωτικό και τον πολιτικό τομέα, όσο και σε μια διεθνή 

επιχειρησιακή συνεργασία σε μελλοντικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Το 2008 

μετά από απόφαση του Συμβουλίου, ανέλαβε επιπλέον αρμοδιότητες οι οποίες είναι: 

 

1. Παροχή υπηρεσιών άμεσης προειδοποίησης. 

 

2. Αξιολόγηση και εκτέλεση στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. 

 

3. Καθορισμός / Αξιολόγηση / Αναθεώρηση των στρατιωτικών στόχων. 

 

Στην Συνθήκη της Νίκαιας (Treaty of Nice), η Στρατιωτική Επιτροπή και το 

Στρατιωτικό Επιτελείο δεν αναφέρονται ονομαστικά, αντίθετα με την Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), για να μην καταγραφούν ονομαστικά σε Συνθήκη 

τα στρατιωτικά όργανα και οι αρμοδιότητες τους. ( 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5436_en). 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5436_en
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Επιτροπή για τις Πολιτικές Πτυχές της Διαχείρισης Κρίσεων 

 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 τονίστηκε η 

μεγάλη σημασία της μη στρατιωτικής επιχειρησιακής δυνατότητας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ενώ τα πρώτα 3 βασικά όργανα της ΕΠΑΑ / ESDP στοχεύουν κυρίως, στον 

συντονισμό επιχειρησιακών δυνατοτήτων στρατιωτικού χαρακτήρα, τον Μάιο του 

2000 το Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία της Επιτροπής για τις Πολιτικές Πτυχές 

της Διαχείρισης Κρίσεων (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management / 

CIVCOM), ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα μέλη 

της Civcom στελεχώνουν εκπρόσωποι των Kρατών – Μελών, αλλά συμμετέχουν και 

άτομα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κύριες 

αρμοδιότητες τους είναι συνεργασία των Κρατών – Μελών με τα Όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σχετικά 

με τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Υπηρεσία Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής 

Επιχειρήσεων 

 

Αρχικά ο σχεδιασμός των παραπάνω επιχειρήσεων, υστερούσε σε σημαντικό 

βαθμό σε σχέση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, το 2007 δημιουργήθηκε η υπηρεσία της Μη 

Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (Civilian 

Planning Conduct Capability / CPCC) για τον συντονισμό μη στρατιωτικών 

επιχειρήσεων, στα πλαίσια και στο μοτίβο της Γραμματείας του Συμβουλίου. Στις 

αρμοδιότητες της ήταν επίσης ο συντονισμός και η σωστή συνεργασία με τα Όργανα 

και τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. αλλά και των Κρατών – Μελών. Η Υπηρεσία υπάγεται 

στον έλεγχο της ΕΠΑ αλλά και του / της Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Η 

Υπηρεσία στελεχώνεται από πρώην αξιωματούχους της Γραμματείας του 

Συμβουλίου, αλλά και από απεσταλμένους εμπειρογνώμονες από τα Κράτη – Μέλη, 

ενώ διοικείται δε από ανώτατο διπλωματικό υπάλληλο. Αποτελεί τον πυρήνα για τον 

σχεδιασμό μη στρατιωτικών επιχειρήσεων (non military operations), και ορόσημο 
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για την σωστή διεξαγωγή πολιτικών αποστολών ( 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5438_en). 

 

Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής 

 

Το 2003 τέθηκε σε λειτουργία μία υπηρεσία υπό την εποπτεία της 

Γραμματείας του Συμβουλίου που ονομάστηκε Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (Joint 

Situation Centre / SITCEN). Η συγκεκριμένη Yπηρεσία ασχολείται σε 24ωρη βάση 

με την λήψη και την συλλογή πληροφοριών από άλλα Όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή Υπηρεσίες των Κρατών – Μελών, σε ζητήματα που αφορούν την 

διεξαγωγή επιχειρήσεων. Επίσης παρέχει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και είναι υπεύθυνη για την άμεση και έγκαιρη 

προειδοποίηση σε περίπτωση κάποιου γεγονότος. Το Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής 

αποτελείται από στρατιωτικό αλλά και από πολιτικό προσωπικό. Το 2011 

ενσωματώθηκε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και μετονομάστηκε 

σε Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Intelligence 

Analysis Centre). 

 

Δύο Υπηρεσίες που εντάχθηκαν με αυτόνομη σύσταση και προϋπολογισμό 

στον θεσμικό μηχανισμό της ΕΠΑΑ, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Νίκαιας το 2001 ήταν (EUISS The European Union’s External Action / CSFP Basics, 

2015): 

 

1. Το Δορυφορικό Κέντρο της Μαδρίτης (SATCEN). 

 

2. Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας στο Παρίσι (EUISS). 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5438_en
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Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας 

 

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) / Political and Security 

Committee (PSC ή COPS) στελεχώνεται από εθνικούς αντιπροσώπους (28), 

ανωτάτου διπλωματικού επιπέδου καθώς και από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που ασχολείται αποκλειστικά με τις λειτουργίες και την εξέλιξη της 

ΚΕΠΠΑ.Η ΕΠΑ τέθηκε σε λειτουργία από τις 22 Ιανουαρίου το 2001. Η υποχρέωση 

της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας είναι, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο 

διεθνές προσκήνιο, σε περιοχές που καλύπτει η ΚΕΠΠΑ, και να συμβάλλει στον 

καθορισμό των πολιτικών εκθέτοντας γνωμοδοτήσεις στο Συμβούλιο. Έχει την 

αρμοδιότητα να ασκεί τον πολιτικό έλεγχο, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου ( 

Μπέλλου 2015, σελ. 20) και να κατευθύνει σε στρατηγικό επίπεδο τις επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Συνθήκης της Νίκαιας, η οποία 

ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2000 και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-

instruments-and-agencies_en). 

 

Στην ουσία η ΕΠΑ, αντικατέστησε την Πολιτική Επιτροπή η οποία 

προβλεπόταν από την Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρο Ι.15) και αποτελούνταν, από 

τους γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Εξωτερικών, που συνεδρίαζαν κάθε μήνα 

στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, είναι ένα μόνιμο όργανο με 

περιορισμένες αλλά σημαντικές αρμοδιότητες, όσον αφορά στην άσκηση πολιτικής. 

Αποτελεί ένα καθοριστικό ρόλο, στο σχεδιασμό της πολιτικής και εποπτείας των 

αποστολών (είτε στρατιωτικών, είτε μη στρατιωτικών), αλλά δεν συμμετέχει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων πολιτικής, εκτός αν της ανατεθεί από το Συμβούλιο ( 

Handbook on CSDP Mission and Operations 2015, σελ. 22 – 23). 

 

Για ζητήματα στρατιωτικού ή πολιτικού χαρακτήρα, η ΕΠΑ βασίζεται στις 

αποφάσεις του Συμβουλίου, ενώ για θέματα διοικητικά ή οικονομικά που αφορούν 

την ΚΕΠΠΑ ή ΕΠΑΑ, βασίζεται στο COREPER (Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των 

Κρατών – Μελών). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
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Οι κύριες αρμοδιότητες της ΕΠΑ περιλαμβάνουν: 

 

1. Τη διάγνωση μιας κατάστασης. 

 

2. Την εξακρίβωση των πιθανών επιπτώσεων μιας κατάστασης στην Ε.Ε. 

 

3. Την καταγραφή των πιθανών σεναρίων αντιμετώπισης μιας κατάστασης. 

 

4. Την σύνταξη γνωμοδοτήσεων και προτάσεων πολιτικής προς το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο. 

 

Κάθε πρόταση που προκύπτει, αποτελεί αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς 

ανάλυσης, υπό το πρίσμα των αρχών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν 

μια πρόταση πολιτικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα εγκριθεί από το Συμβούλιο με 

ομοφωνία, η ΕΠΑ αναλαμβάνει την εποπτεία εκτέλεσης της αποστολής, καθώς και 

τον έλεγχο προόδου της. Στο πλαίσιο εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης 

(στρατιωτικού ή μη στρατιωτικού χαρακτήρα) το Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να 

παραχωρήσει επιπλέον αρμοδιότητες στην ΕΠΑ, ώστε να λαμβάνει επιμέρους 

αποφάσεις αν τις κρίνει απαραίτητες, για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση μιας 

επιχείρησης. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, είναι το Όργανο που στην πράξη 

στήριξε και παρακολούθησε σε βαθμό εποπτείας τη γρήγορη εξέλιξη της ΕΠΑΑ, και 

επομένως διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας και επιρροής 

(Μπέλλου 2015, σελ. 21). 

 

Σύμβουλοι Εξωτερικών Σχέσεων 

 

Στη θεσμική σύσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ( 

ΕΠΑΑ) ανήκει επίσης και η ομάδα που απαρτίζει τους Συμβούλους Εξωτερικών 

Σχέσεων (RELEX Counsellors). Η συγκεκριμένη ομάδα συστάθηκε το 1994, με 

σκοπό να στηρίξει σε συμβουλευτικό επίπεδο το COREPER σε ζητήματα θεσμικού, 

οικονομικού και νομικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σταδιακά η ομάδα μετονομάστηκε «Σύμβουλοι ΚΕΠΠΑ» το Νοέμβριο του 1999, 

έπειτα από απόφαση του COREPER. 
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Η Ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με την υποχρέωση να παρέχει τεχνοκρατικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, που εστιάζουν σε νομικά ζητήματα όταν προκύπτει η 

δημιουργία νέων υπηρεσιών, αλλά και όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο 

κοινοτικός προϋπολογισμός ή όταν πρέπει να ρυθμιστούν οικονομικά ή νομικά 

ζητήματα από την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ. 

 

Πολιτικο – Στρατιωτική Ομάδα Εργασίας 

 

Λόγω ιδιαιτέρων αναγκών για πολιτικο – στρατιωτική συνεργασία στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας τον Απρίλιο του 2001, 

το COREPER αποφάσισε την σύσταση μιας Πολιτικο – Στρατιωτικής Ομάδας 

Εργασίας, της οποίας ο ρόλος θα ήταν να είναι μεσάζοντας σε ζητήματα και 

ερωτήματα που θα προέκυπταν, κυρίως στον συντονισμό δράσεων ανάμεσα στην 

Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) και της Πολιτικής Επιτροπής (CIVCOM). Η 

συγκεκριμένη Ομάδα (Political – Military Group / PMG) στελεχώνονταν από 

εθνικούς αντιπροσώπους από τα Υπουργεία Αμύνης και Εξωτερικών των Κρατών –

Μελών. Η σύσταση αυτής της ομάδας αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό χρήσιμη, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης / αποστολής ( 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-

instruments-and-agencies_en). 

 

Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού 

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Νοέμβριο του 2009 (λίγο πριν την 

έναρξη ισχύος της ΣτΛ), αποφάσισε τη σύσταση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Κρίσεων και Σχεδιασμού (Crisis Management and Planning Directorate / CMPD), 

η οποία βρισκόταν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας ως ο 

θεσμός που θα παρέχει τον απαραίτητο πολιτικό – στρατιωτικό σχεδιασμό και το 

συντονισμό με τα διαφορετικά όργανα της ΚΠΑΑ / CSDP αλλά και τις ενδεχόμενες 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
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εξωτερικές εταιρικές συμμετοχές (Handbook on CSDP Missions and Operations, 

2015, σελ. 25). 

 

Στις αρμοδιότητές της CMPD περιλαμβάνονται o στρατηγικός σχεδιασμός 

των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η στρατηγική επισκόπηση επιχειρήσεων 

εν εξελίξει, η δημιουργία και η εξασφάλιση ευρύτερων συνεργασιών και εταίρων στη 

διεξαγωγή όλου του φάσματος επιχειρήσεων και αποστολών. Επίσης περιλαμβάνεται 

ο συντονισμός για την ανάπτυξη και εξασφάλιση πολιτικών και στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, για τη διεξαγωγή των αποστολών καθώς και η σύσταση πολιτικής για 

κάθε αποστολή / επιχείρηση, και τέλος η διεξαγωγή ασκήσεων και άλλων 

εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. 

(https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5433_en). Η 

CMPD αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας, λόγω της δυνατότητας να λειτουργεί στη βάση μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, ενσωματώνοντας πολιτικές και στρατιωτικές 

διαστάσεις, αλλά και για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής επιχείρησης / 

αποστολής πριν προταθεί τελική απόφαση είτε στο επίπεδο της Επιτροπής Πολιτικής 

και Ασφάλειας είτε στο ανώτερο επίπεδο του Συμβουλίου. 

 

Ειδικοί Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ένα σημαντικό μέσο για τις δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων (Crisis 

Management) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χρήση των Ειδικών Εντεταλμένων της 

Ε.Ε. (EU Special Representatives / EUSR). Οι Ειδικοί Εκπρόσωποι έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο θεσμικό πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, και διετέλεσαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη σημαντικών πολιτικών 

στόχων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και διαχείρισης κρίσεων. Οι EUSR 

είναι ανώτεροι διπλωμάτες, με μεγάλη εμπειρία από τις εθνικές διπλωματικές 

υπηρεσίες και είναι ως εκ τούτου φορείς των παραδοσιακών επαγγελματικών 

διπλωματικών νορμών και του πολιτισμού (EUISS Yearbook 2016, σελ. 79). Μετά 

την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι Ειδικοί Απεσταλμένοι 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5433_en
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ενσωματώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και ο ρόλος τους 

ήταν να στηρίζουν το έργο του Ύπατου Εκπροσώπου. Ο ρόλος τους στο εσωτερικό 

ήταν η λειτουργία συντονισμού της Ε.Ε. και στο εξωτερικό, η διατήρηση τακτικών 

επαφών με τα άλλα θεσμικά Όργανα που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και 

την ανθρωπιστική δράση. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που καταδεικνύει την τάση 

αυτή της ανθρωπιστικής δράσης των Ειδικών Εντεταλμένων ήταν στο Σουδάν, στη 

Μολδαβία και τον Νότιο Καύκασο και στην συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3606/eu-

special-representatives_en). 

 

Εκτός από τα τρία όργανα της ΕΠΑΑ που δημιουργήθηκαν αρχικά, κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 2000 συστάθηκε η Μονάδα Πολιτικής (Policy Unit) που 

λειτουργούσε υπό την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και η οποία 

εξελίχθηκε σταδιακά σε μια ιδιαίτερα αξιόλογη Γενική Διεύθυνση, η οποία επέκτεινε 

τις δραστηριότητές της, καλύπτοντας πολιτικό – στρατιωτικά θέματα, ενώ 

ταυτόχρονα αναδομήθηκε απορροφώντας προσωπικό με εμπειρία από το ΝΑΤΟ και 

τα Εθνικά Υπουργεία. Αργότερα αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφάλειας (ΕΠΑ). Μέχρι την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ), του Οργάνου που σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας εκτελεί 

την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (Hynek 2011, σελ. 84) και 

περιλαμβάνει όλα τα Όργανα της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ (πλέον ΚΠΑΑ) η Μονάδα 

Πολιτικής, κάλυπτε τρεις τομείς: 

 

1. Διεύρυνση, ανάπτυξη και πολυμερείς οικονομικές σχέσεις. 

 

2. ΚΕΠΠΑ και περιφερειακές σχέσεις. 

 

3. ΚΠΑΑ και επιχειρήσεις / αποστολές (στρατιωτικές και πολιτικές). 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3606/eu-special-representatives_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3606/eu-special-representatives_en
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Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Ασφάλειας – Common Foreign and Security Policy (ΚΕΠΠΑ – CFSP), 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων και υποθέσεων η οποία 

ασκείται και ελέγχεται από τον / την Ύπατο Εκπρόσωπο (High Representative). 

Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στην σταθερή λειτουργία και δομή της ΕΥΕΔ, αποτελεί 

το πολύ έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό από στελέχη τα οποία μεταφέρθηκαν 

από διάφορες διπλωματικές υπηρεσίες των Κρατών – Μελών, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αλλά και την Γραμματεία του Συμβουλίου. Τα στελέχη αυτά έχουν 

πολύχρονη εμπειρία, τόσο στις εξωτερικές σχέσεις και τη διπλωματία όσο και στον 

τομέα της επιχειρησιακής δράσης οικοδομώντας για πολλά χρόνια την ΚΕΠΠΑ. 

Αυτή η σύνθεση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική καινοτομία με συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα αλλά και γραφειοκρατικά μειονεκτήματα (Handbook on CSDP 2nd 

edition 2012, σελ. 40 – 41). Η ορισθείσα  “αρχιτέκτονας” ως Ύπατος Εκπρόσωπος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Federica Mogherini, έχει το δύσκολο έργο του καθορισμού 

των στόχων και της κατεύθυνσης της στρατηγικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  (ΕΥΕΔ, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΚΕΠΠΑ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μόνιμο στρατό. Αντίθετα, στο πλαίσιο της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Common Foreign and 

Security Policy (ΚΕΠΠΑ / CFSP), βασίζεται σε “Ad Hoc” δυνάμεις τις οποίες 

διαθέτουν τα Κράτη – Μέλη για κοινές επιχειρήσεις αφοπλισμού, ανθρωπιστικές 

αποστολές και επιχειρήσεις διάσωσης, στρατιωτικές συμβουλές και βοήθεια, 

πρόληψη συγκρούσεων, διατήρηση της ειρήνης, διαχείριση κρίσεων, καθώς και 

σταθεροποίηση μετά από συγκρούσεις. 

 

Εφαρμογή της επιχειρησιακής δράσης της Ε.Ε. 

 

Από τα τέλη του 1999 είχε καταστεί σαφές πως η Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας / European Security and Defence Policy (ΕΠΑΑ / ESDP) 

έπρεπε να λειτουργήσει έχοντας μια στρατιωτική (military) αλλά και μια μη 

στρατιωτική (non military) διάσταση. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος 

προέκυψαν οι εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις για διεθνή δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι / Helsinki European Council που 

έγινε στις 10 – 11 Δεκεμβρίου το 1999, αποφασίστηκε από τα Κράτη – Μέλη η 

δημιουργία κατάλληλου δυναμικού το οποίο θα αναλάμβανε ολόκληρο το φάσμα –

πεδίο των αποστολών τύπου Πίτερσμπεργκ (Council of Ministers Bonn, 1992 – 

Petersberg Declaration) ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ΕΠΑΑ (Hynek 2011, 

σελ. 85). 
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Τοιουτοτρόπως τα Κράτη – Μέλη θα ήταν σε θέση να διεξάγουν και να εκτελέσουν 

άμεσα αποτελεσματικές αποστολές και επιχειρήσεις υπό την καθοδήγηση και την 

ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να πλήττουν τον ρόλο των Κρατών – Μελών 

που συμμετείχαν σε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του Οργανισμού Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου / North Atlantic Treaty Organization (ΝΑΤΟ). 

 

Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε ο Γενικός Στρατιωτικός Στόχος (Headline 

Goal) με βάση τον οποίο έως το 2003 τα Κράτη – Μέλη θα έπρεπε να είναι σε θέση 

να υποστηρίξουν εντός 60 ημερών, τουλάχιστον για ένα ολόκληρο έτος στρατιωτική 

δύναμη (taskforce) 60.000 ατόμων ικανών και εκπαιδευμένων ώστε να αναλάβουν 

την εφαρμογή και διεξαγωγή αποστολών Πίτερσμπεργκ (Margriet Drent & Dick 

Zandee 2016, σελ. 73 – 74).   Είναι απαραίτητη η επάρκεια στρατιωτικού δυναμικού 

καθώς και οι προβλεπόμενες μονάδες ελέγχου και συλλογής πληροφοριών καθώς και 

μονάδες διοικητικού χαρακτήρα και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης (αεροπορία – 

ναυτικό). Τέλος καθώς είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μιας επιχείρησης για ένα έτος, 

συνεπάγεται η ύπαρξη εφεδρείας σε περίπτωση άμεσης αντικατάστασης. 

 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία Ντε Φέιρα / Santa Maria da 

Feira (Πορτογαλία) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000 διακηρύχτηκαν 

τέσσερις προτεραιότητες για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων / civilian crisis 

management, οι οποίες είναι: 

 

1. Η δημιουργία δυνατότητας παροχής υπηρεσιών και ενίσχυση των δομών της 

Δημόσιας Διοίκησης σε τρίτα κράτη. 

 

2. Η δημιουργία αστυνομικής δύναμης. 

 

3. Η δημιουργία για δραστηριοποίηση στον τομέα της ενίσχυσης και 

υποστήριξης του Κράτους Δικαίου. 
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4. Η δημιουργία της ικανότητας να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτους 

υπηρεσίες στον τομέα της πολιτικής προστασίας (European Council Santa 

Maria da Feira, 2000). 

 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι υιοθετήθηκε και μια Έκθεση για τη 

μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων παράλληλα με αυτήν στον στρατιωτικό τομέα 

ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει κρίσεις χρησιμοποιώντας μη 

στρατιωτικά μέσα. Στη συγκεκριμένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πάρθηκε 

απόφαση για την δημιουργία αστυνομικής δύναμης 5.000 ατόμων διαθέσιμων στον 

τομέα της ΕΠΑΑ, εκ των οποίων τα 1.000 άτομα θα πρέπει να διατηρούν ετοιμότητα 

(stand by) 30 ημερών. Αυτό αποτελεί αναπτυξιακή πράξη που περιλαμβάνει τόσο 

στρατιωτικές (military) όσο και μη στρατιωτικές (non – military) δυνατότητες. 

 

Στο Συμβούλιο των Βρυξελών / Brussels European Council του 2004 

εγκρίθηκε και η πρόταση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Δύναμης 

Στρατοχωροφυλακής / European Gerdamerie Force. Η δημιουργία της είχε προταθεί 

τον Σεπτέμβριο του 2004 και θα αποτελείτο από 3.000 στρατοχωροφύλακες από 

πέντε Κράτη – Μέλη, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και άλλα 

αντίστοιχα που θα έχουν στη διάθεση τους ήδη αστυνομικό προσωπικό που να 

λειτουργεί με στρατιωτικούς κανόνες (Police Force with Military Status). Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου το 2006. Μέχρι τον 

Ιούνιο του 2013, τα Κράτη – Μέλη που συμμετείχαν ήταν η Πολωνία, η Ιταλία, η 

Ρουμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Ισπανία ενώ συνδεδεμένα 

Μέλη ήταν η Λιθουανία και η Τουρκία (ως υποψήφια προς ένταξη χώρα). Παρόλα 

αυτά, όλοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε σχετικές αποστολές – 

επιχειρήσεις (missions / operations).                                                                                    
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Η Ευρωπαϊκή Δύναμη Στρατοχωροφυλακής έχει ήδη πέντε αποστολές στο 

ενεργητικό της οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Βοσνία – Ερζεγοβίνη (2007). 

2. Αϊτή (2010). 

3. Αφγανιστάν (2009). 

4. Μαλί (2014). 

5. Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (2014). 

 

Επιχειρησιακή Δράση της Ε.Ε. στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ 

 

Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ –

FYROM), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τρεις ολοκληρωμένες αποστολές. Η 

πρώτη αποστολή ήταν η επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα (military operation) με 

την ονομασία CONCORDIA η οποία διαδέχθηκε τη στρατιωτική αποστολή του 

ΝΑΤΟ τον Μάρτιο του 2003 (http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-

operations/concordia/index_en.htm). Σκοπός αυτής της αποστολής ήταν η διατήρηση 

ενός περιβάλλοντος ασφάλειας στη χώρα που θα επέτρεπε την ομαλή εφαρμογή της 

Συμφωνίας Ειρήνης της Αχρίδας που υπογράφτηκε μεταξύ της Αλβανόφωνης 

μειονότητας και της κυβέρνησης της FYROM τον Αύγουστο του 2001. 

 

Η συγκεκριμένη αποστολή αντικαταστάθηκε το Δεκέμβριο του 2003, και 

αναπτύχθηκε μια αστυνομική επιχείρηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ / FYROM), γνωστή ως EUPOL PROXIMA 

(http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/proxima-

fyrom/index_en.htm). Στόχος αυτής της αποστολής ήταν η διατήρηση της έννομης 

τάξης, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η εκπαίδευση αστυνομικών 

δυνάμεων και συνοριοφυλάκων καθώς επίσης και η διακρατική συνεργασία στα 

παραπάνω θέματα. Η αποστολή αποτελείτο από 200 περίπου άτομα, αστυνομικό 

αλλά και πολιτικό προσωπικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες 

χώρες. Η διάρκεια της αποστολής αυτής ήταν ένα έτος αλλά η δράση της πήρε 

παράταση με αποτέλεσμα να τερματιστεί στις 15 Δεκεμβρίου του 2005. 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/concordia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/concordia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/proxima-fyrom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/proxima-fyrom/index_en.htm
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Την παραπάνω αποστολή διαδέχθηκε μια άλλη αποστολή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την ονομασία EUPAT (EU Police Advisory Team) η οποία είχε σαν 

στόχο την εκπαίδευση και την μετάδοση τεχνογνωσίας σε αστυνομικά ζητήματα και 

σε θέματα Κράτους Δικαίου στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Στην αποστολή 

συμμετείχαν 30 υψηλόβαθμοι αστυνομικοί για διάστημα έξι μηνών ( 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupat/index_en.htm). 

 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση / European Union, η ανάπτυξη, διεξαγωγή και 

σωστή εκτέλεση των επιχειρήσεων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο ως προς την 

απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας αλλά και ως πρακτικής συνεργασίας με τo 

θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του ΝΑΤΟ. Τέλος, επόμενη αποστολή 

υποστήριξης του Κράτους Δικαίου (rule of law) που ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου το 

2004, στη Γεωργία με την ονομασία EUJUST / THEMIS διάρκειας ενός έτους, 

αποτέλεσε την απαρχή – σημείο μηδέν της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

ζητήματα βελτίωσης του δικαστικού συστήματος σε κράτη εκτός των συνόρων της 

Ένωσης (http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-themis-

georgia/index_en.htm). 

 

Στις 12 Ιουνίου το 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council) 

αποφάσισε την ανάπτυξη της αποστολής στρατιωτικού χαρακτήρα (Μilitary 

Operation) με την ονομασία ARTEMIS στην περιοχή Bunia της Λαϊκής 

Δημοκρατίας του Κονγκό (DRC) διάρκειας λίγων μηνών (Σεπτέμβριος 2003), για την 

ομαλή διεξαγωγή σταθεροποίησης της περιοχής. Ορόσημο για την υλοποίηση της 

συγκεκριμένης αποστολής αποτέλεσε η Γαλλία. 

(http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis 

drc/indexen.htm).  

 

Τον Δεκέμβριο του 2004 το Συμβούλιο / Council αποφάσισε την σύσταση 

μιας αστυνομικής αποστολής (30 ατόμων), η οποία θα αναπτύσσονταν τον επόμενο 

μήνα στη Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η πράξη αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Αστυνομικής 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupat/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-themis-georgia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-themis-georgia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis%20drc/indexen.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis%20drc/indexen.htm
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Μονάδας / Integrated Police Unit που θα λειτουργούσε σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα για τη διασφάλιση των κρατικών θεσμών και της εσωτερικής ασφάλειας της 

χώρας. Εν τέλη στις 30 Απριλίου το 2005 ξεκίνησε η δράση της αστυνομικής 

επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κινσάσα με την ονομασία EUPOL που 

αποτέλεσε την πρώτη πολιτικού χαρακτήρα επιχείρηση διαχείρισης κρίσεως της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική (http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-

operations/eupol-kinshasa/index_en.htm). Τον Ιούνιο του ιδίου έτους ξεκίνησε η 

ανάπτυξη μιας δεύτερης αποστολής στην Κινσάσα διάρκειας 12 μηνών που 

ονομάστηκε EUSEC – R.D (Κονγκό) με απώτερο σκοπό να διασφαλίσει την 

εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διαφάνεια των αρχών του Κράτους 

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

congo/index_en.htm). Επίσης επισημάνθηκε ως πολύ σημαντικό θέμα, να τηρούνται 

οι αρχές χρηστής δημόσιας διοίκησης καθώς και οι δημοκρατικές αρχές μαζί με την 

προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (Biscop 2007, σελ. 5). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2014 μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / European Security and Defence 

Policy (ΕΠΑΑ / ESDP) συνέβαλε υποβοηθητικά τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο σε αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν με την 

ονομασία EUAVSEC (http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-

operations/euavsec-south-sudan/index_en.htm). Μία ιδιαίτερης σημασίας 

στρατιωτικού – ναυτικού χαρακτήρα αποστολή πραγματοποιήθηκε το 2008 με την 

ονομασία ATALANTA στην ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας και του Κέρατος της 

Αφρικής για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας 

(http://eunavfor.eu/). Όσον αφορά το Ιράκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει την 

πολιτική διαδικασία ανασυγκρότησης και του Κράτους Δικαίου (Rule of Law) μέσω 

της αποστολής EUJUST LEX (http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-

operations/eujust-lex-iraq/index_en.htm ). 

 

Η αποστολή γνωστή ως EUFOR / ALTHEA είχε ξεκινήσει από στρατιωτική 

αποστολή (military mission ) του ΝΑΤΟ το 1995 στην περιοχή της Βοσνίας – 

Ερζεγοβίνης την οποία ανέλαβε να συνεχίσει η Eυρωπαϊκή Ένωση από τις 2 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-kinshasa/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-kinshasa/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/euavsec-south-sudan/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/euavsec-south-sudan/index_en.htm
http://eunavfor.eu/
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/index_en.htm
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Δεκεμβρίου το 2004, και σήμερα είναι ήδη εν εξελίξει, αποτελεί δε μια στρατιωτικού 

χαρακτήρα επιχείρηση με στόχο τη διατήρηση περιβάλλοντος ασφαλείας για τους 

πολίτες της χώρας (http://www.euforbih.org/eufor/index.php/about-

eufor/background). Η επιχείρηση (operation) είχε ξεκινήσει αρχικά με μια 

στρατιωτική δύναμη περίπου 7.000 ατόμων, ενώ σήμερα έχει μειωθεί, κυρίως στα 

600 άτομα στρατιωτικού προσωπικού. Και οι δύο αποστολές της Ένωσης στη Βοσνία 

– Ερζεγοβίνη αναπτύχθηκαν στη βάση των ρυθμίσεων συνεργασίας με το ΝΑΤΟ ( 

Berlin Plus). 

 

Ειρηνευτικές Αποστολές 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστείλει ειρηνευτικές αποστολές σε διάφορες 

περιοχές του κόσμου οι οποίες αποτελούν εστίες συγκρούσεων. Σχεδόν σε κάθε 

μεγάλη στρατιωτική επέμβαση έχει ακολουθήσει πολιτικό χάος. Καμιά από τις 

καινούριες αποστολές δεν είναι αποκλειστικά στρατιωτική. Τον Αύγουστο του 2008, 

η Ε.Ε. διαμεσολάβησε για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Γεωργίας και 

Ρωσίας, απέστειλε παρατηρητές για να παρακολουθούν την κατάσταση (αποστολή 

επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία) και χορήγησε ανθρωπιστική 

βοήθεια στους πληθυσμούς που εκτοπίστηκαν λόγω των συγκρούσεων (Hynek 2011, 

σελ. 86). Στο Κοσσυφοπέδιο, ισχυρή αστυνομική και δικαστική δύναμη (Rule of Law 

mission) με την ονομασία EULEX KOSOVO συμβάλλει επιτόπου στην 

αποκατάσταση της δικαιοσύνης, του Κράτους Δικαίου και της έννομης τάξης 

(http://www.eulex-kosovo.eu/ ). 

 

Από το 2003 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει περίπου 30 

στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις (military and civilian 

missions / operations) σε 3 Ηπείρους από τις οποίες οι 15 είναι ολοκληρωμένες και οι 

10 είναι εν εξελίξει (Απρίλιος 2017). Όλες δε οι εν λόγω αποστολές κρίσεων 

αποσκοπούν στην οικοδόμηση της ειρήνης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε το 

τσουνάμι στην Ινδονησία, την προστασία των προσφύγων στο Μαλί και την 

http://www.euforbih.org/eufor/index.php/about-eufor/background
http://www.euforbih.org/eufor/index.php/about-eufor/background
http://www.eulex-kosovo.eu/
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Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μέχρι την καταπολέμηση της πειρατείας στη Σομαλία 

και το Κέρας της Αφρικής (Margriet Drent & Dick Zandee, 2016). 

 

Στρατιωτικές Επιχειρήσεις – Αποστολές: 

 

CONCORDIA – Π.Γ.Δ.Μ (2003) / Ολοκληρωμένη – Completed, ARTEMIS – Λαϊκή 

Δημοκρατία Κονγκό (2003) / Ολοκληρωμένη – Completed, EUFOR ALTHEA – 

Βοσνία / Ερζεγοβίνη (2004) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUFOR RD CONGO – RD 

Congo (2006) / Ολοκληρωμένη – Completed, EUCAP NAVFOR / ATALANTA – 

Σομαλία (2008) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUFOR TCHAD – Τσαντ RCA (2008 – 

2009) / Ολοκληρωμένη – Completed, EUTM – Σομαλία (2010) / Εν εξελίξει – 

Ongoing, EUTM – Μάλι (2013) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUFOR RCA – 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2014 – 2015) / Ολοκληρωμένη – Completed, 

EUMAM RCA – Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2015) / Ολοκληρωμένη 

Completed, EUNAVFOR MED – Μεσόγειος (2015) / Εν εξελίξει – Ongoing. 

 

Μη Στρατιωτικές Επιχειρήσεις – Αποστολές : 

 

EUPOL PROXIMA – Π.Γ.Δ.Μ (2004 – 2005) / Ολοκληρωμένη – Completed, 

EUJUST / ΘΕΜΙΣ – Γεωργία (2004 – 2005) / Ολοκληρωμένη – Completed, EUSEC 

RD – Κονγκό (2005 – 2016) / Ολοκληρωμένη – Completed, EU BAM RAFAH – 

Παλαιστινιακά Εδάφη (2005) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUJUST LEX – Ιράκ (2005 – 

2013) / Ολοκληρωμένη – Completed, EUPOL COPPS – Παλαιστινιακά Εδάφη ( 

2006) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUPAT – Π.Γ.Δ.Μ (2006) / Ολοκληρωμένη – 

Completed, EU SSR – Γουινέα Μπισάου (2008 – 2010) / Εν εξελίξει – On going, 

EUPOL – Αφγανιστάν (2007) / Εν εξελίξει – Ongoing, EULEX – Κοσσυφοπέδιο ( 

2008) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUMM – Γεωργία (2008) / Εν εξελίξει – Ongoing, 

EUPOL – Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό (2007 – 2014) / Ολοκληρωμένη, – Completed 

EUPOL – KINSHASA – Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό (2005 – 2007) Ολοκληρωμένη – 

Completed, EUAVSEC – Νότιο Σουδάν (2012 – 2014) Ολοκληρωμένη – Completed, 

EUCAP SAHEL – Νίγηρας (2012) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUCAP NESTOR – 
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Σομαλία (2012) / Εν εξελίξει – Ongoing, EU BAM – Λιβύη (2013) / Εν εξελίξει – 

Ongoing, EUAM – Ουκρανία (2014) / Εν εξελίξει – Ongoing, EUCAP SAHEL – 

Μάλι (2014) / Εν εξελίξει – Ongoing (https://eeas.europa.eu/topics/military-and-

civilian-missions-and-operations_en). 

 

Για κάθε αποστολή – επιχείρηση (mission – operation) χρησιμοποιούνται 

κονδύλια που διατίθενται από ξεχωριστό προϋπολογισμό ανάλογα με το είδος και τον 

χαρακτήρα της εκάστοτε αποστολής – επιχείρησης, δηλαδή αν είναι στρατιωτικού ή 

μη στρατιωτικού τύπου. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Συνθήκης της Νίκαιας –

Treaty of Nice οι επιχειρησιακές δαπάνες στρατιωτικών αποστολών καλύπτονται 

από τα ίδια τα Κράτη – Μέλη με κριτήρια που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο. Οι διοικητικές δαπάνες μιας αποστολής καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι καθημερινές δαπάνες των 

αποστολών εθνικού χαρακτήρα καλύπτονται από τους εθνικούς πόρους των 

συμμετεχόντων κρατών. 

 

Ο μηχανισμός με την ονομασία ΑΘΗΝΑ / ATHENA διαχειρίζεται την 

χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 

Μπέλλου 2015, σελ. 32 – 33). Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν: 

 

1. Εγκατάσταση στρατηγείου – μονάδων διοικήσεως, λειτουργικές δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων μετακινήσεων, συστημάτων Η/Υ, πληροφόρησης του 

κοινού, πρόσληψης τοπικού προσωπικού, ανάπτυξης και στέγασης 

στρατηγείου δυνάμεως. 

 

2. Για τις δυνάμεις συνολικά: υποδομές, ιατρικές υπηρεσίες (επί τόπου), ιατρικές 

διακομιδές, διακριτικά σήματα, πρόσκτηση πληροφοριών (δορυφορικές 

εικόνες). 

 

3. Επιστροφές χρημάτων προς / από το ΝΑΤΟ ή άλλους οργανισμούς (π.χ. τα 

Ηνωμένα Έθνη). 

https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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Κύριες Πολιτικές Στρατηγικές & Επιχειρησιακές Τάσεις 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας / European Security and Defence Policy (ΕΠΑΑ / ESDP) 

καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κρίσεις που δεν είναι πάντα της ίδιας 

μορφής ή χαρακτηριστικών, και επομένως οι δράσεις της και το πλαίσιο 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σημαντικό ρόλο αποτελεί το γεγονός ότι η 

Ε.Ε. αλλά και τα Κράτη – Μέλη έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν ότι η ευελιξία και η 

αποτελεσματικότητα θα πρέπει να χαρακτηρίζουν πλέον την δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ πλέον ΚΠΑΑ. Αρκετές τάσεις μπορούν να 

διακριθούν στην ανάπτυξη της διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

είναι σημαντικός ο βαθμός που συμβάλλουν στη δημιουργία εφικτών προσδοκιών για 

τις αποστολές – επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management) της Ένωσης 

μετά το 2009 (Μπέλλου 2015, σελ. 31). 

 

Μία από τις κρίσιμες τάσεις που εξετάστηκαν είναι η σταδιακή ενσωμάτωση 

των πολιτικών και στρατιωτικών πλευρών της διαχείρισης των κρίσεων, κυρίως από 

εσκεμμένες προσπάθειες για την εισαγωγή υβριδικών (hybrid) επιχειρήσεων, 

στρατιωτικών αλλά και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην διαχείριση κρίσεων ( 

Hynek 2011, σελ. 87). Μια από τις πιο δυναμικές τάσεις στον τομέα της διαχείρισης 

κρίσεων (Crisis Management) της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι περισσότερο 

πιθανό να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας – Lisbon Treaty, 

υπήρξε η συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε. και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

η οποία έλαβε χώρα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 (Hynek 2011, 

σελ. 88). Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις επιλογές για το σχεδιασμό και την 

λειτουργία επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης οι οποίες είναι: 

 

1. Χρησιμοποιώντας τις δομές του ΝΑΤΟ. 

 

2. Το Αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

ένα νεοσύστατο Κέντρο Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Στρατιωτικού 

Επιτελείου της Ε.Ε. 
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3. Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ πρέπει να εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία τους 

για την καλύτερη αντιμετώπιση διαχείριση κρίσεων. 

 

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις (military operations) μπορούν να αναπτύσσονται 

είτε με την υποστήριξη των δυνάμεων του NATO (υπηρεσίες υποστήριξης, 

στρατιωτικός εξοπλισμός και άλλες υπηρεσίες), όπως η επιχείρηση CONCORDIA, 

είτε χωρίς τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, όπως, η επιχείρηση ARTEMIS στο Κονγκό το 

2003. Στη Διάσκεψη Δέσμευσης Αστυνομικών Δυνατοτήτων στις 19 Νοεμβρίου 

2001, τα Κράτη – Μέλη δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση των στόχων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σάντα Μαρία Ντε Φέϊρα για τη δημιουργία της 

αστυνομικής δύναμης των 5.000 ατόμων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι 

θα μπορεί να αναλαμβάνει αποστολές αστυνομικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των 

οποίων η αστυνομική δύναμη θα μπορεί όχι μόνο να ενισχύει τις τοπικές αστυνομικές 

αρχές μιας περιοχής σε κρίση, αλλά και να τις υποκαθιστά ως προς την παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

             

Από πολιτικής πλευράς η αρχική εστίαση (focus) της αστυνομίας και του 

Κράτους – Δικαίου έχει μετατοπιστεί στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας ( 

Security Sector Reform / SSR) μέσω της κατάρτισης, (αστυνομικοί, δικαστικοί, 

εμπειρογνώμονες, στρατιωτικοί κλπ.) ειδικότερα στο μεσαίο και ανώτερο επίπεδο 

διαχείρισης κρίσεων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ανάπτυξη ικανοτήτων 

έχει κυριαρχήσει στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και αποστολών της ΚΠΑΑ σε 

ασταθείς ζώνες σε όλο τον κόσμο, αντί για την παραδοσιακή ορολογία των 

αποστολών τύπου Petersberg (Margriet Drent & Dick Zandee 2016 σελ. 73). 

 

Η Ε.Ε. διαδραματίζει σήμερα πρωτεύοντα ρόλο ως πάροχος ασφάλειας 

 

Από τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πραγματοποιεί 

επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης με δύο μάχιμες ομάδες, η καθεμία από τις οποίες 

αποτελείται από 1.500 στρατιώτες (Τακτικοί Σχηματισμοί Μάχης / Battlegroups). 

Εάν κριθεί απαραίτητο, δύο επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν σχεδόν ταυτόχρονα. 
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Οι αποφάσεις για άμεση επέμβαση λαμβάνονται από τους Υπουργούς των Κρατών – 

Μελών, οι οποίοι συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. (European 

Council). Η διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) αποτελεί έναν από τους πλέον 

σημαντικούς τομείς για την ΚΕΠΠΑ και το νέο CSDP. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας συνεκτικής εξωτερικής 

πολιτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσεων. 

 

Από το 2003, που η ΕΠΑΑ τέθηκε σε λειτουργία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αναπτύξει πάνω από 30 επιχειρήσεις (Απρίλιος 2017) στρατιωτικού και μη 

στρατιωτικού χαρακτήρα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Αφρική, τα 

Βαλκάνια, την ανατολική γειτονιά της Ε.Ε. και της Μέσης Ανατολής (Margriet Drent 

& Dick Zandee 2016 σελ. 70). Η κοινωνία των πολιτών και οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν παίξει ζωτικό ρόλο στην διαχείριση κρίσεων. 

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2003 η Ένωση ανέλαβε την πρώτη ειρηνευτική 

αποστολή της (peacekeeping mission) αστυνομικού χαρακτήρα, στη Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη EUPM (European Union Police Mission) αναλαμβάνοντας την αποστολή 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) – (UN International Police Task Force) 

που είχε καθοριστεί το 1995 από το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντέιτον / Παρισιού ( 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/index_en.htm 

). Στόχος της συγκεκριμένης αποστολής ήταν να δημιουργήσει σωστούς θεσμούς 

αστυνόμευσης και Κράτους – Δικαίου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

πρότυπα. Καθώς και να αναλάβει την επιτήρηση της πορείας της εκπαίδευσης των 

αστυνομικών δυνάμεων της χώρας. Η αποστολή αποτελείτο από 500 αστυνομικούς 

περίπου, από περισσότερες από τριάντα χώρες και ολοκληρώθηκε το 2012. 

 

Το Δεκέμβριο του 2001, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν 

ανακοινώθηκε η μερική επιχειρησιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεδομένης της διαρκούς ενίσχυσης της τότε ΕΠΑΑ (ESDP), ενώ υιοθετήθηκε το 

Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκών Δυνατοτήτων / European Capabilities Action Plan ( 

ECAP), σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη – Μέλη δεσμεύονταν να συνεργαστούν 

παρέχοντας εθελοντικά μέρος των δυνατοτήτων τους αλλά και συντονίζοντας τις 

δράσεις τους και τις επενδύσεις τους και συνεργαζόμενοι με το Στρατιωτικό 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/index_en.htm
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Επιτελείο (EUMS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υλοποιήσουν το συντομότερο το 

Γενικό Στρατιωτικό Στόχο (Headline Goal). Συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν μια 

ομάδα εργασίας η οποία θα συντόνιζε τις προσπάθειες εξασφάλισης εκείνων των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα καθιστούσαν την Ε.Ε. ικανή να υλοποιήσει τις 

πρώτες επιχειρήσεις στις αρχές του 2000, κατά τη διαδικασία του ήπιου διαχωρισμού 

των δυο δημοκρατιών από το ομόσπονδο σχήμα που τις συνέδεε. 

 

Όσο αναφορά τη διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) με μη στρατιωτικά 

μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο τα 

τελευταία χρόνια. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ (European Council 

of Goteborg), που έλαβε θέση στις 15 – 16 Ιουνίου 2001, καθορίστηκαν οι στόχοι 

και δόθηκε χρονικό όριο το 2003 για τη δυνατότητα υλοποίησης των μη 

στρατιωτικών δυνατοτήτων επιχειρησιακής δράσης της Ε.Ε. Στο Γκέτεμποργκ 

ανακοινώθηκε επίσης ο Γενικός μη Στρατιωτικός Στόχος. Αποφασίστηκε επίσης η 

σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα ειδικεύονται σε θέματα 

δημόσιας διοίκησης, και η συγκεκριμένη ομάδα θα βρίσκεται στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμβουλευτικούς σκοπούς. Επίσης δημιουργήθηκε ένας 

Μηχανισμός Ταχείας Αντίδρασης που θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη 

δυνατότητα άμεσης χρήσης μη στρατιωτικών μέσων των Κρατών – Μελών, ενώ 

αποφασίστηκε και η σύσταση ομάδων επέμβασης πολιτικής προστασίας (2000 

ατόμων) οι οποίες θα ήταν αρμόδιες για τον συντονισμό και την αξιολόγηση των 

δράσεων σε θέματα πολιτικής προστασίας (Μπέλλου 2015, σελ. 29 – 30). 

 

Τέλος αποφασίστηκε 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 τη διάρκεια μιας επιχείρησης διαχείρισης κρίσης. Όσον αφορά το στρατιωτικό 

σκέλος της διαχείρισης κρίσεων, η Ε.Ε. έχει εξελιχθεί σημαντικά από τα μέσα της 

δεκαετίας του 2000 και έντευθεν. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει 

αρκετές στρατιωτικές ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων στο σενάριο των οποίων 

περιλαμβάνεται και η χρήση των μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Τέλος η Ένωση 
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έχει στο ενεργητικό της ολοκληρωμένες αποστολές (Integrated Missions) οι οποίες 

περιλαμβάνουν ταυτόχρονα ζητήματα: 

 

1. Αστυνόμευσης και Δημόσιας Τάξης. 

 

2. Δημόσιας Διοίκησης. 

 

3. Οργανωμένου εγκλήματος και Κράτους Δικαίου. 

 

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς και 

το επιχειρησιακό της σκέλος, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 

έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας την δυνατότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ένα ιδιαιτέρως σεβαστό προφίλ ως διεθνής 

παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Παρόλα αυτά οι σύγχρονες μορφές 

απειλών, όπως αναφέρονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας / 

European Security Strategy του 2003 (ΕΣΑ / ESS) καθώς και σε εκείνο της 

αναφοράς για την εφαρμογή της ΕΣΑ του 2008, καλούν την Ε.Ε. σε μια διαρκή 

ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της αλλά και των μη στρατιωτικών μέσων 

διαχείρισης κρίσης, καθώς και την πρόληψη των συγκρούσεων διαχείρισης κρίσεων, 

την βελτίωση της ανάλυσης, και την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

 

4.1 ΕΥΡΩ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την 

θεσμοποίηση της σχέσης της με τις χώρες της Μεσογείου μέσα από την υπογραφή 

της Διακήρυξης της Βαρκελώνης (Declaration of Barcelona) το 1995. H Διακήρυξη 

της Βαρκελώνης την οποία υπέγραψαν 25 χώρες, δημιούργησε ένα συγκεκριμένο 

πλέγμα σχέσεων το οποίο στηριζόταν κυρίως σε κοινές πεποιθήσεις, βασισμένες στη 

λογική της ανάγκης ρύθμισης των σχέσεων των Κρατών – Μελών της περιοχής της 

Μεσογείου, σύμφωνα με ένα κοινά αποδεκτό κανονιστικό πλαίσιο (Report on the 

Implementation of the European Security Strategy, Brussels 2008, σελ. 7). Αυτό το 

πλαίσιο συμπεριφοράς προωθούσε την ενδυνάμωση της ορθής διακυβέρνησης, καθώς 

επίσης και τη δημιουργία κοινών αναπτυξιακών δράσεων, οι οποίες θα 

λειτουργούσαν με ένα πνεύμα συνεργασίας, και δεν θα αμφισβητούσαν τις 

πολιτιστικές διαφοροποιήσεις των συμμετεχόντων Κρατών – Μελών 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/329/union-

mediterranean-ufm_en). 

 

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης ή αλλιώς Ευρωπαϊκή Μεσογειακή Συνεργασία 

(Euro – Mediterranean Partnership), διέθετε σημαντικά μέσα πίεσης προς τους 

εταίρους της Μεσογείου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έγιναν σημαντικές προσπάθειες 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία και οι 

θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες που γίνονταν, οι 

σχέσεις των χωρών της περιοχής συχνά επιδεινώνονταν με αποτέλεσμα τη μείωση 

προόδου της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρω – Μεσογειακής Πολιτικής. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής χρηματοδότησης στον 

κόσμο. Κατά συνέπεια, βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για την ανάπτυξη 

σχέσεων συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και μόνο το δημογραφικό και 

οικονομικό βάρος μιας ένωσης 28 κρατών την καθιστούν μείζονα δύναμη.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/329/union-mediterranean-ufm_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/329/union-mediterranean-ufm_en
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη παγκοσμίως, με 

το δεύτερο ισχυρότερο διεθνώς νόμισμα το ευρώ. Η τάση λήψης κοινών αποφάσεων 

στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής (Foreign Policy) έχει ως αποτέλεσμα να 

αυξάνει την δύναμης της. Η Ε.Ε. αναπτύσσει εταιρικές σχέσεις με τους 

σημαντικότερους παράγοντες της διεθνούς σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των 

αναδυόμενων δυνάμεων. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι σχέσεις αυτές θα 

βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα και οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει 

τακτικά διασκέψεις κορυφής με τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη 

Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι διεθνείς σχέσεις της εστιάζουν 

επίσης στα εξής θέματα: Εκπαίδευση, περιβάλλον, ασφάλεια και άμυνα, 

εγκληματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα (Committee on Foreign Affairs, Brok 

2013 σελ. 4 – 5). 

 

Στη Σύνοδο της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας (Euro Mediterranean 

Partnership) στο Δουβλίνο το 2004, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τον αρμόδιο τότε Επίτροπο Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας, ( Mr. 

Gónter Verheugen) η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Στόχος της 

ήταν, η σύσφιξη των σχέσεων με τις χώρες της νέας πλέον γειτονιάς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ώστε να δημιουργηθούν αναπτυξιακοί και κοινωνικο – πολιτικοί δεσμοί 

κανονιστικού χαρακτήρα με την Ε.Ε. και κατά επέκταση, να αυτοδεσμευτούν οι 

χώρες της «γειτονίας» σε μεταρρυθμίσεις εκδημοκρατισμού και αλλαγών ως προς την 

ελεύθερη οικονομία (EUISS Yearbook of European Security 2016, σελ. 190 – 191).Η 

11η Σεπτεμβρίου το 2001, έδωσε μια εντελώς καινούρια διάσταση στο διεθνές 

προσκήνιο. Τονίστηκε η ανάγκη για μια ευρύτερη διεθνή συνεργασία για την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Το πλαίσιο της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας 

θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση αυτής της λογικής, στην οποία θα μπορούσε να 

οικοδομηθεί και να αναπτυχθεί μια ευρύτερη και αλληλένδετη πολιτική για το 

σύνολο των νέων κρατών τα οποία θα δημιουργούσαν μια νέα πολιτική γειτνίασης 

μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. 
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Τον Μάιο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) 

ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της Ανατολικής Σύμπραξης, ενώ από τον Ιούλιο του 

2008 είχε ήδη ανακοινωθεί η δημιουργία της Ένωσης για την Μεσόγειο (Union for 

the Mediterranean), η οποία Ένωση ενσωμάτωσε την εμπειρία της Ευρω –

Mεσογειακής Συνεργασίας (Euro – Mediterranean Union), ενώ λίγο νωρίτερα είχε 

συστήσει τη Συνέργεια για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Synergy) η οποία τον 

τελευταίο καιρό θεωρείται ότι έχει ενταχθεί στην Ανατολική Σύμπραξη ( 

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy_en/).  

 

Ο Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις, ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει 

την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας, 

η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1995, γνωστή και με την ονομασία Διαδικασία 

της Βαρκελώνης καθώς επίσης ήταν υπεύθυνος και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Γειτονίας η οποία την αντικατέστησε το 2004. Επίσης ο Επίτροπος Εξωτερικών 

Σχέσεων, είχε υπό την ευθύνη του την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επείγουσας 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO). Στη βάση της ίδιας λογικής ως προς την 

αναγκαιότητα δια – οργανωσιακής συνεργασίας, ο υπεύθυνος για την Ανθρωπιστική 

Βοήθεια και την Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο 

Επίτροπος για την Πολιτική Διεύρυνσης της Ε.Ε. δεν θα μπορούσαν παρά να 

συντονιστούν, ώστε να στηρίξουν τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο 

χρηματοδοτήσεων, στρατηγικές επιλογές ή και συγκεκριμένες πολιτικές στο πλαίσιο 

της ΚΕΠΠΑ. 

 

Στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) θα μπορούσαν να συμμετέχουν 

εφόσον το επιθυμούσαν, όλες οι χώρες που βρίσκονταν πλέον στη γειτονιά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρω – Μεσογειακής 

Συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θεωρούσε ότι, μπορούσε να αναπτύξει ένα 

πλαίσιο σχέσεων με γειτονικές χώρες προκειμένου να συμβάλει τόσο στη 

σταθερότητά τους όσο και στην οικονομική συνεργασία. Με αυτόν τον τρόπο θα 

συνέβαλλε στην αποφυγή εισροής προκλήσεων προς την επικράτεια της. Από την 

έναρξη της δεκαετίας του 2000 και ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που θα άλλαζε τα σύνορα της, στην πραγματικότητα φέρνοντας στη γειτονιά της 

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy_en/
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Ένωσης, περιοχές με συγκεκριμένες αδυναμίες και χαρακτηριστικά είχε διαφανεί η 

ανάγκη εμπλουτισμού τόσο της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας όσο και η 

γεωγραφική της επέκταση. Δηλαδή, οι σχέσεις πλέον θα ρυθμίζονται από κανόνες και 

αξίες συμφωνημένες από κοινού, που θα δέσμευαν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έβλεπε πολύ θετικά την προοπτική δημιουργίας ενός σταθερού 

περιβάλλοντος στη γειτονιά της, γεγονός που θα συνέβαλλε και στην ασφάλεια της 

ίδιας της Ένωσης (European Security Strategy Brussels 2013, σελ. 8). 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) έχοντας διακρίνει τις 

προηγούμενες αδυναμίες της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας (Euro – 

Mediterranean Partnership), πρότεινε στο Συμβούλιο την αλλαγή του καθεστώτος 

ρύθμισης των σχέσεων και της συνεργασίας με τις γειτονικές της χώρες, δίνοντας με 

τον τρόπο αυτόν έμφαση στην ανάγκη σύναψης διμερών σχέσεων. Οι σχέσεις που 

έχει το κάθε κράτος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πλέον θα διαμορφώνονται με βάση 

τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου κράτους χωριστά, ώστε να προσδιοριστεί 

ανάλογα και η συμβολή της Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο θα δεσμεύονταν η κάθε 

χώρα ξεχωριστά μέσα από τη σύναψη συμφωνίας βασισμένη σε συγκεκριμένα 

ζητήματα που ενδιέφεραν από κοινού το επωφελούμενο κράτος και την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τα εκάστοτε ζητήματα ασφάλειας, ήταν πιο εφικτό να συζητηθούν μέσω των 

διμερών συμφωνιών συνεργασίας εφόσον προέκυπταν, αλλά και σε κάθε περίπτωση, 

η ίδια η σχέση συνεργασίας και καλής γειτνίασης δημιουργούσε ιδιαίτερα 

σημαντικούς διαύλους εμπορικής και αναπτυξιακής συνεργασίας αλλά και πολιτικών 

σχέσεων. Οι τελευταίες είχαν ήδη θεσπίσει ένα συλλογικό πλέγμα σχέσεων, το οποίο 

όμως δεν εφάρμοζαν πλήρως για διάφορους λόγους (Report on the Implementation of 

the European Security Strategy Brussels 2008, σελ. 10 – 11). Όσο αναφορά τις 

εκλογικές διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε αποστολές παρατήρησης σε 

Ιορδανία, Αλγερία και υποστηρικτικές ομάδες στην Τυνησία, Λιβύη και το Μαρόκο 

για την ομαλή και μέσα στα σωστά πλαίσια διεξαγωγή των εκλογών βοηθώντας 

παράλληλα τις εκάστοτε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Επίσης στήριξε τον 

τομέα της κοινωνίας των πολιτών, μέσω χρηματοδοτήσεων από συγκεκριμένα μέσα 

που εστιάζουν σε έργα εκδημοκρατισμού (Civil Society Facility and European 
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Endowment for Democracy / EED), καθώς και την ενίσχυση των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων εστιάζοντας στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. 

 

Ένα από τα εμπόδια για μια πολυεθνική συνεργασία είναι ότι τα 

συμμετέχοντα κράτη έχουν σπάνια έναν διαθέσιμο προϋπολογισμό (budget) 

παράλληλα και ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστημα. Μέσω του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European 

Investment Bank / EIB) θα μπορούσε να επιτρέψει στα Κράτη – Μέλη να έχουν ένα 

λογαριασμό στον οποίο θα μπορούσαν να κάνουν τις πληρωμές για ένα συγκεκριμένο 

έργο από τη στιγμή που έχει εγκριθεί από τις πολιτικές τους αρχές. Με αυτόν τον 

τρόπο τα Υπουργεία Αμύνης θα μπορούσαν να αποφύγουν να πέσουν θύματα 

επόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό τους ή να χρειάζεται να επιστρέψουν 

μέρος του προϋπολογισμού τους, προς τα εκάστοτε Υπουργεία Οικονομικών, εάν δεν 

έχουν δαπανηθεί εντός της χρήσης. 

 

Τα Κράτη – Μέλη θα μπορούσαν επίσης να δανειστούν κεφάλαια, 

προκειμένου να μην χάσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα έργο, ενώ 

περιμένουν τα εθνικά κονδύλια να γίνουν διαθέσιμα. Το μοναδικό αληθινό γεγονός 

που δείχνει να επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι η γειτονία της 

απαρτίζεται από κράτη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αδυναμίες τα οποία μπορούν 

να εξαγάγουν προκλήσεις περιφερειακής αστάθειας και συγκρούσεων. Για αυτόν τον 

λόγο η Ε.Ε., θεωρεί ότι ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής της δράσης (Foreign 

Action) που εντάσσεται στην ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να εστιάζει γεωγραφικά 

περισσότερο σε αυτή την περιοχή. 
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4.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας / European Neighbourhood Policy (ΕΠΣ / 

ENP) υλοποιείται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ( 

ΕΥΕΔ). Αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990 (πιο συγκεκριμένα το 1985 ως Ευρω – Μεσογειακή Συνεργασία) με μια 

περιορισμένη γεωγραφική προσέγγιση (Μεσογειακές Χώρες), για να επεκταθεί το 

2004 σε όλη την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η (ΕΠΓ) διέπει τις σχέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με 16 από τους νότιους και ανατολικούς γείτονες της. Στα 

Νότια με την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, 

το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Τυνησία. Στα Ανατολικά με την 

Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Λευκορωσία, την Γεωργία, την Δημοκρατία της 

Μολδαβίας και την Ουκρανία. (Report on the Implementation of the European 

Security Strategy – Providing Security in a Changing World, Brussels 2008 σελ. 10 – 

11). 

 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) έχει σχεδιαστεί για τη σύσφιξη των 

σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους «γείτονες» της και προβλέπει πολιτική 

σύνδεση, οικονομική ολοκλήρωση, και αυξημένη κινητικότητα του πληθυσμού. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς, από την 

αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την σταθεροποίησης της 

κατάστασης στη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής μέχρι 

την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη (Global Warming). Η Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας / Common Foreign and Security Policy 

(ΚΕΠΠΑ / CFSP), που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση των διαφορών και την 

προώθηση της διεθνούς αλληλοκατανόησης, στηρίζεται στη διπλωματία. 

Συμπληρωματικό ρόλο παίζουν συχνά το εμπόριο, η ανθρωπιστική βοήθεια, η 

ασφάλεια και η άμυνα (European Security Strategy “A Secure Europe in a Better 

World” Brussels 2003, σελ. 10). 
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (European Neighbourhood Policy / ENP 

)βασίζεται στην «Εταιρική Σχέση» και στην κοινή ευθύνη για τη διαδικασία 

μεταρρυθμίσεων, με βάση συμφωνηθείσες προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων που 

αντιστοιχούν στις ανάγκες των χωρών της «γειτονίας» που συμμετέχουν.                                   

Οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες Δράσεων καθορίζονται μέσα 

από ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που περιλαμβάνουν τον πολιτικό διάλογο και τις 

μεταρρυθμίσεις, την οικονομική κοινωνική συνεργασία και ανάπτυξη, το εμπόριο, 

την αγορά και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις καθώς και την συνεργασία σε θέματα 

δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. (EUISS Year book of European Security 

2016, σελ. 185 – 186). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στα θύματα της 

κρίσης στη Συρία έχοντας χορηγήσει πάνω από 3,2 δις.  Από το 2011 και μετά,                                                     

η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί επίσης να παρασχεθεί βοήθεια στη Λιβύη 

λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσχερή πολιτική κατάσταση και την κατάσταση 

ασφαλείας.  

  

Η Ε.Ε. εξακολουθεί να στηρίζει τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες στην Μέση 

Ανατολή (Middle East).  Τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με την 

οποία το Παλαιστινιακό Κράτος θα συμβιώσει με το Ισραήλ. Η Ε.Ε., ο ΟΗΕ ( 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), οι ΗΠΑ και η Ρωσία συνεργάζονται με στόχο την 

ενθάρρυνση των δύο πλευρών να έρθουν σε συμφωνία (Margriet Drent & Dick 

Zandee 2016, σελ. 72). Επίσης, συνεργάζονται στενά με τους περιφερειακούς 

εταίρους για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Το πυρηνικό πρόγραμμα του 

Ιράν είναι ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα παγκοσμίως. Η συμφωνία, 

αποτελώνταςορόσημο το Νοέμβριο το 2013 με τη διεθνή κοινότητα, ήταν ένα πρώτο 

βήμα στην επίλυση του ζητήματος αυτού (EUISS Yearbook of European Strategy 

2015, σελ. 224). Σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, τα εύσημα ανήκουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε εξ ονόματος της διεθνούς 

κοινότητας στις ειρηνευτικές συνομιλίες. 
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας / European Neighbourhood Policy (ΕΠΣ – 

ENP), τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και πολύπλοκο 

περιφερειακό περιβάλλον όσο αναφορά την διαχείριση των γεγονότων από την 

πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την 

συγκεκριμένη κατάσταση είναι πως το πλαίσιο πάνω στο οποίο καλείται να δράσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, παρουσιάζει πολύ μικρές επιτυχημένες περιπτώσεις 

συνεργασίας, ενώ η πλειοψηφία των περιπτώσεων εμφανίζει μεγάλες δυσχέρειες και 

πολλές επιπλοκές και αδιέξοδα (European Parliament – Committee on Foreign Affairs 

Brok 2013, σελ. 13). Στην ΕΠΓ δεν συμμετέχει σήμερα η Συρία, της οποίας οι 

σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει, παρόλη την ανθρωπιστική 

βοήθεια που έχει στείλει η Ένωση στους πολίτες της Συρίας και τις γειτονικές χώρες 

οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν Σύριους πρόσφυγες. 

 

Η εξελισσόμενη κρίση στην Ουκρανία σήμερα, αποτελεί ένα δείγμα τόσο των 

δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη 

περιοχή της, όσο και της συνεχιζόμενης αδυναμίας της να παρέχει έναν πιο δομημένο 

περιφερειακό ρόλο σημαντικής επιρροής (Biscop 2015, σελ. 169). Οι προκλήσεις που 

καλείται συχνά να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από 

τις σχέσεις της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκες. Ζητήματα όπως η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, η 

τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός, οι περιβαλλοντικές καταστροφές, καθώς και η 

παράνομη μετανάστευση περιλαμβάνονται στην καθημερινή διάταξη των σχέσεων 

της Ένωσης με τις χώρες της ΕΠΓ. Κάθε χώρα αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο 

την ένταση την οποία δέχεται, και την πολιτική με την οποία δεσμεύεται να προβεί 

στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα την φέρουν πιο κοντά στις σχέσεις της με 

την Ε.Ε., όσο και στα ζητήματα που χρειάζεται να μεταρρυθμίσει για τον λόγο αυτόν 

(Drent & Zandee 2016, σελ. 75). 

 

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ( 

European Neighbourhood Policy) είναι μέσα από τη διαδικασία σύναψης διμερών 

συμφωνιών και την επακόλουθη διαδικασία παρακολούθησης της μέσα από Εκθέσεις 

Προόδου των κρατών. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( 
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European Commission) εκδίδει και παρουσιάζει εκθέσεις, στις οποίες καταγράφεται η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κράτος καλύπτοντας τις βασικές πτυχές 

πολιτικού κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς 

και της κατάστασης της πολιτικής διακυβέρνησης. Μετέπειτα, με βάση αυτών των 

εκθέσεων, εντοπίζονται τα σημεία και οι περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται η 

ανάγκη ενδυνάμωσης του Κράτους – Δικαίου και η αντίστοιχη συμβολή και 

συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανάγκες του εκάστοτε 

κράτους συντάσσονται τα Σχέδια Δράσης (Action Plans) πάνω στα οποία το κράτος 

της περιοχής συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/8398/-enp-action-

plans_en). Στα συγκεκριμένα σχέδια καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι 

ανάγκες μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν από 

το ενδιαφερόμενο κράτος με τη χρηματοδοτική και τεχνοκρατική βοήθεια από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με τον έλεγχο προόδου που 

πραγματοποιείται στο εσωτερικό του κράτους, και για την οποία πρόοδο 

συντάσσονται τακτικές αναφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καθορίσει 

συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση των δράσεων οι οποίες 

υπάγονται πλέον στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης / 

European External Action Service. Αρχικά το σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας υποστηρίζονταν από προγράμματα οικονομικής και τεχνικής 

βοήθειας τα οποία ήταν τα TACIS, MEDA και PHARE και επίσης από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής. Από το 2007 το νέο χρηματοδοτικό μέσο για την στήριξη της ΕΠΓ ήταν το 

Χρηματοδοτικό Μέσο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Σύμπραξης 

(European Neighbourhood and Partnership Instrument / ENPI), ενώ σήμερα έχει 

πλέον μετονομαστεί σε European Neighbourhood Instrument / ENI (EUISS 

Yearbook of European Security 2014, σελ. 35 - 36). 

 

 

https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/8398/-enp-action-plans_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/8398/-enp-action-plans_en
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ευρέως αποδεκτό το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προληπτικής διπλωματίας, 

μέσω της αναπτυξιακής της πολιτικής και των μηχανισμών εκδημοκρατισμού. Επίσης 

η πολιτική διεύρυνσης, ως πτυχή των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε., δεν μπορεί να 

αποτελέσει το διεθνή διπλωματικό / στρατηγικό της χαρακτήρα ως τον καταρχήν 

μηχανισμό που αποσκοπεί στον εκδημοκρατισμό, στην εμπέδωση της ελεύθερης 

οικονομίας, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου 

των κρατών που επιδιώκουν την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8437/eu-annual-reports-

human-rights-and-democratisation_en). Τέλος, στις εξωτερικές σχέσεις ασφαλώς 

εντάσσεται και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (2004), πρόγονος της οποίας υπήρξε 

η γεωγραφικά περιορισμένη Ευρω - Μεσογειακή Συνεργασία (Euro – 

Mediterranean Partnership) η οποία ξεκίνησε από το 1995. Τα κυριότερα ζητήματα 

τα οποία προκύπτουν αλλά και προωθούνται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Γειτονίας είναι: 

 

1. Η συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας. 

 

2. Διαχείριση κρίσεων και πρόληψη συγκρούσεων. 

 

3. Πολιτική προστασία χρηστής διακυβέρνησης. 

 

4. Πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 

 

5. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

6. Ζητήματα ενέργειας και διαχείρισης φυσικών πόρων, εκπαίδευσης και 

προώθησης της κοινωνίας των πολιτών 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policy-enp_en). 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Κύριο και ιδιαίτερα βασικό στοιχείο στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΣ ) αποτελεί η αρχή της διαφοροποίησης. Σύμφωνα με αυτήν 

την αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) διαμορφώνει σχέσεις 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του εκάστοτε 

συνεργαζόμενου κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτήν τη 

λογική, η συνεργασία αυτή εκφράζει τόσο τις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα 

που διαπιστώνονται μεταξύ των Κρατών – Μελών, όσο και τις συγκεκριμένες 

ανάγκες του κράτους και τις δυνατότητές του, ανάλογα με την υπάρχουσα 

περιφερειακή συγκυρία που αντιμετωπίζει. Τα κράτη που συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας είναι οι χώρες της Ευρω – Μεσογειακής Συνεργασίας 

και πιο συγκεκριμένα οι εξής: Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαυριτανία, 

Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τουρκία, Αίγυπτος, Αλγερία, Λιβύη (ως παρατηρητής), 

Μαρόκο, Τυνησία (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/8409/enp-progress-reports_en). Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι χώρες 

που συνορεύουν ανατολικά με την Τουρκία, δηλαδή Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, 

Γεωργία, καθώς και οι εναπομείναντες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Μολδαβία, 

Ουκρανία και Λευκορωσία. Οι τρεις τελευταίες μαζί με την Αρμενία, την Γεωργία 

και το Αζερμπαϊτζάν συνθέτουν την Ανατολική Σύμπραξη / Eastern Partnership 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-

partnership_en). 

 

Με την Γεωργία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, (παρά τις ένοπλες 

συγκρούσεις και συρράξεις στην Ουκρανία ως αφορμή αυτού), η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπέγραψε το 2014 συμφωνίες σύνδεσης και εκτεταμένης συνεργασίας. Επίσης η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθεί οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες 

της περιοχής, με στόχο να μπορέσουν να δομήσουν δημοκρατικές κυβερνήσεις οι 

οποίες θα λειτουργούν με προϋποθέσεις ελεύθερης οικονομίας. Για ορισμένες χώρες, 

η επιθυμία για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων τους με την Ε.Ε. αποδείχθηκε 

ορόσημο για την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βοήθησαν σε σημαντικό 

βαθμό την ανάπτυξή τους, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους ως προς το ενδεχόμενο 

εντατικότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πιθανότερο την 

μελλοντική ένταξη τους σ΄ αυτήν. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8409/enp-progress-reports_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8409/enp-progress-reports_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en
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Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και του Νότιου Καυκάσου έγιναν οι πιο κοντινοί μας γείτονες. Η ασφάλεια, 

η σταθερότητα και η ευημερία των χωρών αυτών επηρεάζουν πλέον όλο και 

περισσότερο τη δική μας. Μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία (Ανατολική Εταιρική 

Σχέση / Eastern Partnership) ξεκίνησε το 2009 για να εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 6 ανατολικών γειτόνων της ( 

https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en?page=1). Η στενότερη 

συνεργασία της Ε.Ε. με τους ανατολικούς γείτονες της, την Αρμενία, το 

Αζερμπαϊτζάν, την Λευκορωσία, την Γεωργία, την Δημοκρατία της Μολδαβίας και 

την Ουκρανία, είναι σημαντικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων που αναπτύσσει 

σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (EUISS The European Union’s External Action / CFSP 

Basics 2015, σελ. 2). 

 

Μετά την Αραβική Άνοιξη (Arab Spring / Democracy Spring) στις 17 

Δεκεμβρίου το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναδρομολόγησε την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΣ) με σκοπό να βελτιώσει την παρεχόμενη στήριξη στις 

χώρες – εταίρους που προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις υπέρ της Δημοκρατίας, του 

Κράτους – Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή 

ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις χώρες αυτές, και 

προωθεί την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με διάφορες ομάδες και οργανώσεις, 

παράλληλα με τις σχέσεις της Ε.Ε. με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στηρίζει επίσης τις γειτονικές χώρες που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και 

κρίσεις (EUISS Yearbook of European Security, 2014 σελ. 20, 241 & Biscop 2015, 

σελ. 169). 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en?page=1
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ο συνδυασμός των “παραδοσιακών” 

στρατιωτικών απειλών αλλά και των προκλήσεων που θέτει σήμερα η τρομοκρατία 

και το διεθνές έγκλημα απαιτούν διαφορετική και πιο άμεση προσέγγιση από την 

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ / CSDP). Οι σημερινές “υβριδικές” 

απειλές απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μοιραστεί την ευθύνη για την 

παγκόσμια ασφάλεια και την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Η Παγκόσμια 

Στρατηγική είναι το πρώτο βήμα για τον καθορισμό αυτής της προσέγγισης η οποία 

θα πρέπει να διαθέτει πολιτικά αλλά και στρατιωτικά στοιχεία στον πυρήνα της. Όλα 

τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν στο γεγονός πως η Ευρώπη 

αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, ωστόσο η εκτίμηση αυτών των προκλήσεων 

διαφέρει ανά Κ – Μ. Απαραίτητα συστατικά για μία ικανή και ασφαλή Ευρώπη είναι 

η διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης, η υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών 

μεταρυθμίσεων, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας, η 

εδραίωση του Κράτους Δικαίου, η ενίσχυση της διεθνούς τάξης και φυσικά η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο 

στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην Ευρωπαϊκή ασφάλεια (ΝΑΤΟ). Στόχος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι μια αποτελασματική και ισόρροπη σχέση με 

τις ΗΠΑ, καθώς ενεργώντας από κοινού μπορούν να είναι μια τρομερή δύναμη για το 

καλό στον κόσμο. Ωστόσο η Ευρώπη χρειάζεται στρατηγική αυτονομία. Θα πρέπει 

δηλαδή να είναι σε θέση να ενεργήσει χωρίς της ΗΠΑ, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Καθήκον της Ε.Ε. είναι να προωθήσει έναν κύκλο καλώς κυβερνώμενων χωρών 

ανατολικά της Ευρώπης αλλά και στην Μεσόγειο. Η κοινή εκτίμηση είναι η 

καλύτερη βάση για κοινή δράση. 
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Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν περαιτέρω συνεργασίες με τα Ηνωμένα 

Έθνη παράλληλα με το ΝΑΤΟ καθώς και με άλλους οργανισμούς, όπως η 

Αφρικανική Ένωση και με τις υπόλοιπες χώρες Εταίρους προκειμένου να ενεργούν 

από κοινού στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Όλα όσα έχει κάνει η Ε.Ε. στον τομέα της 

ασφάλειας έχει συνδεθεί με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Καμιά χώρα δεν 

είναι σε θέση από μόνη της να αντιμετωπίσει τα σημερινά σύνθετα προβλήματα. 

Αυτό απαιτεί μια αλλαγή στην προσέγγιση της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την άμυνα. 

Οι απειλές για την Ευρώπη είναι κατά κύριο λόγο “υβριδικού” χαρακτήρα (hybrid) 

και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν διαφορετικό τρόπο. 

 

Μία Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλος (European White Book) είναι απαραίτητη για 

την ουσιαστική εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής σε επίπεδο φιλοδοξίας, και 

τον τρόπο απόκτησης ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Θα σηματοδοτήσει την πολιτική 

βούληση για την υλοποίηση μιας αξιόπιστης ευρωπαϊκής άμυνας. Ταυτόχρονα, είναι 

και ένα μέσο το οποίο θα συγκεντρώσει όλες τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και 

προτάσεις σε ένα συνεκτικό έγγραφο. Θα μπορεί να μεταφράσει την Παγκόσμια 

Στρατηγική σε στόχους, και προτεραιότητες για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας. Η “Λευκή Βίβλος” θα πρέπει να καθορίσει επίσης τους τρόπους και τα μέσα 

υλοποίησης ισχυρών δεσμεύσεων από μέρους των Κρατών – Μελών, θέτοντας 

παράλληλα τις βάσεις για ένα νέο ανανεωμένο σύστημα αξιολόγησης και λογοδοσίας. 

Θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα στοιχεία της ευρωπαϊκής 

ανάπτυξης δυνατοτήτων ώστε να είναι ένα έγγραφο ανάπτυξης της ΚΠΑΑ σε 

πολιτικό επίπεδο. 

 

Η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη και την 

χρηματοδότηση της βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης προς όφελος των 

αμυντικών δυνατοτήτων θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Το σχέδιο δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς την Λευκή Βίβλο 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλεια και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η τακτική συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα της άμυνας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. 

Για να ενισχυθεί η εθνική συνεργασία θα πρέπει να πραγματοποιούνται συναντήσεις 

ανάμεσα στους Υπουργούς Οικονομικών και τους Υπουργούς Αμύνης σε τακτά 
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χρονικά διαστήματα. Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και σταθερή ηγεσία είναι 

δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά στην διαχείριση κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας. Πλειοψηφία σε ειδική ψηφοφορία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για την δημιουργία, και διαχείριση ενός ταμείου εκκίνησης 

το οποίο θα εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ώστε να 

παρέχεται χρηματοδότηση για αποστολές – επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στα 

πλαίσια της ΚΕΠΠΑ / ΚΠΑΑ. 

 

Η στενή σχέση ανάμεσα στον / την Ύπατο Εκπρόσωπο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη να συμβουλεύεται τακτικά είναι ζωτικής 

σημασίας για την ενίσχυση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να μεταφραστεί σε πρακτικές προτάσεις για 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Η παγκόσμια στρατηγική θα 

συνεπάγεται από μία ισχυρότερη Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

προσαρμοσμένη στο νέο περιβάλλον ασφαλείας. Τα Κράτη – Μέλη θα πρέπει να 

δεσμευθούν και να παραμείνουν στις υποσχέσεις τους. Αυτό απαιτεί μια επίμονη 

πολιτική διαχείρισης προκείμενου να υπάρξουν παραγωγικά αποτελέσματα. Μία 

“Λευκή Βίβλος” θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει σαφώς την ανάγκη για συμμετοχή της 

άμυνας, στην εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην ανοιχτή θάλασσα ( 

Στρατηγική Ασφάλειας στη Θάλασσα / Maritime Security 2014), η οποία είναι 

ζωτικής σημασίας, καθώς το 80 % του εμπορίου της Ε.Ε. διεξάγεται δια θαλάσσης. 

Με την επιχείρηση ATALANTA στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, εφαρμόζεται 

η καταπολέμηση και η πρόληψη της πειρατείας, με επιτυχία όσον αφορά την 

εξασφάλιση ζωτικής σημασίας θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας για την εμπορική 

ναυτιλία (https://eeas.europa.eu/topics/maritime-security_en). Ναυτικές δυνάμεις της 

Ε.Ε. έχουν επίσης αναπτυχθεί για την υποστήριξη της ασφάλειας των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR Med – Operation SOPHIA). 

 

https://eeas.europa.eu/topics/maritime-security_en
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Η πρόσφατη προσφυγική κρίση έδειξε ότι υπάρχει ένας ρόλος για την 

υπεράσπιση της ασφάλειας των συνόρων ο οποίος υποστηρίζεται από την 

FRONTEX, και ένα μέλλον ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων και των ακτών 

καθώς και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων από πλήρως καταρτισμένα γραφεία 

παρακολούθησης (βλ. Επιχείρηση SOPHIA, Μεσόγειος 2015). Ενώ η παραδοσιακή 

εδαφική άμυνα θα παραμείνει αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ, η ΚΠΑΑ θα πρέπει να 

διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη και την ενίσχυση της 

συνοριακής ασφάλειας. Χωρίς δυνατότητες και πολιτική βούληση να 

χρησιμοποιηθούν, οι στρατηγικές και οι πολιτικές ασφαλείας έχουν μικρή ισχύ. 

Πολλές ελλείψεις εξακολουθούν να υφίστανται, όπως για παράδειγμα ο τομέας των 

στρατιωτικών επικοινωνιών και των συστημάτων πληροφοριών. Λέξεις για την 

βελτίωση των ικανοτήτων συχνά δεν ακολουθούνται από πράξεις. Υπάρχουν πολλοί 

λόγοι και παράγοντες γι 'αυτό, ένας από αυτούς που ξεχωρίζει είναι η γραφειοκρατική 

αντίσταση. Πολιτικές δηλώσεις συχνά παραμένουν “άδεια κελύφη”, καθώς πολύ λίγα 

Κράτη – Μέλη δεσμεύονται σε συγκεκριμένα προγράμματα. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν δεν μπορεί να παίξει πάντα έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να επωμιστεί ένα σημαντικό μερίδιο της ευθύνης για 

την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια διαδραματίζοντας έναν ενεργό ρόλο στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα 

της διαχείρισης κρίσεων. 
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