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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερδύναμη σε επίπεδο οικονομικό. Πολιτικά όμως 

εξακολουθεί να έχει σοβαρότατες αδυναμίες. Οι δυνατότητες της να έχει σοβαρή 

επίδραση στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι είναι περιορισμένες. Ο λόγος είναι 

απλός. Δεν έχει, τουλάχιστον επί του παρόντος και παρόλες τις πρόσφατα 

εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες για δημιουργία μελλοντικά, κοινή εξωτερική πολιτική 

ούτε κοινή άμυνα. 

Επομένως  η Ευρώπη για να προασπίσει τα συμφέροντα της, την ειρήνη, τη 

σταθερότητα και τη δημοκρατία στον κόσμο, οφείλει να συγκροτηθεί σε μια 

πραγματική πολιτική οντότητα, δηλαδή να αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τα μέσα για να υλοποιεί την πολιτική αυτή. 

Όπως είναι γνωστό με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, η Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθορίστηκε σαν ένας από 

τους βασικούς πυλώνες πολιτικών της Ένωσης. 

Το 1999 καθορίστηκαν πέντε στόχοι της ΚΕΠΠΑ: 

 Η διαφύλαξη των κοινών αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας, των κανόνων 

δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

 Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης σε όλους τους τομείς, 

 Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, 

 Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, 

 Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των κανόνων δικαίου και ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε επίσης, να εγκαθιδρύσει Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΕΠΑΑ), που θα καλύπτει όλους τους σχετικούς με την ασφάλεια της τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής, αναλαμβάνοντας μια σειρά 

νέων πρωτοβουλιών. Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας η ΕΠΑΑ μετεξελίχθηκε σε 

Κοινή (αντί Ευρωπαϊκή) Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). 

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνολικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων, σύμφωνα με την οποία οι δύο πτυχές της ΚΠΑΑ (στρατιωτική και μη-

στρατιωτική) θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα και ισόρροπα, με συνεκτική 

χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ. 

Η συμβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και μη-

στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων είναι ουσιαστική και έχει 

κατατάξει τη χώρα μας μεταξύ των κυριοτέρων υποστηρικτών της ΚΠΑΑ. Η 
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συνεισφορά μας αυτή δεν περιορίζει βεβαίως τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας 

μας, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην ενίσχυσή τους. 

Υφιστάμενοι διακυβερνητικοί οργανισμοί της Ευρωπαικής Ένωσης, στους οποίους 

συμμετέχει η Ελλάδα, που υποστηρίζουν την συνεργατική ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

αμυντικών δυνατοτήτων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European 

Defence Agency (EDA)), προϋπάρχοντα εργαλεία/μηχανισμοί στα πλαίσια αυτών 

(π.χ. EDA Capability Development Plan (CDP), EDA Capability Technology groups 

(CapTechs), EDA Overarching Strategic Research Agenda (OSRA)), καθώς και 

νέες πρόσφατες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας (Permanent 

Structured Cooperation (PESCO), Cooperative Review on Defence  (CARD)), σε 

συνδυασμό με υπό υλοποίηση και περαιτέρω εξέλιξη νέων πολιτικών για 

χρηματοδότηση για πρώτη φορά (τουλάχιστον μερικώς) αμυντικών προγραμμάτων 

από ευρωπαικά κονδύλια (Eυρωπαικό Ταμείο Άμυνας - European Defence Fund 

(EDF)), προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στα κ-μ, πέραν της επίτευξης του 

επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαικό επίπεδο, και για την ενίσχυση του Εθνικού 

Προφίλ Δυνατοτήτων. Οι υπόψη οργανισμοί, πρωτοβουλίες, πολιτικές, καθώς και τα 

σχετικά εργαλεία υλοποίησης (που θα αναλυθούν περαιτέρω παρακάτω) μπορούν 

και πρέπει να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα κ-μ και ειδικά στην 

περίπτωσή μας από την Ελλάδα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να 

υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και στόχευση από τους συμμετέχοντες σε 

αυτές τις δράσεις. 

 

Το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων της Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Όσον 

αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις 

ισχυρότερες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα όσον αφορά 

στον τομέα της Βιομηχανίας και της Ασφάλειας Εφοδιασμού υστερεί σημαντικά.  

 

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά κυρίως στην ενίσχυση ενός 

πολύ σημαντικού τομέα του εθνικού προφίλ δυνατοτήτων, που είναι η εθνική 

αμυντική βιομηχανία, η οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει 

πλήρως τις δυνατότητες που ομολογουμένως διαθέτει. Οι ευρωπαικές δράσεις 

έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας (EDF) γι αυτό και διατίθενται 

σημαντικοί πόροι στις οντότητες των κ-μ για ανάπτυξη δυνατοτήτων.  

 

Η επιλογές ανάπτυξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομική δέσμευση, που 

προκύπτει από την PESCO και καθορίζονται από συντεταγμένες και δομημένες 

ενέργειες στο πλαίσιο του CDP και της CARD. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των 

PESCO projects (χρηματοδότησης κ-μ), των προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από το EDF και των υπόλοιπων διακρατικών συνεργατικών 

προσπαθειών. 

 

Ο δρόμος της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας είναι ο καθορισμός των 

επιχειρησιακών απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων 

της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η στοχευμένη επιλογή δράσεων, που 
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ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και παράλληλα αξιοποιούν στο μέγιστο 

τις δυνατότητες της βιομηχανίας, με κύριο γνώμονα την ενίσχυση της  βιωσιμότητας 

και των προοπτικών της σε βάθος χρόνου, και όχι το ευκαιριακό βραχυπρόθεσμο 

κέρδος 

 

Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική βούληση, η οποία θεωρητικά θα 

πρέπει να υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου 

νομικού πλαισίου της PESCO, καθώς και δέσμευση ικανών εθνικών πόρων για 

συμμετοχή σε στοχευμένες διακρατικές συνεργατικές δράσεις. Επιπλέον απαιτείται 

σοβαρή εκπροσώπηση της χώρας σε θέσεις, στις οποίες ζυμώνονται οι εξελίξεις 

τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασίας. 

Ιστορικό 
 

Τον Ιούνιο του 2016 παρουσιάστηκε απο την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HR/VP) Federica Mogherini η Παγκόσμια Στρατηγική 

της Ευρωπαικής Ένωσης (European Union Global Strategy -EUGS), η οποία 

αντικατέστησε την Ευρωπαική Στρατηγική Ασφαλείας (European Security Strategy-

ESS) του 2003.  

 

Η Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης προβλέπει τρεις (3) 

Στρατηγικούς στόχους για την ΕΕ,  για την άμυνα και την ασφάλεια : 

 

α. Αντιμετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων; 

β. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των εταίρων; 

γ. Προστασία της Ευρωπαικής Ένωσης και των πολιτών της. 

 

To Σεπτέμβριο του 2016, λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της Παγκόσμιας 

Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jean-Claude Juncker, τόνισε τη σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης, που μπορεί να 

υπερασπιστεί και να προστατεύσει τους πολίτες της τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό, μια φιλοδοξία που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την καινοτομία και 

τη συγκέντρωση πόρων στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ιδιαίτερα τονίστηκε η 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα λόγω της πολυτυπίας και διασποράς 

δυνατοτήτων 
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Εικόνα 1 :  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-

factsheet_en.pdf (αρχική πηγή: NATO, International Institute for Strategic Studies, 

SIPRI, Munich Security Report 2017) 

 

Όπως επισήμανε σε σχετική εκδήλωση η HR/VP, Φεντερίκα Μογκερίνι, αν και οι 

αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης φτάνουν στο 50% των ΗΠΑ, η 

αποτελεσματικότητά τους, ως προς το τελικό προϊόν βρίσκεται μετά βίας στο 15%, 

καταδεικνύοντας ένα σημαντικό παραγωγικό κενό (output gap).. 

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για 

την άμυνα (European Defence Action Plan - EDAP). Το σχέδιο προτείνει, μεταξύ 

των άλλνω και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), το οποίο 

στοχεύει να αμβλύνει εν μέρει το ανωτέρω παραγωγικό κενό, καθώς και άλλες 

δράσεις που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη για πιο αποτελεσματικές δαπάνες σε 

συνεργατικά  αμυντικά προγράμματα και ακολούθησε την ανακοίνωση της 

Ευρωπαικής Επιτροπής με τίτλο «Για έναν πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό 

τομέα της άμυνας και της ασφάλειας» του Ιουλίου του 2013, καθώς και τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 για την 

ασφάλεια και την άμυνα. Το σχέδιο παρουσιάστηκε μετά την ομιλία του προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Juncker, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, στην οποία 

δήλωσε ότι για να είναι ισχυρή η ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική 

βιομηχανία πρέπει να καινοτομεί. 
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Εικόνα 2 : 

https://twitter.com/eu_commission/status/809489406981718017 

 

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Το Ταμείο έχει δύο ξεχωριστά 

σκέλη: 

 

α. Έρευνα: χρηματοδοτείται με 90 εκατ. Ευρώ έως το τέλος του 2019, με 25 

εκατ. Ευρώ για το 2017 ·καιι € 500 εκατ. ετησίως μετά το 2020. 

 

β. Ανάπτυξη και απόκτηση: Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδότηση με: 

συνολικά 500 εκατ. Ευρώ για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο ειδικού 

προγράμματος αμυντικής και βιομηχανικής ανάπτυξης και 1,5 δισ. Ευρώ ετησίως 

μετά το 2020 μέσω του επταετούς προυπολογισμού 2021-2027. 

 

 
Εικόνα 3 : 

https://twitter.com/eu_growth/status/803925580425072641 
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Στις 13 Νοεμβρίου 2017, έγινε το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση της «ωραίας 

κοιμωμένης της Συνθήκης της Λισαβώνας», όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, όταν οι ΥΠΕΞ 25 κρατών μελών της ΕΕ 

υπέγραψαν μια common notification για την δημιουργία της Μόνιμης Διαρθρωμένη 

Συνεργασίας (PESCO) και την προώθησαν στη HR/VP Federica Mogherini και στο 

Συμβούλιο. 

 

Η PESCO στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας συστάθηκε με απόφαση 

του Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2017, με συμμετοχή 25 κρατών μελών (κ-μ) της 

ΕΕ (participating Member States – pMS): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική 

Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολανδία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.  Ιρλανδία και 

Πορτογαλία δεν υπέγραψαν την αρχική common notification αλλά συμμετείχαν εκ 

των υστέρων στη δημιουργία της PESCO. 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315) 

 

 
Εικόνα 4 : 

http://institutdelors.eu/wp-

content/uploads/2018/01/europeanintegrationviaflexibilitytools-kreilingerwolfstdter-

nov17.pdf 

 

Η δυνατότητα των κρατών μελών να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία PESCO - σε 

εθελοντική βάση - προβλεπόταν ήδη από το άρθρο 42 παράγραφος 6 και άρθρο 46 

καθώς και το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το οποίο προβλέπει 

ότι τα κράτη μέλη, των οποίων οι στρατιωτικές ικανότητες πληρούν υψηλότερα 

κριτήρια και έχουν πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις μεταξύ τους στον τομέα αυτό, 

μπορούν να καθιερώσουν Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της 

Άμυνας και της Ασφάλειας, στο πλαίσιο της ΕΕ. 
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Η PESCO επιτρέπει στα κράτη μέλη, που επιθυμούν και είναι ικανά να σχεδιάσουν 

από κοινού, να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε κοινά έργα ικανότητας και να 

ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών 

τους. Στόχος είναι να αναπτυχθεί από κοινού ένα συνεκτικό πακέτο δυνάμεων 

πλήρους φάσματος και να καταστούν διαθέσιμες οι δυνατότητες στα κράτη μέλη για 

εθνικές και πολυεθνικές αποστολές και επιχειρήσεις (CSDP, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ κ.λπ.).  

 

Από την απόφαση του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2017 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

υλοποίηση της PESCO εξαρτάται από την εκπλήρωση των 20 δεσμεύσεων των 

συμμετεχόντων κ-μ και από την επιτυχία των προγραμμάτων PESCO (PESCO 

Projects).  

 

Η εκπλήρωση των 20 δεσμεύσεων παρακολουθείται και θα αναφέρεται ετησίως 

μέσω της υποβολής των National Implementation Plans (NIP) – Εθνικών Σχεδίων 

Υλοποίησης (ΕΣΥ) από τα συμμετέχοντα κ-μ. 

    

Τι κάνει την PESCO διαφορετική από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες; Οι 

αποφάσεις του Συμβουλίου είναι νομικά δεσμευτικές, έτσι η PESCO, σε αντίθεση με 

άλλες πρωτοβουλίες, ήρθε για να μείνει. Επιπλέον, η δέσμευση για τη υλοποίηση 

συνεργατικών προγραμμάτων θα σημαίνουν συλλογικές δεσμεύσεις, οι οποίες είναι 

πιο δύσκολες να απορριφθούν. Εφόσον ένα κ-μ δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο 

πολυεθνικό έργο, δεν μπορεί να αποσυρθεί χωρίς να υποστεί τις συνέπειες της 

απόσυρσης, που μπορεί να είναι σημαντικές ιδιαίτερα αν στο έργο συμμετέχει και η 

(εθνική του) βιομηχανία.  

 

Περισσότερη ασφάλεια για την ΕΕ και τους πολίτες της 

Υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας, η ΕΕ στο πλαίσιο 

της Παγκόσμιας Στρατηγικής της (EUGS) και με βάση το ιδιαίτερο πλάνο που 

καταρτίστηκε για υλοποίηση αυτής στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

(EUGS implementation plan on defence and security), ξεκίνησε μια διαδικασία 

ενισχυμένης συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα. Τα κράτη μέλη 

συμφώνησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις εργασίες της στον τομέα αυτό και 

αναγνώρισαν ότι ο ενισχυμένος συντονισμός, οι αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα 

και η συνεργασία στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων, είναι οι βασικές 

απαιτήσεις για την επίτευξή του. 

Αυτός είναι ο κύριος στόχος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), 

όπως περιγράφεται στα άρθρα 42 (6) και 46, καθώς και στο π ρωτόκολλο 10 της 

Συνθήκης της Λισσαβώνας,. Μέσω της PESCO, τα κράτη μέλη αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας, 

προχωρώντας προς την περαιτέρω ενσωμάτωση και ενίσχυση της αμυντικής τους 

συνεργασίας, εντός του πλαισίου της ΕΕ. 
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Εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μέσω δεσμεύσεων 

Η PESCO είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας βάσει της Συνθήκης και συνιστά 

διαδικασία εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, που είναι ικανά και πρόθυμα να το πράξουν. Ο στόχος είναι να αναπτύξουν 

από κοινού δυνατότητες άμυνας και να τις καταστίσουν διαθέσιμες για στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της ΕΕ. 

Έτσι, αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ ως διεθνή συνεργάτη ασφάλειας, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία των Ευρωπαίων, μεγιστοποιώντας την 

αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. 

Η διαφορά μεταξύ PESCO και άλλων μορφών συνεργασίας είναι ο δεσμευτικός 

χαρακτήρας της, με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ωστόσο, η συμμετοχή παραμένει προαιρετική και η λήψη 

αποφάσεων θα παραμείνει στα χέρια των συμμετεχόντων κρατών μελών. 

PESCO – Ένα μέσο σχετικό για την ασφάλεια της ΕΕ και των 

πολιτών της 

 Η PESCO είναι ένα µόνιµο πλαίσιο για στενότερη λειτουργία και μια δομημένη 

διαδικασία για σταδιακή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της 

Ένωσης. Είναι ένας οδηγός για ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας. 

 Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος παρέχει ένα σχέδιο για τις εθνικές συνεισφορές 

και τις προσπάθειες, που έχει συμφωνήσει να κάνει. Αυτά τα εθνικά σχέδια 

εφαρμογής υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση. Αυτό είναι διαφορετικό από την 

εθελοντική προσέγγιση, είναι ο κανόνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινής 

ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής. 

 Η PESCO σχεδιάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερη η ευρωπαϊκή άμυνα 

και να παρέχει μεγαλύτερη απόδοση, παρέχοντας ενισχυμένο συντονισμό και 

συνεργασία στους τομείς των επενδύσεων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα 

επιτρέψει, μειώνοντας τον αριθμό των διαφορετικών οπλικών συστημάτων στην 

Ευρώπη και ως εκ τούτου, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών, να αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα και τη βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα. 

 Η PESCO θα βοηθήσει να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ Ενισχύεται 

από την ιδέα ότι η κυριαρχία μπορεί να ασκείται καλύτερα όταν τα κ-μ 

εργάζονται από κοινού, ενώ η εθνική κυριαρχία παραμένει ουσιαστικά άθικτη.   

 Στρατιωτικές ικανότητες, που αναπτύχθηκαν εντός PESCO παραμένουν στα 

χέρια των κρατών μελών, οι οποίες μπορούν επίσης να γίνουν διαθέσιμες σε 

άλλες οντότητες όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή το ΝΑΤΟ. 
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PESCO ως μέρος ενός πακέτου ολοκληρωμένης άμυνας 

Η PESCO συνδέεται στενά με τη συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση άμυνας (CARD) 

- Coordinated Annual Review on Defence) και τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), 

το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής ανάπτυξης (Εuropean Defence Industrial 

Development Program (EDIDP)). Είναι συμπληρωματικά και αμοιβαία ενισχυόμενα 

εργαλεία, που συμβάλλουν στον ίδιο πολιτικό στόχο : 

 H CARD υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ( EDA), μέσα από 

συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων των εθνικών αμυντικών δαπανών 

και βοηθούν στον εντοπισμό ευκαιριών για νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας. 

 Η PESCO θα αναπτύξει προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις 

προτεραιότητες που τα κράτη μέλη της ΕΕ θέτουν μέσω των Capability 

Development Plan (CDP), λαμβάνοντας υπόψη προγράμματα, ταυτοποιημένα 

ιδίως μέσω της διαδικασίας της CARD.   

 Το EDF θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της αμυντικής 

συνεργασίας από την έρευνα μέχρι και τη φάση της ανάπτυξης των ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των πρωτοτύπων, μέσα από την συγχρηματοδότηση.   

 Η συγxρηματοδότηση για τα διάφορα προγράμματα ανάλογα με το είδος της 

δράσης μπορεί να φθάσει μέχρι και το 100 %, ενώ για τηνανάπτυξη 

πρωτοτύπων μέχρι περίπου το 55%. 

 

Φιλόδοξες πιο δεσμευτικές κοινές υποχρεώσεις - Εθνικά Σχέδια 

Υλοποίησης (ΕΣΥ) 
 

Η βασική διαφορά μεταξύ της PESCO και άλλων μορφών συνεργασίας είναι ο 

νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων που ανέλαβαν τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη. Ο κατάλογος των «φιλόδοξων και δεσμευτικών κοινών υποχρεώσεων», 

που αναλαμβάνει κάθε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη περιλαμβάνει 20 

δεσμεύσεις που σχετίζονται με πέντε βασικές αρχές, δηλαδή (τα κ-μ): 

 

«α) Nα συνεργάζονται, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, με 

σκοπό την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων που αφορούν το επίπεδο των 

δαπανών για επενδύσεις στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και να αναθεωρούν 

τακτικά τους στόχους αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον ασφάλειας και τις 

διεθνείς ευθύνες της Ένωσης.» 

 

«β) Nα προσεγγίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τα αμυντικά τους μέσα, ιδίως με την 

εναρμόνιση του προσδιορισμού των στρατιωτικών αναγκών, με τη διάθεση από 

κοινού και, ενδεχομένως, με την εξειδίκευση των αμυντικών τους μέσων και 
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δυνατοτήτων, καθώς και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τομείς της 

εκπαίδευσης και των υλικοτεχνικών αναγκών.» 

 

«γ) Nα θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας, της 

διαλειτουργικότητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης των δυνάμεών 

τους, ιδίως με τον καθορισμό κοινών στόχων ως προς την πρόβλεψη δυνάμεων, 

ενδεχομένως και με την επανεξέταση των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.» 

 

«δ) Nα συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, με πολυεθνικές προσεγγίσεις, και με την 

επιφύλαξη των δεσμεύσεών τους στα πλαίσια του Οργανισμού Βορειο-Ατλαντικού 

Συμφώνου, των κενών που διαπιστώνονται στο πλαίσιο του “Μηχανισμού 

Ανάπτυξης Δυνατοτήτων.» 

 

«ε) Να συμμετέχουν, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη των κύριων κοινών ή 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας.» 

 

Προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει 

να εγκρίνουν Εθνικά Σχέδια Υλοποίησης-ΕΣΥ (National Implementation Plan - NIP), 

τα οποία θα επανεξετάζονται (και ενημερώνονται κατά περίπτωση) ετησίως. Τα 

ΕΣΥ περιγράφουν τον τρόπο, με τον οποίο οι μεμονωμένες χώρες προτίθενται να 

εκπληρώσουν τις πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις και τον τρόπο,  με τον οποίο 

σκοπεύουν να εκπληρώσουν τους ακριβέστερους στόχους, που πρέπει να 

καθοριστούν σε κάθε φάση. Τα ενημερωμένα ΕΣΥ κοινοποιούνται ετησίως στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ - European External Action 

Service (EEAS)) και στην EDA και διατίθενται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

της PESCO. 

 

Επισήμανση 

Η Ελλάδα αποφάσισε ορθώς τη συμμετοχή στην  PESCO και δεσμεύτηκε 

όπως και τα υπόλοιπα συμμετέχοντα κ-μ για την εκπλήρωση των 20 πιο 

δεσμευτικών υποχρεώσεων. Η δέσμευση αυτή, όσο κι αν διαφοροποιείται με 

το υπάρχον καθεστώς απόκτησης δυνατοτήτων, μπορεί να αξιοποιηθεί ως το 

απόλυτο νομικό εργαλείο για την αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού 

της χώρας στον τομέα της ανάπτυξης και απόκτησης δυνατοτήτων. Πλέον δεν 

απαιτούνται κατά περίπτωση αποφάσεις, αλλά υπάρχει πλαίσιο στο οποίο 

στηρίζονται οι δράσεις.  

Υποβολή - Αξιολόγηση Εθνικών Σχεδίων Υλοποίησης 
 

Τα ΕΣΥ υποβλήθηκαν από τα κ-μ ουσιαστικά αμέσως μετά την υπογραφή της 

PESCO το Νοέμβριο του 2017. Τα κράτη μέλη ανέφεραν το επίπεδο ικανοποίησης 

των 20 δεσμεύσεων και τα σχέδια τους για την υλοποίηση των σε βάθος 7ετίας.  
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Η σπονδυλωτή προσέγγιση των δεσμεύσεων αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα 

ορισμένο βαθμό ευελιξίας, έτσι ώστε τα συμμετέχοντα κράτη να μην πρέπει να 

συμβάλλουν σε κάθε τομέα δυνατοτήτων ούτε σε κανένα έργο, ενώ κάποιες 

δεσμεύσεις αφορούν συλλογικούς στόχους.  

 

Τα αρχικά σχέδια υλοποίησης αξιολογήθηκαν από τη Γραμματεία PESCO (βλ. 

παρακάτω). Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα αρχικά συμπεράσματα από τα ΕΣΥ 

μέσω της αναφοράς της Υπατης Εκπροσώπου της ΕΕ και κατόπιν εξέδωσε 

επιπλέον συστάσεις σχετικά με την αλληλουχία της εκπλήρωσης των 

δεσμευτικότερων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της PESCO και 

τον καθορισμό πλέον συγκεκριμένων στόχων. 

 

Στις 10 Ιανουαρίου 2019 τα κράτη μέλη υπέβαλλαν τα επικαιροποιημένα ΕΣΥ 

σύμφωνα και με τις συστάσεις του Συμβουλίου. Η ποιότητα των ΕΣΥ καταδεικνύει 

εν μέρει και το ουσιαστικό σκέλος της δέσμευσης των κρατών μελών να 

συνεργαστούν βαθύτερα στον τομέα της Άμυνας και στην κοινή ανάπτυξη 

δυνατοτήτων.    

 

Ο σκοπός της αξιολόγησης των ΕΣΥ, τα οποία κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών-

μελών είναι να καταδείξει τους τομείς, στους οποίους απαιτείται περαιτέρω 

προσπάθεια από τα κ-μ και επιπλέον να ωθήσει το Συμβούλιο να εκδώσει νέες 

οδηγίες που να αφορούν στις ενέργειες των κ-μ για υλοποίηση των δεσμεύσεων. 

 

Επισήμανση 

Η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες στα πλαίσια 

των ΕΣΥ. Οι πληροφορίες πέραν του ότι πρέπει να είναι ακριβείς θα πρέπει να 

καλύτπουν και τις απαιτήσεις των δεσμεύσεων τόσο με έργα όσο και με 

σχεδιασμό. Tα ΕΣΥ αποτελούν τον καθρέφτη της χώρας στην PESCO και 

μέσω των ΕΣΥ μπορεί να καταδείξει τη σημαντικότητα της στην ΕΕ στον 

κρίσιμο τομέα της άμυνας. 

 

 

 

Αξιολόγηση της PESCO 
 

Η PESCO είναι μία δράση σε ευρωπαικό επίπεδο η οποία έχει ιδιαίτερα στιβαρή 

νομική βάση. Στηρίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας και σε δεσμευτικές 

αποφάσεις του Συμβουλίου το οποίο ελέγχει και καθοδηγεί την υλοποίηση της. 

    

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση της υλοποίησης της PESCO, η 

οποία πραγματοποιείται με την σχετική αναφορά της HR/VP προς το Συμβούλιο.  
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Εικόνα 5 : 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-and-

defence-infographics_en 

 

Η αναφορά αυτή έχει ως σκοπό να καταδείξει σε τι βαθμό έχουν “αγκαλιάσει” την 

PESCO τα κ-μ και σε ποιους τομείς θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια των 

κ-μ. Η αναφορά υλοποίησης της PESCO μπορεί να προκαλέσει και σχετική 

απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα μπορούσε, πέραν καθορισμού διαιδκαστικών 

θεμάτων, να φτάσει μέχρι και στο σχολιασμό των επιδόσεων κ-μ όσον αφορά στα 

ΕΣΥ, αλλά και στην πρόοδο συγκεκριμένων προγραμμάτων PESCO.  
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Επισήμανση 

Η ανασκόπηση έχει ως σκοπό να καταδείξει αδυναμίες κ-μ και διαδικασιών 

όσον αφορά στην υλοποίηση της PESCO. Από την αξιολόγηση μπορεί να 

προκύψουν πολιτικές αποφάσεις και η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίζει τα 

συμφέροντα της με συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Σε κάποιες περιπτώσεις το 

συλλογικό ευρωπαικό όφελος μπορεί να μην είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο 

με το εθνικό, οπότε απαιτείται ευελιξία, συντονισμός και παρακολούθηση των 

εξελίξεων.    

 

Προγράμματα PESCO 
 

Τα προγράμματα PESCO αποτελούν το δεύτερο πυλώνα της ενσωμάτωσης της 

PESCO. Η επιτυχία της PESCO θα μετρηθεί από την ποιότητα και το βαθμό 

υλοποίησης των προγραμμάτων PESCO. Τα ΕΣΥ αποτελούν τη δέσμευση, την 

ώρα που τα προγράμματα PESCO καταδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα 

της δέσμευσης. 

 

Ένας πρώτος κατάλογος 17 προγραμμάτων  που υλοποιούνταιστο πλαίσιο του 

PESCO εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018. Τα έργα καλύπτουν 

τομείς όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη δυνατοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα 

στον τομέα της άμυνας. Στις 19 Νοεμβρίου 2018, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ένας 

δεύτερος κατάλογος 17 πρόσθετων σχεδίων. Τα 34 προγράμματα παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 6: 

 

 
Εικόνα 6 : 

https://pesco.europa.eu/ 
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Τα προγράμματα PESCO χωρίζονται σε 7 κατηγορίες: “Training, Facilities”; “Land, 

Formations, Systems”; “Maritime”; “Air, Systems”; “Cyber, C4ISR”; “Enabling, Joint” 

και “Space” ανάλογα με το πεδίο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο καταμερισμός 

των 34 προγραμμάτων PESCO ανάλογα με την κατηγορία τους. 

 

   
Εικόνα 7 : 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της PESCO και προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά της για την επίτευξη του προαναφερθέντος 

στόχου, οι ενότητες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια διπλή λογική:  

• επιχειρησιακός προσανατολισμός; και  

• προσανατολισμός στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. 

 

Στην περίπτωση επιχειρησιακά προσανατολισμένων προγραμμάτων, ο άμεσος 

στόχος θα ήταν να παρασχεθούν στα συμμετέχοντα κράτη - και ως εκ τούτου στην 

ΕΕ - οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή μιας σειράς ενεργειών. Ο 

στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, με την αύξηση της 

ετοιμότητάς τους και της λειτουργικής διαθεσιμότητάς τους, καθώς και με τη 

δρομολόγηση νέων συνεργατικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων. 

Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, αν και τελικά έχουν τον ίδιο 

σκοπό να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες στα συμμετέχοντα κράτη, είναι 

περισσότερο προσανατολισμένες στην Έρευνα και Τεχνολογία (Ε&Τ) και την 

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ώστε να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη 

βιομηχανική πλευρά της άμυνας στις συμμετέχουσες χώρες. Να σημειωθεί ότι αυτή 
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η προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με στόχο την εκπλήρωση των 

ελλείψεων δυνατοτήτων. 

 

Από τα 34 προγράμματα τα 21 αφορούν ανάπτυξη δυνατοτήτων, ενώ τα 13 

αφορούν εκπαίδευση και κοινές δυνατότητες. 

 

 
Εικόνα 8 

 

Επισήμανση 

Η Ελλάδα συμμετέχει σε 14 από τα 34 προγράμματα PESCO και συντονίζει 5 

από αυτά. Χρειάζεται προσοχη στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση 

των προγραμμάτων. Ιδιαίτερα για τα προγράμματα που αφορούν σε ανάπτυξη 

δυνατοτήτων θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες (ΥΠΕΘΑ, 

Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), Βιομηχανία) για βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα εν λόγω 

προγράμματα χρηματοδοτούνται από τα κ-μ, αλλά θα χρησιμοποιήσουν και 

δυνατότητες που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ίσως και κατά προτεραιότητα σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 Υποβολή- Αξιολόγηση προγραμμάτων PESCO 
 

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψήφιων προγραμμάτων PESCO 

αποτελεί σημαντική διαδικασία στην ενσωμάτωση της PESCO. Μετά το κάλεσμα 

που απευθύνει η Γραμματεία PESCO, τα κ-μ υποβάλλουν τα υποψήφια 

προγράμματα PESCO με συγκεκριμένη φόρμα υποβολής η οποία μπορεί να 

κατατεθεί και ηλεκτρονικά μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας της PESCO (CWS-

Common Workspace) (βλ. παρακάτω). 

 

Τα προγράμματα PESCO πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

στην αντιμετώπιση των δυνατοτήτων και των επιχειρησιακών αναγκών της Ένωσης, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και την 

CARD. Τα έργα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των πιο δεσμευτικών δεσμεύσεων 

και στην επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ. 
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Θα πρέπει να κατατεθούν σημαντικές πληροφορίες των προγραμμάτων ώστε να 

είναι εφικτή η αξιολόγηση αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι πέραν της 

περιγραφής, των συμμετεχόντων και της εκτιμώμενης επίδρασης του 

προγράμματος απαιτούνται πληροφορίες όπως, χρονοδιάγραμμα, συνάφεια με 

υφιστάμενες δράσεις, συνάφεια με δράσεις στο ΝΑΤΟ, εκπλήρωση των 20 

δεσμεύσεων, εκπλήρωση του επιπέδου φιλοδοξίας (level of ambition) της ΕΕ, 

απαιτούμενοι πόροι, συνέπεια με το CDP και την CARD, αναφορά για τους 

απαιτούμενους πόρους που πρόκειται να δεσμεύσουν τα κ-μ, κλπ. 

 

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η υποβολή ενός υποψήφιου προγράμματος PESCO 

απαιτεί σοβαρή προεργασία από τα κ-μ και ιδιαίτερα αν αφορά και πρόγραμμα, στο 

οποίο εμπεριέχονται και δράσεις ανάπτυξης χρειάζεται ο συντονισμός με τη 

βιομηχανία των κ-μ. 

 

Η Γραμματεία PESCO παραλαμβάνει τις προτάσεις και τις αξιολογεί. Για να 

υφίσταται υποψηφιότητα για ένα πρόγραμμα PESCO θα πρέπει να έχει τη 

συμμετοχή τουλάχιστον 2 κ-μ. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται η εκτίμηση τόσο 

του ΕΟΑ, που αφορά κυρίως τη συνάφεια με το CDP, όσο και του Στρατιωτικού 

Επιτελείου της ΕΕ (ΣΕΕΕ), το οποίο επικεντρώνει στο εκτιμώμενο επιχειρησιακό 

όφελος.  

 

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων από τη 

Γραμματεία PESCO, πραγματοποιείται κάθε χρόνο ένα εργαστήριο υπό την 

Γραμματεία PESCO, στο οποίο παρουσιάζονται ενώπιον εκπροσώπων όλων των 

κ-μ οι προτάσεις. Στο εν λόγω εργαστήριο τα κ-μ μπορούν να τροποποιήσουν το 

επίπεδο συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα.  

 

Η εισήγηση της Γραμματείας PESCO σχολιάζεται από τη Στρατιωτική Επιτροπή της 

ΕΕ (European Union Military Committee-EUMC) και στη συνέχεια προωθείται από 

την HR/VP μέσω της ΕΥΕΔ και πραγματοποιείται επεξεργασία της από τις 

προπαρασκευαστικές επιτροπές του Συμβουλίου σε επίπεδο εργασίας Political and 

Security Committee – PSC και σε επίπεδο πρέσβεων (Committee of Permanent 

Representatives - COPEREP). Στο τέλος καταλήγει στην απόφαση του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Affairs Council -FAC) επιπέδου Υπουργών, στο 

οποίο επιλέγεται η τελική λίστα των προγραμμάτων PESCO. 

 

Η εν λόγω διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί δύο φορές μέχρι τώρα μία το 2017 και 

μία το 2018 και το μέχρι στιγμής συμπέρασμα είναι ότι η τελική απόφαση του 

Συμβουλίου δε διαφοροποιείται ουσιαστικά από την εισήγηση της Γραμματείας 

PESCO μέσω της HR/VP, παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις που μπορεί να 

πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.  

 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των κ-μ στα προγράμματα PESCO διαπιστώνουμε ότι 

η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε 
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προγράμματα παρά το μέγεθος της (4η χώρα σε συμμετοχή με 14 προγράμματα, 

όσα και η Γερμανία)). 

 

Ενδιαφέρον έχει να εξεταστεί και η επιλογή των κ-μ για συμμετοχή σε προγράμματα 

που περιλαμβάνουν δράσεις ανάπτυξης δυνατοτήτων σε σχέση με τα άλλα 

προγράμματα. Η εν λόγω επιλογή καταδεικνύει αν η επιλογή συμμετοχής 

καθοδηγείται από τη βιομηχανία του κάθε κ-μ 

 

 
Εικόνα 9 : 

 

Εφόσον επιλεχθεί ένα πρόγραμμα, το κ-μ που το πρότεινε αποτελεί συνήθως και 

τον συντονιστή του προγράμματος (Project Coordinator). Ο συντονιστής του 

προγράμματος σύμφωνα με του κανόνες διακυβέρνησης των προγραμμάτων 

αποτελεί, πέραν των άλλων επιπλέον υποχρεώσεων, το σημείο επαφής του 

προγράμματος με την Γραμματεία PESCO. 

 

Από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ιδιαίτερη προσπάθεια της Ελλάδας η οποία 

συντονίζει 5 προγράμματα PESCO (MN-multinational όπου συντονίζουν Γαλλία και 

Σουηδία). Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι σε  2 από αυτά το μόνο κ-μ που 

συμμετέχει πέραν της Ελλάδας είναι η Κύπρος ενώ από τα 5 προγράμματα τα 3 

αφορούν σε ανάπτυξη δυνατοτήτων.  

 

IT

FR
ES

DE EL

BE
NL

CY CZ
PL PT RO

HR
AT HU SK

BU FI SE
EE LV SI

IE LT LU

0

5

10

15

20

25

IT FR ES DE EL BE NL CY CZ PL PT RO HR AT HU SK BU FI SE EE LV SI IE LT LU

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ PESCO PROJECT



 

Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ Σελίδα 18 

 

 
Εικόνα 10 : 

 

Επισήμανση 

Η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις κυρίως σε 

πόρους και μέσα για τα προγράμματα PESCO στα οποία συμμετέχει και 

κατόπιν να εξετάσει συμμετοχή ή πρόταση καινουργιων προγραμμάτων. Η 

διαχείριση των προγραμμάτων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 

εφόσον δεν διατίθεται από τις ΕΔ (που αποτελεί πιθανότητα με βάση την 

πολυπλοκότητα των προγραμμάτων), θα πρέπει να καλυφθεί από εξωτερικές 

πηγές. 

Γραμματεία PESCO 
 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συμπεριλαμβανομένου του 

Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), και ο ΕΟΑ ενεργούν από κοινού ως 

«Γραμματεία PESCO» (PESCO Secretariat), προσφέροντας ένα ενιαίο σημείο 

επαφής για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της Γραμματείας, οι κύριοι 

ρόλοι της ΕΥΕΔ /ΣΕΕΕ συνίστανται στη συμβολή στην ετήσια αναφορά της HR/VP 

σχετικά με τις συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών όσον αφορά τις 

επιχειρησιακές πτυχές και στο συντονισμό της αξιολόγησης των προτάσεων έργων 

της PESCO, ιδίως στους τομείς της διαθεσιμότητας, τη διαλειτουργικότητα, την 

ευελιξία και την ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων. Ο ΕΟΑ, από την πλευρά του, 

υποστηρίζει την ετήσια αναφορά της HR/VP όσον αφορά στην αξιολόγηση των 

συνεισφορών των κρατών μελών της PESCO όσον αφορά τις δυνατότητες. Ο 

Οργανισμός διευκολύνει επίσης έργα ανάπτυξης δυνατοτήτων στο πλαίσιο της 

PESCO, ιδίως συντονίζοντας την αξιολόγηση των προτάσεων έργων στον τομέα 

της ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η EDA υποστηρίζει επίσης τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περιττή αλληλεπικάλυψη με τις υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες και σε άλλα θεσμικά πλαίσια. 
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Εικόνα 11 : 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-and-

defence-infographics_en 

 

Επισήμανση 

Η Γραμματεία PESCO χρησιμεύει ως το σημείο επαφής των κ-μ. Αξιολογεί τα 

ΕΣΥ, παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των προγραμμάτων PESCO και 

ετοιμάζει την κρίσιμη ετήσια αναφορά της HR/VP για την υλοποίηση της 

PESCO προς το Συμβούλιο. Το κείμενο της αναφοράς μπορεί να προκαλέσει 

αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την PESCO, σχολιάζεται από την 

Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC) και συζητιέται στα προπαρασκευαστικά 

όργανα του Συμβουλίου (PSC). 

 

Διακυβέρνηση Προγραμμάτων PESCO 
 

Στις 25 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση κοινού 

συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για τα προγράμματα PESCO. Ενώ η ένταξη στη 

PESCO είναι μόνο για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει τις πιο δεσμευτικές 

υποχρεώσεις, τρίτα κράτη μπορούν να συμμετέχουν κατ 'εξαίρεση στο επίπεδο των 

έργων PESCO. Ως πρώτο βήμα, το Συμβούλιο προτίθεται να αναπτύξει τους 

γενικούς όρους, υπό τους οποίους τρίτα κράτη μπορούν κατ’ εξαίρεση να κληθούν 

να συμμετάσχουν σε προγράμματα PESCO. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα 
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τρίτο κράτος πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Μετά από μια θετική απόφαση, το σχέδιο 

μπορεί στη συνέχεια να συμπεριληφθεί σε διοικητική συμφωνία με το 

ενδιαφερόμενο τρίτο κράτος, σύμφωνα με τις διαδικασίες και την αυτονομία λήψης 

αποφάσεων της Ένωσης. 

 

 

Επισήμανση 

Οι κανόνες διακυβέρνησης των προγραμμάτων PESCO προκύπτουν από 

απόφαση του Συμβουλίου. Οι συντονιστές των προγραμμάτων θα πρέπει να 

προσέχουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά 

ζητήματα όπως η συμμετοχή των τρίτων κρατών καθώς και πιθανές αλλαγές-

βελτιώσεις των κανόνων. 

 

Σύνδεση μεταξύ της PESCO και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ 

στον τομέα της άμυνας 
 

Η PESCO συνδέεται στενά με τη Συντονισμένη Ετήσια Αναθεώρηση για την Άμυνα 

(CARD) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ/EDF), καθώς και τις 11 

προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσδιορίζονται 

από κοινού από τα κράτη μέλη, όπως αυτές προέκυψαν με το αναθεωρημένο 

Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) 2018. Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά και 

αμοιβαία ενισχυτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών 

μελών για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων: 

 

α. Το αναθεωρημένο CDP προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δυνατοτήτων στα 

οποία πρέπει να επικεντρωθούν τα κράτη μέλη. 

β. CARD παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων στην Ευρώπη 

και όπου υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας. 

γ. H PESCO προσφέρει επιλογές για το πώς να σχεδιαστούν και να γεφυρωθούν 

τα κενά των δυνατοτήτων με έναν συνεργατικό τρόπο. 

δ. Το ΕΤΑ παρέχει οικονομικά κίνητρα στα κράτη μέλη να προωθήσουν την 

αμυντική συνεργασία από την έρευνα έως τη φάση ανάπτυξης των δυνατοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων πρωτοτύπων μέσω συγχρηματοδότησης από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα προγράμματα PESCO μπορούν να επωφεληθούν από 

αυξημένη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, η οποία μπορεί να ανέλθει σε 30% - αντί 

για 20% - για πρωτότυπα. 
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Εικόνα 12 : 

Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας ΕΛΙΣΜΕ, Ταξχος (Μ) Πετρος Κυριαφινης, ΠΑ 

Διευθυντης Αμυντικων Επενδυσεων & Τεχνολογικης Ερευνας 

 

Επισήμανση 

Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των πρωτοβουλιών της Ευρώπης στον τομέα της Άμυνας. 

Είναι απολύτως απαραίτητο όποιος χειρίζεται/ασχολείται με αυτά τα θέματα να έχει 

εικόνα για τη συνάφεια μεταξύ όλων των δράσεων.   

 

Πως επιδρά η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα PESCO στο εθνικό 

προφίλ δυνατοτήτων 

 

Η PESCO αποτελεί μια κοινή δράση των κ-μ που έχει ως στόχο την από κοινού 

ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και τη διάθεσή τους για στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της ΕΕ. Έτσι, θα ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ ως διεθνής φορέας 

ασφαλείας, θα συμβάλει στην προστασία των πολιτών της ΕΕ και θα 

μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. 

 

Ενώ η PESCO στοχεύει ξεκάθαρα «στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ ως 

διεθνής φορέας ασφάλειας», τα κ-μ από την πλευρά τους και ιδιαίτερα σε αυτό το 

πρώιμο στάδιο υλοποίησης της PESCO στοχεύουν στην βελτίωση του εθνικού 

προφίλ δυνατοτήτων. Η βελτίωση της εθνικής θέσης αποτελεί ξεκάθαρα το 

κυριότερο κίνητρο για τη συμμετοχή στην PESCO. Αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή 

των 25 από τα 27 κ-μ στην PESCO (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου), 

παρόλο που η PESCO αφορούσε σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας “εκείνα 

τα μέλη των οποίων οι στρατιωτικές ικανότητες πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια 
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και που έχουν αναλάβει πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις μεταξύ τους στον τομέα αυτό 

ενόψει των πιο απαιτητικών αποστολών, θα δημιουργήσουν μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO) στο πλαίσιο της ΕΕ.” Στην πράξη κ-μ που ξεκάθαρα δεν 

έχουν στρατιωτικές ικανότητες που να πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια, επέλεξαν 

να δεσμευτούν στην PESCO, διότι προφανώς προσδοκούσαν και προσδοκούν σε 

προφανή εθνικά οφέλη.  

 

Τι είναι λοιπόν το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων; Το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων 

φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

 
 

Εικόνα 13 : 

 

Τα κ-μ λοιπόν εκτιμάται ότι με τη συμμετοχή στην PESCO θα έχουν βελτίωση σε 

κάποιους από τους παραπάνω τομείς. Για να το δούμε αυτό μπορούμε να 

εξετάσουμε πώς η συμμετοχή ενός κ-μ σε ένα PESCO πρόγραμμα που αφορά στο 

ναυτικό τομέα μπορεί να βελτιώσει το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων.  

 

Στρατιωτικές δυνατότητες: 

α. Αύξηση των δυνατοτήτων των εγχώριων ναυτικών με την αντιμετώπιση των 

αμυντικών ελλείψεων. 

β. Βελτίωση του επιχειρησιακού δεσμού με άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

γ. Ωφέλεια από τη χρήση κοινών δυνατοτήτων με άλλα κ-μ. 

 

Βιομηχανικές δυνατότητες - Έρευνα και Τεχνολογία: 

α. Ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και της Ακαδημίας- Ερευνητικών 

ιδρυμάτων με τη συμμετοχή σε συνεργατικά έργα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων 

από το επίπεδο Ε&Τ μέχρι και τη δημιουργία πρωτοτύπων – μαζική παραγωγή. 

β. Βελτίωση της τεχνολογικής σύνδεσης με άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

 

Διαθέσιμοι πόροι: 

α. Καταμερισμός το κόστος ανάπτυξης των δυνατοτήτων με τα άλλα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

Στρατιωτικές 

δυνατότητες

Δυνατότητες 

Βιομηχανίας

Δυνατότητες σε Έρευνα 

και Τεχνολογία

Διαθέσιμοι πόροι

Ασφάλεια εφοδιασμού
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β. Αξιοποιήστε τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για αποτελεσματικές αμυντικές 

επενδύσεις. 

 

Ασφάλεια εφοδιασμού: 

α. Το κ-μ γίνεται μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού για δυνατότητες που 
αναπτύσσονται. 

β. Εγγύηση της αλυσίδας εφοδιασμού για την παροχή υλικών και υπηρεσιών. 

 

Διεθνές προφίλ: 

α. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και της τοπικής-

εθνικής πραγματικότητας. 

β. Αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ με την ενίσχυση της συμμετοχής στις 

αποστολές επιτήρησης, προστασίας και σταθεροποίησης. 

 

Από την ανάλυση του ανωτέρω παραδείγματος φαίνονται τα πολλαπλά οφέλη που 

αποκομίζει ένα κ-μ από τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα PESCO και 

γενικότερα με τη συμμετοχή στην PESCO. Έτσι εξηγείται και η προθυμία σχεδόν 

όλων των κ-μ για συμμετοχή παρόλο που οι στρατιωτικές τους ικανότητες δεν 

πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια, όπως επιτάσσει η Συνθήκη της Λισσαβώνας.  

 

Επισήμανση 

Το εθνικό προφίλ δυνατοτητων της Ελλάδας σαφώς και παρουσιάζει έλλειψη, 

ιδιαίτερα στους τομείς της βιομηχανίας και την Ε&Α. Η Ελλάδα έχει ισχυρές 

στρατιωτικές δυνατότητες λόγω του ότι πληρώνει για να προμηθεύεται 

δυνατότητες χωρίς να επενδύει στην ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της 

εγχώριας βιομηχανίας που θα βοηθήσει κια στη ασφάλεια εφοδιασμου. 

 

Συμπεράσματα από τον πρώτο πλήρη κύκλο υλοποίησης της 

PESCO 
 

Τα συμπεράσματα από τον πρώτο πλήρη κύκλο της PESCO θα εξαχθούν από την 

ανάλυση της αναφοράς της HR/VP προς το Συμβούλιο περί τα τέλη Απριλίου 2019. 

Οι τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα πρέπει να εστιάσει η εν λόγω αναφορά 

είναι οι ακόλουθοι: 

 

α. Γενικότερη εντύπωση από την προσπάθεια των κ-μ στο πλαίσιο της PESCO.  

β. Βαθμός υλοποίησης των 20 πιο δεσμευτικών υποχρεώσεων των κ-μ και 

παρουσίαση των Εθνικών σχεδίων υλοποίησης. 

γ. Πρόοδος υλοποίησης των 34 PESCO projects από τα κ-μ. 

 

Η εκτίμηση από την αναφορά των αρχικών ΕΣΥ από τα κ-μ κατέδειξε στοιχεία, τα 

οποία ώθησαν το Συμβούλιο στην έκδοση Συστάσεων για την υλοποίηση των 20 

πιο δεσμευτικών υποχρεώσεων. Προφανώς εκτιμήθηκε ότι η αρχική προσέγγιση 
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των κ-μ στα ΕΣΥ ήταν τέτοια η οποία απαιτούσε τη λήψη μέτρων για την βελτίωση 

του βαθμού δέσμευσης των κ-μ. 

 

Από την αντίδραση του Συμβουλίου στην αναφορά της HR/VP θα φανεί αν οι 

Συστάσεις κρίθηκαν επαρκείς για την ώθηση των κ-μ προς την κατεύθυνση προς 

πιο δυναμική συμμετοχή στην PESCO. 

 

Όσον αφορά τα προγράμματα PESCO φαίνεται ότι η αξιολόγηση των προτάσεων 

από τη Γραμματεία PESCO διαδραματίζει ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία 

επιλογής, παρόλο που στο μεταγενέστερο στάδιο της πολιτικής διαπραγμάτευσης 

έχουν σημειωθεί σοβαρές διπλωματικές συζητήσεις που αφορούν την προσθήκη η 

μη προτάσεων στη λίστα των προγραμμάτων. Επίσης η μέχρι στιγμής πρόοδος 

είναι σχετικά περιορισμένη για τους ακόλουθους λόγους: 

 

α. Αναμονή του EDIDP κυρίως για προγράμματα που αφορούν σε δράσεις 

ανάπτυξης 

β. Προγράμματα με μακροχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης. 

γ. Εξοικείωση των συμμετεχόντων κ-μ με τις διαδικασίες διακυβέρνησης και 

συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων. 

 

Επισήμανση 

Η PESCO ήρθε για να μείνει. Είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από την ενσωμάτωση τόσο καινούργιων διαδικασιών στην 

Ευρώπη. Το ότι δεν υπάρχουν μέχρι τώρα απτά αποτελέσματα ενθαρύννει 

πολλούς επικριτές των δράσεων αυτών, αλλά πολύ σύντομα, ιδιαίτερα 

εφόσον αρχίσει η χρηματοδότηση συνεργατικών σχημάτων και όταν τα 

προγράμματα PESCO αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς, θα φανεί η 

προστιθέμενη αξία για τα κ-μ και την Ευρώπη. 

 

 Ευρωπαικές δράσεις στον τομέα της Άμυνας στην Ευρώπη 
 

Αρκετές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, ξεκίνησαν σχεδόν 

ταυτόχρονα - η αναθεώρηση του Capability Development Plan-CDP, η Coordinated 

Annual Review on Defence-CARD, η PESCO και το European Defence Fund-EDF. 

 

Η συνοχή μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών πρέπει να εξασφαλιστεί και ο τρόπος 

με τον οποίο επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, πέραν του ότι θα πρέπει  να γίνει 

κατανοητός, είναι σκόπιμα προγραμματισμένος. Μια συνεκτική προσέγγιση από τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων στην παραγωγή είναι σημαντική και η επαρκής 

αλληλούχιση είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα στάδια της 

συνολικής προσέγγισης αλληλοενισχύονται. 
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Εικόνα 14: 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-

review-on-defence-(card) 

 

Θα μπορούσαμε να ειπωθεί ότι το CDP μας λέει που να εστιάσουμε στις κοινές 

προσπάθειές μας, το CARD μας δίνει μια γενική εικόνα του πού στέκονται τα κ-μ και 

εντοπίζει τα επόμενα βήματα, η PESCO με τη σειρά της προσφέρει τις επιλογές και 

κυρίως το πλαίσιο-δεσμευση, ενώ το EDF θα παράσχει τα κεφάλαια για τη στήριξη 

της υλοποίησης των συνεργατικών αμυντικών δράσεων. 

 
 

Εικόνα 15 : 

Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας ΕΛΙΣΜΕ, Ταξχος (Μ) Πετρος Κυριαφινης, ΠΑ 

Διευθυντης Αμυντικων Επενδυσεων & Τεχνολογικης Ερευνας 
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Εκτιμάται ότι στο μέλλον οι τρείς αυτοί πυλώνες και οι δράσεις, που θα προκύψουν 

από τους κύκλους αυτών των πρωτοβουλιών, θα συγκλίνουν.  

 

Επισήμανση 

Υπάρχει ξεκάθαρη συνάφεια των δράσεων στην Ευρώπη στον τομέα της 

άμυνας όπως φαίνεται από το σχήμα. Οι δράσεις είναι προσεγμένες και 

καλύπτουν το όραμα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Σε αυτό το στάδιο 

ίσως να λείπει ο σχεδιασμός για πιο ξεκάθαρη στόχευση πέραν των 

αποστολών CSDP (προβολή hard power), αλλά ακόμη δεν υπάρχει επαρκής 

ωριμότητα στην Ευρώπη για κάτι τέτοιο.  

 

Σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων (Capability Development Plan-

CDP) 
 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας εκπονεί ενημερωμένα σχέδια ανάπτυξης 

δυνατοτήτων (Capability Development Plan-CDP) από το 2008 σε στενή 

συνεργασία με τα κ-μ του και με την ενεργό συμμετοχή της Στρατιωτικής Επιτροπής 

της ΕΕ και του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS). 

 

Ο σκοπός της περιοδικής αναθεώρησης του CDP, βασικής εντολής του 

Οργανισμού, είναι να παράσχει μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων που 

υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο σχετικά με 

την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων. Ο γενικός στόχος είναι να αυξηθεί η 

συνοχή μεταξύ του αμυντικού σχεδιασμού των κρατών μελών και να ενθαρρυνθεί η 

ευρωπαϊκή συνεργασία, εξετάζοντας από κοινού τις μελλοντικές επιχειρησιακές 

ανάγκες και καθορίζοντας κοινές προτεραιότητες ανάπτυξης των δυνατοτήτων της 

ΕΕ. Η αναθεώρηση του CDP στηρίζεται σε διάφορα στοιχεία, όπως τη διαδικασία 

του Πρωταρχικού Στόχου, τις μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, τα 

διδάγματα από τη λειτουργία και τις πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα σχέδια και 

προγράμματα. 

 

Το CDP επικαιροποιείται τακτικά και η τελευταία έκδοση εγκρίθηκε από το διοικητικό 

συμβούλιο της EDA στον σχηματισμό διευθυντών δυνατοτήτων (Capability 

Directors) τον Ιούνιο του 2018. Έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία δεδομένου ότι 

χρησιμεύει ως βάση και αναφορά για την υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών 

αμυντικών πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν μετά το 2016. Η Παγκόσμια 

Στρατηγική της ΕΕ: η Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση για την Άμυνα (CARD), η 

Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

(ΕΤΑ). 

 

Το πιο απτό αποτέλεσμα της αναθεώρησης του CDP του 2018 είναι οι 11 νέες 

προτεραιότητες ανάπτυξης της ικανότητας της ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν από 
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κοινού με τα κράτη μέλη. Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμένης 

αξιολόγησης με βάση τις συνεισφορές των κρατών μελών, της Στρατιωτικής 

Επιτροπής της ΕΕ (EUMC) και του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS) σχετικά 

με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις: αναλύσεις 

ελλείψεων και διδάγματα από τις πρόσφατες επιχειρήσεις ΚΠΑΑ τις 

προγραμματισμένες δυνατότητες και τις δυνατότητες μελλοντικής ευρωπαϊκής 

συνεργασίας σε κάθε τομέα δυνατοτήτων · και μια μελέτη σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες τεχνολογικές τάσεις και ανάγκες που σχετίζονται με τις 

δυνατότητες και τις τεχνολογίες (2035 και μετέπειτα). 
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Εικόνα 16 : 

 

https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2018-06-28-

factsheet_cdpb020b03fa4d264cfa776ff000087ef0f 

 

Οι προτεραιότητες υλοποιούνται με τρόπο προσανατολισμένο προς την παραγωγή, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία συνεργατικών πρωτοβουλιών που 

αποσκοπούν στην κάλυψη των διαπιστωμένων ελλείψεων δυνατοτήτων. Για το 

σκοπό αυτό, η διαδικασία εφαρμογής του CDP υποστηρίζεται από την εκπόνηση 

των αποκαλούμενων «Στρατηγικών Μελετών Υλοποίησης» (Strategic Context 

Cases - SCC), οι οποίες, για κάθε μια από τις 11 προτεραιότητες, θα παρουσιάσουν 

τα κύρια χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, καθώς και τα πιθανά 

στάδια υλοποίησης/κάλυψης της δυνατότητας σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο 

και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι SCC προετοιμάζονται από την EDA με την 

υποστήριξη ενός ευρέος δικτύου εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, την ΕΕ, το 

ΝΑΤΟ, άλλους σχετικούς πολυεθνικούς φορείς, καθώς και τη βιομηχανία. 

 

Επισήμανση 

Το CDP (Capability Development Plan) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με το 

οποίο καθορίζονται απαιτήσεις στον τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η 

υλοποίηση του CDP θα πραγματοποιηθεί με τα Strategic Context Cases 

(SCC).  Η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά τόσο 

στην κατάρτιση (μελλοντικές ενημερώσεις) του CDP όσο και στην εκπόνηση 

των SCC προκειμένου να προωθήσει στις ευρωπαικές προτεραιότητες τις 

εθνικές στοχεύσεις, όσον αφορά στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Επιπλέον 

πρέπει να εναρμονίζει και να τεκμηριώνει στο μέτρο του εφικτού τις εθνικές 

απαιτήσεις με το CDP. 
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Συντονισμένη Ετήσια Ανασκόπηση για την Άμυνα (Coordinated 

Annual Review on Defence-CARD) 
 

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2016 σχετικά με την 

εφαρμογή του EUGS στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τα κράτη μέλη 

κάλεσαν την HR/VP (που επίσης τυγχάνει να είναι και επικεφαλής της EDA) να 

υποβάλει προτάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και το 

περιεχόμενο μιας συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης για την άμυνα (CARD). 

 

Μια τέτοια ετήσια ανασκόπηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας 

αντιμετώπισης των ελλείψεων, στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και 

στην εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της συνοχής, των 

σχεδίων αμυντικών δαπανών. Βασιζόμενη στο πλαίσιο πολιτικής για τη 

συστηματική και μακροπρόθεσμη αμυντική συνεργασία, ο στόχος της CARD είναι 

"να αναπτυχθεί σε εθελοντική βάση ένας πιο δομημένος τρόπος για την επίτευξη 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων με βάση μεγαλύτερη διαφάνεια, πολιτική προβολή και 

δέσμευση των κρατών μελών" . 

 

Στη συνέχεια, η EDA, ως μέλος της Γραμματείας CARD, συνέταξε όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες και την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των συμμετεχόντων κρατών μελών (pMS), συγκεντρώνοντάς την 

σύμφωνα με τις τρεις γραμμές που αναφέρονται στα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου: i) αθροιστικά αμυντικά σχέδια, ii) την εφαρμογή των προτεραιοτήτων 

ανάπτυξης της ικανότητας της ΕΕ που απορρέουν από το CDP και iii) την ανάπτυξη 

της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 

Εικόνα 17 :https://www.eda.europa.eu/webzine/issue14/in-the-spotlight/the-

coordinated-annual-review-on-defence 



 

Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ Σελίδα 30 

 

 

Η συγκέντρωση πληροφοριών ακολουθήθηκε από διμερείς διαλόγους μεταξύ των 

συμμετεχόντων κρατών μελών και του EDA και του EUMS, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν, να συζητηθούν και να αποσαφηνιστούν τα δεδομένα. Αυτό παρείχε 

τη βάση για την αναλυτική εργασία που κατέληξε σε μια Συγκεντρωμένη Ανάλυση 

CARD από την οποία προέκυψε η τελική έκθεση δοκιμαστικής υλοποίησης της 

CARD, που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο της EDA στις 

20 Νοεμβρίου 2018. 

 

Τα πορίσματα της δοκιμής της CARD επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει θετική τάση στις 

συνολικές αμυντικές δαπάνες των 27 συμμετεχόντων κρατών μελών κατά την 

περίοδο 2015-2019, αν και σε πραγματικές τιμές οι αμυντικές δαπάνες το 2017 

παρέμειναν ακόμα χαμηλότερες από το επίπεδο του 2005. Οι επενδύσεις γενικά και 

οι δαπάνες προμηθειών ειδικότερα αυξάνονται σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά με πολύ 

διαφορετικό ρυθμό και κλίμακα. Το 20% ως όριο συλλογικής επένδυσης 

επιτεύχθηκε το 2016 και οι αμυντικές επενδύσεις συνέχισαν να αυξάνονται 

περαιτέρω, αντιπροσωπεύοντας περίπου 47 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων το 

2017. 

 

Ωστόσο, 12 κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 81% των συνολικών αμυντικών 

επενδύσεων της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας μειώθηκαν από 23,5% των συνολικών 

επενδύσεων το 2015 στο 21% το 2017 και εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω με 

την πάροδο του χρόνου. Οκτώ κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 95% των 

ευρωπαϊκών δαπανών για την Ε&Α στον τομέα της άμυνας. Το γεγονός ότι το 

συλλογικό σημείο αναφοράς του 2% των συνολικών αμυντικών δαπανών που 

επενδύθηκαν στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη δεν έχει επιτευχθεί ποτέ, 

εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ικανότητα ευρωπαϊκής 

τεχνολογικής καινοτομίας. 

 

Η συμβολή της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ στη δοκιμαστική υλοποίηση της 

CARD καθιέρωσε ότι η ΕΕ δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες στρατιωτικές 

δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του επιπέδου στρατιωτικής 

επιδίωξης της ΕΕ για την ΚΠΑΑ που απορρέει από την παγκόσμια στρατηγική της 

ΕΕ. Αυτές οι ελλείψεις αντικατοπτρίζονται σε δύο δέσμες στόχων δυνατοτήτων 

υψηλού αντίκτυπου (High Impact Capability goals- HICG), οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

σημαντικές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Το επίπεδο των 

ανεπτυγμένων δυνάμεων των κρατών μελών σε επιχειρήσεις και αποστολές της 

ΚΠΑΑ και εκτός ΚΠΑΑ παρέμεινε σταθερό τα τελευταία 3 έως 4 χρόνια, με μέσο 

όρο ανερχόμενο σε 48.000 στρατιώτες, αν και υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών 

μελών όσον αφορά τον τύπο της επιχείρησης, το πλαίσιο δέσμευσης και τη 

συνολική επιχειρησιακή προσπάθεια. 
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Επισήμανση 

Η Ελλάδα συνεισφέρει στην CARD παρέχοντας στη Γραμματεία CARD τα 

απαραίτητα στοιχεία και συμμετέχει στις σχετικές διμερείς συναντήσεις. Η 

CARD λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για τη χώρα αναφορικά με την 

ποιότητα και την αξιοπιστία των διατιθέμενων στοιχείων. Επιπλέον η Ελλάδα 

θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα αποτελέσματα ώστε να εντοπίσει ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δράσεις καλύπτοντας μέρος των δεσμεύσεων που απορρέουν 

από την PESCO, ενώ παράλληλα συμπληρώνοντας κενά σε εθνικές 

δυνατότητες. 

    

Προπαρασκευαστική δράση για την αμυντικη Έρευνα Preparatory 

Action on Defence Research-PADR) 
 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δέσμης του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, η 

Επιτροπή έχει διαθέσει 90 εκατ. ευρώ για την προπαρασκευαστική δράση για την 

έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR). 

 

Η εφαρμογή του PADR διεξάγεται από την EDA μετά από μια συμφωνία ανάθεσης 

(delegation agreement) που υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2017, μεταξύ της Επιτροπής 

και της EDA. Με την εν λόγω συμφωνία, η Επιτροπή ανέθεσε στον EDA τη 

διαχείριση και την υλοποίηση των ερευνητικών σχεδίων που θα ξεκινήσουν εντός 

του PADR. 

 

 
 

Εικόνα 18 : 

https://twitter.com/eu_growth/status/803925580425072641 

 

Ο προϋπολογισμός για τις σχετικές δράσεις PADR χωρίζεται σε τρία έτη ως εξής: 

25 εκατ. Ευρώ το 2017, 40 εκατ. Ευρώ το 2018 και 25 εκατ. Ευρώ το 2019. 
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Η PADR αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα για την αξιολόγηση και την επίδειξη της 

προστιθέμενης αξίας της έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας που 

υποστηρίζεται από την ΕΕ (Ε&Τ). Τα σχετικά αποτελέσματα αναμένεται να 

εμβαθύνουν περαιτέρω την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, αντιμετωπίζοντας 

ελλείψεις όσον αφορά τις δυνατότητες και να ενισχύσουν τους ευρωπαίους 

ενδιαφερόμενους στον τομέα της άμυνας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη PADR με σκοπό την ανάπτυξη ενός 

μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για την άμυνα στο πλαίσιο του επόμενου 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ (2021-2027), ήτοι πλέον το υπό 

δημιουργία Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF).. 

 

Επισήμανση 

Η Ελλάδα συμμετέχει στην προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική 

έρευνα PADR μέσω οντοτήτων (βιομηχανία, ακαδημία, ερευνητικά ιδρύματα) 

οι οποίες αποτελούν εταίρους σε διακρατικά συνεργατικά σχήματα τα οποία 

υλοποιούν τις χρηματοδοτούμενες σε βαθμό 100% σχετικές δράσεις. Η 

συμμετοχή στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και η 

ενεργοποίηση/συντονισμός των εμπλεκομένων με την αμυντική έρευνα θα 

πρέπει να αποτελεί σημαντικό στόχο.  

 

Συσχέτιση προγραμμάτων PESCO με προγράμματα 

EDIDP/EDF/EDRP 
 

H PESCO συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για την άμυνα CDP, 

CARD και EDF όπως φαίνεται και στις 20 πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις των ΕΣΥ. 

Οι εν λόγω δράσεις και η συνάφεια τους με την PESCO αναφέρεται ρητά στα ΕΣΥ, 

ενώ τα κ-μ υποχρεώνται να αναφέρουν πως ενσωματώνουν στον εθνικό τους 

σχεδιασμό  το CDP, την CARD και το EDF.  
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Εικόνα 19 : 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-

review-on-defence-(card) 

 

Ιδιαίτερα όσον αφορά το EDF θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγχρηματοδότηση 

που προσφέρει αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για όλους τους εμπλεκόμενους με τον 

τομέα της Άμυνας. 

Η ιδέα σύστασης του EDF ουσιαστικά αναφέρθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, όταν η 

Επιτροπή παρουσίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την άμυνα (European 

Defence Action Plan - EDAP). Το σχέδιο προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και άλλες δράσεις που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη για πιο αποτελεσματικές 

δαπάνες σε κοινή άμυνα.  
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Εικόνα 20 : 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-and-

defence-infographics_en 

 

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund - EDF). Το 

Ταμείο έχει δύο ξεχωριστά σκέλη: 

α. Έρευνα: χρηματοδοτείται με 90 εκατ. Ευρώ έως το τέλος του 2019, με 25 εκατ. 

Ευρώ για το 2017 · και € 500 εκατ. ετησίως μετά το 2020. 

β. Ανάπτυξη και απόκτηση: Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδότηση με: συνολικά 

500 εκατ. Ευρώ για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος 

αμυντικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (European Defence Industry Development 

Program—EDIDP)  και 1,5 δισ. Ευρώ ετησίως μετά το 2020. 

Πέραν των ανωτέρω αναμένεται και η δημιουργία μηχανισμού (financial toolbox)  με 

τον οποίο τα κ-μ θα συνεπικουρούνται κατά την προμήθεια των νέων δυνατοτήτων.  

 
Εικόνα 21 : 

https://twitter.com/EU_Commission/status/1095336964583116804 

 

Το EDIDP, το οποίο θα είναι μέρος του EDF, προορίζεται να παράσχει 

χρηματοδοτική στήριξη στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία κατά τη φάση 

ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών σε περιοχές που έχουν επιλεγεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου τον Μάιο του 2018 

επετεύχθη συμφωνία και μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο, η τελική νομοθετική πράξη υπογράφηκε στις 18 Ιουλίου 2018. Το 

πρόγραμμα αυτό, με χρηματοδοτικό κονδύλιο 500 εκατ. Ευρώ, θα διαρκέσει από 

τον Ιανουάριο 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020.  
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Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του EDIDP, ενώ 

είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία εκπόνησης του Κανονισμού του EDF από την 

ομάδα Φίλων της Προεδρίας. 

 
Εικόνα 22 : 

http://www.sgr.org.uk/resources/eu-moves-military-science-and-technology 

 

Η χρηματοδότηση της βιομηχανίας στον τομέα της Άμυνας από την Ευρωπαική 

Επιτροπή τη διετία 2019-2020 μέσω του EDIDP και την επταετία 2021-2027 μέσω 

του τακτικού προυπολογισμού της Επιτροπής (Multiannual Financial Framework -

MFF) προσφέρει σημαντικό κίνητρο για συμμετοχή στις ευρωπαικές δράσεις για την 

άμυνα. 

Η χρηματοδότηση αφορά σε συνεργατικές δράσεις ανάπτυξης, στις οποίες θα 

πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οντότητες από τουλάχιστον 2 κ-μ, και οι 

οποίες θα καταλήξουν σε πρωτότυπα και τελικά σε νέες αμυντικές δυνατότητες. Οι 

μόνοι χρήστες των αμυντικών αυτών δυνατοτήτων είναι τα κ-μ, τα οποία  

εμπλέκονται καθοριστικά και στην κατάρτιση του Προγράμματος Εργασίας των 

δράσεων με το συντονισμό με της βιομηχανίας και του επιχειρησιακού φορέα.  

 

Η PESCO προσφέρει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να στηρίξει τη συμμετοχή των κ-μ 

στις διαδικασίες συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων ανάπτυξης από την 

Επιτροπή. Συγκεκριμένα στον ισχύοντα κανονισμο του EDIDP, καθώς και στο 

προσχέδιο του κανονισμού του EDF, προβλέπεται η επιπλέον χρηματοδότηση ενός 
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υποψήφιου προγράμματος εφόσον η δυνατότητα που θα αναπτυχθεί μπορεί να 

αξιοποιηθεί από ένα πρόγραμμα PESCO. 

 

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιπλέον χρηματοδότησης από την Επιτροπή ώθησε τα 

κ-μ στη συμμετοχή τους στην PESCO. Μικρά κ-μ με περιορισμένες στρατιωτικές 

ικανότητες επέλεξαν να συμμετάσχουν στην PESCO και μάλιστα συντονίζουν και 

προγράμματα PESCO (πχ η Εσθονία). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Εσθονία είχε την 

προεδρία της ΕΕ κατά το κρίσιμο διάστημα της εκπόνησης του κανονισμού του 

EDIDP και προφανώς στελέχωσε την ομάδα φίλων της Προεδρίας με ικανό 

προσωπικό το οποίο αργότερα συνέχισε την προσπάθεια και από εθνικές θέσεις.  

 

Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι η σύνδεση της PESCO με το πρόγραμμα 

συγχρηματοδότησης δράσεων Ε&Α στον τομέα της Άμυνας είναι ισχυρή και θα 

οδηγήσει τις εξελίξεις.  

 

Επιπλέον φαίνεται ότι η αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από την Επιτροπή 

εξαρτάται από το συντονισμό στις προσπάθειες του κάθε κ-μ.   

 

Επισήμανση 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η όποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σχετίζεται με τις 

υπόλοιπες πρωτοβουλίες στο χώρο της άμυνας. Εφόσον μία δράση του 

EDIDP/EDF μπορεί να αναπτύξει δυνατότητες για ένα πρόγραμμα PESCO 

πριμοδοτείται επιπλέον. Μια υποψήφια πρόταση θα έχει περισσότερες 

πιθανότητες για χρηματοδότηση εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτει μια 

απαίτηση που προκύπτει από το CDP (Capability Development Plan) και τα 

επαγόμενα SCC (Strategic Context Cases), όπως επίσης αν ένα συνεργατικό 

πρόγραμμα καλύπτει κενά σε δυνατότητες που προκύπτουν από την CARD 

(Coordinated Annual Review on Defence). Η συμμετοχή της χώρας στην 

κατάρτιση του προγράμματος εργασίας αποδεικνύεται κρίσιμη και θα πρέπει 

να πραγματοποιείται σε απόλυτη συνεργασία με τον επιχειρησιακό φορέα και 

τη βιομηχανία. Η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του 

παρελθόντος και να κινηθεί στο σύγχρονο περιβάλλον με ευελιξία, διαφάνεια 

και αποφασιστικότητα.   

  

Αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρονται σε ευρωπαικό επίπεδο 

στον τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA. EDA CapTech 
 

Το έργο της EDA στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ευθυγραμμίζεται με 

την αποστολή του Οργανισμού να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές 

τους να βελτιώσουν τις αμυντικές ικανότητες. Η EDA οργανώνει τις προτεραιότητες 

Ε&Τ σε διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές CapTechs, οι οποίες αποτελούν 

φόρουμ δικτύωσης για εμπειρογνώμονες από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τον ακαδημαϊκό χώρο. 
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Επί του παρόντος, ο Οργανισμός διαθέτει δώδεκα CapTechs και μία σχετική ομάδα 

εργασίας. Κάθε μία από αυτές επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που 

σχετίζονται με διαφορετικούς στρατιωτικούς τομείς. Όλα τα CapTech λειτουργούν 

υπό την ευθύνη ενός συντονιστή EDA CapTech. 

 
Εικόνα 23 : 

 

https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-osra-

brochure1a09af3fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf 

 

Ο στόχος των CapTechs είναι να προτείνουν Ε&Τ δραστηριότητες 

ανταποκρινόμενες στις συμφωνηθείσες ανάγκες αμυντικής ικανότητας και να 

παράγουν ανάλογα έργα. Όλοι ta CapTechs έχουν καθιερώσει χάρτες πορείας, με 

τη χρήση των συνομαδώσεων τεχνολογικών στοιχείων (Technology Building 

Blocks-TBB), για την τεχνολογία ως μέρος της Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας 

(Strategic Research Agenda-SRA), με στόχο την ύπαρξη τεχνολογιών όταν 

απαιτούνται από την στρατιωτική πλευρά ή από το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων 

του Οργανισμού. 

 

Επισήμανση 

Τα CapTech αποτελούν για την ΕΕ το θεσμικό πυρήνα της Ε&Τ στον τομέα της 

Άμυνας. Επιβάλλεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της χώρας και θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν η βιομηχανία και η ακαδημία για ενεργή συμμετοχή, σε 

στοχευμένους τομείς αμυντικής Ε&Τ. Μέσω των CapTech είναι η εφικτή η 

παρακολούθηση και η πρόβλεψη της τεχνολογίας καθώς και συνεργασία με 

τους κορυφαίους στην ΕΕ στον τομέα της αμυντικής Ε&Τ. Το κάθε CapTech 

δημιουργεί τις δικές του προτεραιότητες Ε&Τ. 
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Αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρονται σε ευρωπαικό επίπεδο 

στον τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA. Overarching 

Strategic Research Agenda - OSRA  
 

H δεσπόζουσα στρατηγική σχεδίασης έρευνας (Overarching Strategic Research 
Agenda – OSRA) είναι μια νέα προσέγγιση για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών 
προγραμμάτων έρευνας με τις επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις των κ-μ. Αυτό 
θα παρέχει ένα συστηματικό και σαφή μηχανισμό για τη συνεργατική ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα της άμυνας για το μέλλον, όπως αυτο θα προκυψει εντός 
πλαισίου της ΕΕ. Εκτός από τη bottom-up διαδικασία προσδιορισμού κοινών 
τομέων ενδιαφερόντων Ε&Τ, της αποκαλούμενης διαδικασίας προώθησης της 
τεχνολογίας (technology push), προβλέπεται επίσης μια διαδικασία από την κορυφή 
προς τα κάτω (top-down) ικανότητας-έλξης η οποία συνδέει άμεσα τις 
επιχειρησιακές απαιτήσεις με συστηματικό και ιχνηλάσιμο τρόπο, και επιπλέον 
οδηγεί στην ανάπτυξη μιας δεσπόζουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της 
έρευνας. 
 
Ο γενικός στόχος της OSRA είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο που θα βοηθά στη 
μείωση του επιπέδου προσπάθειας των κ-μ και του EDA στην ενημέρωση και τη 
διατήρηση της στρατηγικής σχεδίαση έρευνας για τους τομείς αμυντικής έρευνας. 
Επιπλέον, το επίπεδο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής Ε&Τ 
βελτιώνεται με την ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου. Τέλος βελτιώνεται το επίπεδο 
συνέργειας μεταξύ των SRA και της OSRA, και ως τέτοια ευρωπαϊκή προσπάθεια 
στον τομέα της Ε&Τ. 
 

 

Εικόνα 24 : 

https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-osra-brochure.pdf 

Επισήμανση 

Η OSRA αποτελεί ένα νέο εργαλείο με το οποίο συνδέονται αμφίδρομα η 

τεχνολογία στο χαμηλότερο επίπεδο με τις στρατιωτικές δράσεις. Είναι μία 

σύγχρονη προσέγγιση η οποία πρέπει να παρακολουθείται και να 
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αξιοποιείται προκειμένου να εντοπίζονται τομείς στους οποίους θα μπορούσε 

να επενδύσει η Ελλάδα. Οι Στρατηγικές Σχεδιάσεις Έρευνας (SRA) του κάθε 

CapTech προτεραιοποιούνται από τα κ-μ και έτσι αποκαλύπτεται η τάση της 

ΕΕ στην αμυντική έρευνα. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί το εργαλείο 

και να συνεισφέρει στην προτεραιοποίηση της OSRA.   

Αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρονται σε ευρωπαικό επίπεδο 

στον τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA. EDA Ad Hoc and OB 
 

Η τεχνολογική ανάπτυξη υλοποιείται μέσω διαφόρων μορφών προγραμμάτων (Ad 

Hoc). Τα πιο συνηθισμένα είναι τα προγράμματα "Κατηγορίας Β" (Cat B), που 

εκπονούνται από ένα μικρό αριθμό κρατών μελών και είναι ανοιχτά σε άλλους στο 

πλαίσιο ενός συστήματος "opt in". Πιο περιεκτικές και οι σύνθετες δραστηριότητες 

καθιερώνονται ως έργα "Κατηγορίας Α"  (Cat A) ή "κοινά επενδυτικά προγράμματα" 

από όλα τα κράτη μέλη, με δυνατότητα "opt out" για τα κ-μ που δεν επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. Στα εν λόγω προγράμματα η χρηματοδότηση των οντοτήτων που 

συμμετέχουν πραγματοποιείται από τα κ-μ και η αρχική διαχείρηση των 

προγραμμάτων (business development) από τον EDA. Ο ΕDΑ επίσης προσφέρει 

υποστήριξη στα κ-μ μέσω υπηρεσιών που αφορούν την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διαθέτει τεχνογνωσία σε θέματα προμηθειών 

(procurement) και οικονομικά θέματα  (financing) υλοποίησης των προγραμμάτων. 

 

Επιπλέον, προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των 

επενδύσεων των κρατών μελών σε έργα κατηγορίας Α και Β μπορούν στο μέτρο 

του δυνατού να χρηματοδοτηθούν από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του ΕDΑ 

(Operational Budget OB). Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως σε μικρής 

έκτασης μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies) που έχουν ως σκοπό να 

καθοδηγήσουν και να πείσουν τα κ-μ να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β.   

 

Επισήμανση 

Η συμμετοχή σε διασυνοριακά συνεργατικά προγράμματα αποτελεί δέσμευση 

της Ελλάδας που προκύπτει από την PESCO. O EDA, ο οποίος αναφέρεται 

στη Συνθήκη της Λισσαβώνας ως ο οργανισμός που ασχολείται με την 

ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, προσφέρει το περιβάλλον, τους εταίρους 

και την τεχνογνωσία για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Η συμμετοχή 

της Ελλάδας σε τέτοιου είδους προγράμματα ήταν μέχρι σήμερα πολύ μικρή 

και θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων PESCO 

όσο κυρίως για την απόκτηση τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη δυνατοτήτων της 

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και κατ’επέκταση τη συνεισφορά στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης 

(European Defence Technology Industry Base – EDTIB)  
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Συμπεράσματα 
 

Η PESCO ως θεμέλιος λίθος για την Αμυντική Ολοκλήρωση της ΕΕ, είναι ένα 

πλαίσιο και μια διαδικασία που βασίζεται στη Συνθήκη για την εμβάθυνση της 

αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, «τα οποία είναι ικανά και 

πρόθυμα να το πράξουν». Θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού 

αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.  

Η Ελλάδα αποφάσισε ορθώς τη συμμετοχή στην  PESCO και δεσμεύτηκε όπως και 

τα υπόλοιπα συμμετέχοντα κ-μ για την εκπλήρωση των 20 πιο δεσμευτικών 

υποχρεώσεων. Η δέσμευση αυτή, όσο κι αν διαφοροποιείται με το υπάρχον 

καθεστώς απόκτησης δυνατοτήτων, μπορεί να αξιοποιηθεί ως το απόλυτο νομικό 

εργαλείο για την αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού της χώρας στον τομέα 

της ανάπτυξης και απόκτησης δυνατοτήτων. Πλέον δεν απαιτούνται κατά 

περίπτωση αποφάσεις, αλλά υπάρχει πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι δράσεις.  

 

Η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες στα πλαίσια των 

ΕΣΥ. Οι πληροφορίες πέραν του ότι πρέπει να είναι ακριβείς θα πρέπει να 

καλύτπουν και τις απαιτήσεις των δεσμεύσεων τόσο με έργα όσο και με σχεδιασμό. 

Tα ΕΣΥ αποτελούν τον καθρέφτη της χώρας στην PESCO και μέσω των ΕΣΥ 

μπορεί να καταδείξει τη σημαντικότητα της στην ΕΕ στον κρίσιμο τομέα της άμυνας. 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει σε 14 από τα 34 προγράμματα PESCO και συντονίζει 5 από 

αυτά. Χρειάζεται προσοχη στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των 

προγραμμάτων. Ιδιαίτερα για τα προγράμματα που αφορούν σε ανάπτυξη 

δυνατοτήτων θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες (ΥΠΕΘΑ, Γενικά 

Επιτελεία (ΓΕ), Βιομηχανία) για βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα εν λόγω προγράμματα 

χρηματοδοτούνται από τα κ-μ, αλλά θα χρησιμοποιήσουν και δυνατότητες που θα 

συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως και κατά προτεραιότητα 

σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

Η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις κυρίως σε πόρους 

και μέσα για τα προγράμματα PESCO στα οποία συμμετέχει και κατόπιν να εξετάσει 

συμμετοχή ή πρόταση καινουργιων προγραμμάτων. Η διαχείριση των 

προγραμμάτων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εφόσον δεν διατίθεται 

από τις ΕΔ (που αποτελεί πιθανότητα με βάση την πολυπλοκότητα των 

προγραμμάτων), θα πρέπει να καλυφθεί από εξωτερικές πηγές. 

Η Γραμματεία PESCO χρησιμεύει ως το σημείο επαφής των κ-μ. Αξιολογεί τα ΕΣΥ, 

παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των προγραμμάτων PESCO και ετοιμάζει 

την κρίσιμη ετήσια αναφορά της HR/VP για την υλοποίηση της PESCO προς το 

Συμβούλιο.  
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Οι κανόνες διακυβέρνησης των προγραμμάτων PESCO προκύπτουν από απόφαση 

του Συμβουλίου. Οι συντονιστές των προγραμμάτων θα πρέπει να προσέχουν να 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα όπως η 

συμμετοχή των τρίτων κρατών καθώς και πιθανές αλλαγές-βελτιώσεις των 

κανόνων. 

 

Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των πρωτοβουλιών της Ευρώπης στον τομέα της 

Άμυνας. Δε νοείται να χειρίζεται/ασχολείται κάποιος με αυτά τα θέματα χωρίς να έχει 

εικόνα για τη συνάφεια μεταξύ όλων των δράσεων.   

 

Το εθνικό προφίλ δυνατοτητων της Ελλάδας σαφώς και παρουσιάζει έλλειψη στον 

τομέα της βιομηχανίας και τη Ε&Α. Η Ελλάδα έχει ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες 

λόγω του ότι πληρώνει για να προμηθεύται δυνατότητες χωρίς να επενδύει στην 

ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της εγχώριας βιομηχανίας, που θα βοηθήσει κια 

στη ασφάλεια εφοδιασμου. 

 

Η PESCO ήρθε για να μείνει. Είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από την ενσωμάτωση τόσο καινούργιων διαδικασιών στην Ευρώπη. Το ότι δεν 

υπάρχουν μέχρι τώρα απτά αποτελέσματα ενθαρύννει πολλούς επικριτές των 

δράσεων αυτών, αλλά πολύ σύντομα ιδιαίτερα εφόσον αρχίσει η χρηματοδότηση 

συνεργατικών σχημάτων και όταν τα προγράμματα PESCO αρχίσουν να αποδίδουν 

καρπούς, θα φανεί η προστιθέμενη αξία για τα κ-μ και την Ευρώπη. 

 

Υπάρχει ξεκάθαρη συνάφεια των δράσεων στην Ευρώπη στον τομέα της άμυνας 

όπως φαίνεται από το σχήμα. Οι δράσες είναι προσεγμένες και καλύπτουν το 

όραμα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Σε αυτό το στάδιο ίσως να λείπει ο 

σχεδιασμός για πιο ξεκάθαρη στόχευση πέραν των αποστολών CSDP (προβολή 

hard power), αλλά ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ωριμότητα στην Ευρώπη για κάτι 

τέτοιο.  

 

Το CDP (Capability Development Plan) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με το 

οποίο καθορίζονται απαιτήσεις στον τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η 

υλοποίηση του CDP θα πραγματοποιηθεί με τα Strategic Context Cases (SCC).  Η 

Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά τόσο στην κατάρτιση 

(μελλοντικές ενημερώσεις) του CDP όσο και στην εκπόνηση των SCC προκειμένου 

να προωθήσει στις ευρωπαικές προτεραιότητες τις εθνικές στοχεύσεις, όσον αφορά 

στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Επιπλέον πρέπει να εναρμονίζει και να τεκμηριώνει 

στο μέτρο του εφικτού τις εθνικές απαιτήσεις με το CDP. 

 

Η Ελλάδα συνεισφέρει στην CARD παρέχοντας στη Γραμματεία CARD τα 

απαραίτητα στοιχεία και συμμετέχει στις σχετικές διμερείς συναντήσεις. Η CARD 

λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για τη χώρα αναφορικά με την ποιότητα και 

την αξιοπιστία των διατιθέμενων στοιχείων. Επιπλέον η Ελλάδα θα πρέπει να 

εξετάσει σοβαρά τα αποτελέσματα ώστε να εντοπίσει ευκαιρίες συμμετοχής σε 
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δράσεις καλύπτοντας μέρος των δεσμεύσεων που απορρέουν από την PESCO, και 

παράλληλα συμπληρώνοντας κενά σε εθνικές δυνατότητες. 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει στην προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα 

PADR μέσω οντοτήτων (βιομηχανία, ακαδημία, ερευνητικά ιδρύματα) οι οποίες 

αποτελούν εταίρους σε διακρατικά συνεργατικά σχήματα, τα οποία υλοποιούν τις 

χρηματοδοτούμενες σε βαθμό 100% σχετικές δράσεις. Η συμμετοχή στην κατάρτιση 

του προγράμματος εργασίας και η ενεργοποίηση/συντονισμός των εμπλεκομένων 

με την αμυντική έρευνα, θα πρέπει να αποτελεί στόχο. 

 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η όποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σχετίζεται με τις 

υπόλοιπες πρωτοβουλίες στο χώρο της άμυνας. Εφόσον μία δράση του 

EDIDP/EDF μπορεί να αναπτύξει δυνατότητες για ένα πρόγραμμα PESCO 

πριμοδοτείται επιπλέον. Μια υποψήφια πρόταση θα έχει περισσότερες πιθανότητες 

για χρηματοδότηση εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτει μια απαίτηση που προκύπτει 

από το CDP (Capability Development Plan) και τα επαγόμενα SCC (Strategic 

Context Cases), όπως επίσης αν ένα συνεργατικό πρόγραμμα καλύπτει κενά σε 

δυνατότητες που προκύπτουν από την CARD (Coordinated Annual Review on 

Defence). Η συμμετοχή της χώρας στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας 

αποδεικνύεται κρίσιμη και θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόλυτη συνεργασία 

με τον επιχειρησιακό φορέα και τη βιομηχανία. Η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει 

τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να κινηθεί στο σύγχρονο περιβάλλον με 

ευελιξία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα.   

 

Τα CapTech αποτελούν για την ΕΕ το θεσμικό πυρήνα της Ε&Τ στον τομέα της 

Άμυνας. Επιβάλλεται η συμμετοχή της χώρας και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η 

βιομηχανία και η ακαδημία για ενεργή συμμετοχή, σε στοχευμένους τομείς 

αμυντικής Ε&Τ. Μέσω των CapTech είναι η εφικτή η παρακολούθηση και η 

πρόβλεψη της τεχνολογίας καθώς και συνεργασία με τους κορυφαίους στην ΕΕ 

στον τομέα της αμυντικής Ε&Τ. Το κάθε CapTech δημιουργεί τις δικές του 

προτεραιότητες Ε&Τ. 

 

Η OSRA αποτελεί ένα νέο εργαλείο, με το οποίο συνδέονται αμφίδρομα η 

τεχνολογία στο χαμηλότερο επίπεδο με τις στρατιωτικές δράσεις. Είναι μία 

σύγχρονη προσέγγιση, η οποία πρέπει να παρακολουθείται και να αξιοποιείται 

προκειμένου να εντοπίζονται τομείς, στους οποίους θα μπορούσε να επενδύσει η 

Ελλάδα. Οι Στρατηγικές Σχεδιάσεις Έρευνας (SRA)  του κάθε CapTech 

προτεραιοποιούνται από τα κ-μ και έτσι αποκαλύπτεται η τάση της ΕΕ στην 

αμυντική έρευνα. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί το εργαλείο και να 

συνεισφέρει στην προτεραιοποίηση της OSRA   

Η συμμετοχή σε διασυνοριακά συνεργατικά προγράμματα αποτελεί δέσμευση της 

Ελλάδας που προκύπτει από την PESCO. O EDA, ο οποίος αναφέρεται στη 

Συνθήκη της Λισσαβώνας ως ο οργανισμός που ασχολείται με την ανάπτυξη 

αμυντικών δυνατοτήτων, προσφέρει το περιβάλλον, τους εταίρους και την 
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τεχνογνωσία για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας 

σε τέτοιου είδους προγράμματα ήταν μέχρι σήμερα πολύ μικρή και θα πρέπει να 

ενισχυθεί τόσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων PESCO όσο κυρίως για την 

απόκτηση τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής 

βιομηχανίας και κατ’επέκταση τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 

Αμυντικής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης (European Defence Technology 

Industry Base – EDTIB).  

 

Οι νέες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες στα κ-μ, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε 

ευρωπαικό επίπεδο, και για την ενίσχυση του Εθνικού Προφίλ Δυνατοτήτων. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές (PESCO, CARD, CDP, EDF) μαζί με τα σχετικά εργαλεία 

(PESCO projects, EDA) μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα κ-μ. 

Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και 

στόχευση από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις. 

 

Το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων της Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Όσον 

αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις 

ισχυρότερες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα όσον αφορά 

στον τομέα της Βιομηχανίας και της Ασφάλειας Εφοδιασμού υστερεί σημαντικά.  

 

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά κυρίως στην ενίσχυση στον 

πιο αδύναμο τομέα του εθνικού προφίλ δυνατοτήτων, που είναι η βιομηχανία. Οι 

ευρωπαικές δράσεις έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας (EDF) γι 

αυτό και διατίθενται σημαντικοί πόροι στις οντότητες των κ-μ για ανάπτυξη 

δυνατοτήτων.  

 

Η επιλογές αναπτυξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομική δέσμευση που 

προκύπτει από την PESCO και καθορίζονται από συντεταγμένες και δομημένες 

ενέργειες στο πλαίσιο του CDP και της CARD. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των 

PESCO projects (χρηματοδότησης κ-μ), των προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από το EDF και των υπόλοιπων διακρατικών συνεργατικών 

προσπαθειών. 

 

Ο δρόμος της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας είναι ο καθορισμός των 

επιχειρησιακών απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων 

της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η στοχευμένη επιλογή δράσεων, που 

ικανοποιούν ανάλογα με τις επιχειρησικές απαιτήσεις και τις δυνατότητες της 

βιομηχανίας.  

 

Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική βούληση, η οποία θεωρητικά θα 

πρέπει να υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου 

νομικού πλαισίου της PESCO, καθώς και δέσμευση εθνικών πόρων για συμμετοχή 

σε διακρατικές συνεργατικές δράσεις. Επιπλέον απαιτείται σοβαρή εκπροσώπηση 
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της χώρας σε θέσεις στις οποίες ζυμώνονται οι εξελίξεις τόσο σε πολιτικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο εργασίας. 

 

Mε κατάλληλο σχεδιασμό και έγκαιρη προετοιμασία, οι Ελληνικές Αμυντικές 

εταιρείες δύνανται να ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα (χρηματοδότηση, 

μεταφορά τεχνολογίας, συνεργασίες, πρόσβαση σε αγορές, κλπ) από την έμφαση, 

η οποία δίδεται στους τομείς της Ασφάλειας και της Άμυνας από την Ε.Ε. 

Το γεγονός, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μόνο η Ελλάδα και όχι οι 

περισσότεροι από τους γείτονες μας, σε συνδυασμό με την πολιτική της  

«ολοκληρωμένης προσέγγισης» σε όλους τους τομείς ανθρωπιστικής, 

αναπτυξιακής, πολιτιστικής, βιομηχανικής ανάπτυξης στους τομείς Άμυνας – 

Ασφάλειας  και οικονομικής δραστηριότητος, εξασφαλίζει στην Ελλάδα με τους 

κατάλληλους πολιτικούς και διπλωματικούς χειρισμούς, την κατάκτηση μέσω της 

Αμυντικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, μιας διακεκριμένης θέσης υπεροχής και επιρροής 

στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμμετοχή της χώρας μας στην 

PESCO σε θέματα κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων, μέσα από τη 

συμμετοχή μας είτε ως επικεφαλής Χώρα είτε ως συμμετέχουσα σε κοινά 

προγράμματα με άλλες χώρες, αλλά και για την ανάπτυξη της Αμυντικής 

Βιομηχανίας της χώρας. 

 Να καταβληθεί η προσπάθεια για μέγιστη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων 

που προσφέρονται για την κάλυψη των Αμυντικών αναγκών της χώρας μας 

μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων – οπλικών συστημάτων κρατών – 

μελών της PESCO,  με τις οικονομίες κλίμακας που γεννούνται. 

 Να συσταθεί Εθνικός Φορέας, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ και σε συντονισμό με το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής 

Βιομηχανικής Στρατηγικής, για το χειρισμό θεμάτων PESCO, 

συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, που θα πρέπει 

να προταθούν για αποδοχή – έγκριση ως έργα – προγράμματα PESCO. Στο 

Φορέα αυτό θα πρέπει  να συμπεριληφθούν και τα κριτήρια αξιολόγησης τον 

προγραμμάτων με τη συμμετοχή της Αμυντικής μας Βιομηχανίας ( Δημόσιας και 

Ιδιωτικής ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές της , τις προοπτικές της, κ.λ.π. 

, σε απόλυτο συντονισμό με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αμυντικής 

Βιομηχανικής Στρατηγικής. 

 Να αξιοποιηθούν η συμμετοχή της Ελλάδος στην PESCO και στις νέες 

πρωτοβουλίες στην Αμυντική Ολοκλήρωση της ΕΕ, ως το απόλυτο νομικό 

εργαλείο για την αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού της Χώρας στον 

τομέα της ανάπτυξης και απόκτησης δυνατοτήτων, πέραν της επίτευξης του 
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επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαικό επίπεδο και για την ενίσχυση του Εθνικού 

Προφίλ Δυνατοτήτων. 

 Να επιδιωχθεί η δραστηριοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ελληνικών 

αμυντικών βιομηχανιών, σε στενό συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του 

ΥΠΕΘΑ και στο πλαίσιο της  Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της PESCO καθώς και όλες τις ευκαιρίες 

που γεννώνται στο πλαίσιο της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, με απώτερο 

σκοπό την συνεχή ενημέρωση, μέγιστη συμμετοχή τους και εκμετάλλευση των 

ευκαιριών που παρουσιάζονται, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις και πληθώρα 

υποστηρικτικών δράσεων για την άμυνα και ασφάλεια, σε επίπεδο ΕΕ. 

 Να εκδηλωθούν ενέργειες, αναπροσαρμογής της Εθνικής Αμυντικής 

Βιομηχανικής Στρατηγικής σε τακτή βάση,  λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις 

της PESCO, όπως αυτή έχει θεσπισθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτή θα 

μετεξελίσσεται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πρώτων 34 

έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ μέχρι σήμερα και όσων άλλων 

προκύψουν , έτσι ώστε να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή για κάλυψη 

τόσο επιχειρησιακών αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων με αξιοποίηση 

πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) όσο και της Αμυντικής μας 

Βιομηχανίας. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ  

CARD 

 
 
Coordinated Annual Review on Defence 

CDP Capability Development Plan 

CODABA Cooperative DataBase 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CWS Common Workspace 

EDAP European Defence Action Plan 

EDF European Defence Fund 

EE Ευρωπαική Ενωση 

ESS European Security Strategy 

EUGS European Union Global Strategy -EUGS 

EUMS European Union Military Staff 

HR/VP 

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy / Vice President of the Commission - Ύπατη Εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής 
Επιτροπής 

MFF Multiannual Financial Framework 

NIP National Implementation Plan  

OSRA Overarching Strategic Research Agenda 

PESCO Permanent Structured Cooperation 

SRA Strategic Research Agenda 

TBB Technology Building Block 

ΕΟΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

ΕΣΥ Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης 

ΕΤΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας  

ΕΥΕΔ Ευρωπαική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

κ-μ κράτη μέλη 

ΣΕΕΕ Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ  
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