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Mε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, δια-
σαφηνίζεται ότι η δημιουργία και η 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρί-
ζονται σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες που 
αποτελούν τη βάση της και που θα πρέπει 
να διέπουν κάθε δράση της. Πράγματι σε 
συνέχεια των εργασιών της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης οι οποίες κατέληξαν στην δια-
τύπωση του Συντάγματος, υπήρξε μια ση-
μαντική πρόοδος στο τομέα αυτό.

Αναφορικά με την αρχή της αλληλεγγύης, 
πραγματοποιείται όμως, μια ουσιαστική και 
σημαντική ποιοτική τομή σε σχέση με το 

προισχύσαν καθεστώς σε συνταγματικό 
επίπεδο της Ένωσης, καθόσον ενισχύεται 
και επιβεβαιώνεται ο συνταγματικός χαρα-
κτήρας της αρχής της αλληλεγγύης, μέσω 
της πρόβλεψής της σε πληθώρα διατάξεων. 
Η αρχή της αλληλεγγύης στο επίπεδο αυτό 
έχει πλέον μια εσωτερική και εξωτερική δι-
άσταση, με απόλυτη, όμως αλληλεξάρτηση 
ως θεμέλιο της δράσης της Ένωσης (οντο-
λογικό στοιχείο) είτε ως υποχρέωση συμπε-
ριφοράς (πραξεολογικό στοιχείο).1 

Σε συνέχεια ενός γενικότερου προβλημα-
τισμού για την αρχή της αλληλεγγύης στο 

1. Η αλληλεγγύη εμφανίζεται ή εμπεριέχεται σε συγκεκριμένες ουσιαστικές διατάξεις των Συνθη-
κών (πέραν δηλ. των αναφορών σε αυτή σε προγραμματικής ή θεμελιώδους φύσεως διατάξεις των 
Συνθηκών ή σε διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για τις οποίες βλ. την αναφερόμενη 
μελέτη στην υποσ. 2) στο πλαίσιο των κατωτέρω δέκα ενοτήτων:

1. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (άρ-
θρο 24 ΣΕΕ).

2. Η αλληλεγγύη – συνδρομή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης (άρθρο 42 παρ.7 ΣΕΕ). 
3. Η αλληλεγγύη στην κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων (άρθρα 67 και 80 ΣΛΕΕ). 
4. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (άρθρα 122 και 143 

ΣΛΕΕ).
5. Η αλληλεγγύη και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (άρθρο 

174 ΣΛΕΕ).
6. Η αλληλεγγύη, ως κατευθυντήρια γραμμή για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της 

ενέργειας (άρθρο 194 ΣΛΕΕ).
7. Η αλληλεγγύη και η ανθρωπιστική βοήθεια (άρθρο 214 ΣΛΕΕ).
8. Η αλληλεγγύη για τρομοκρατική απειλή ή επίθεση ή ανθρωπογενείς και φυσικές κατα-

στροφές. Η ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ). 
9. Η αλληλεγγύη στα δημοσιονομικά (προϋπολογισμός) της Ένωσης (άρθρο 310 ΣΛΕΕ και επ.).
10. Η αλληλεγγύη και η προσαρμογή των διεθνών συμφωνιών των κρατών μελών (άρθρο 351 

ΣΛΕΕ).
Η αλληλεγγύη προβλέπεται επίσης στο ιδιότυπο καθεστώς των νομικών εγγυήσεων προς την Ιρ-
λανδία. Βλ. Π. Παναγιωτόπουλος, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι νομικές εγγυήσεις προς την Ιρ-
λανδία και η εξαίρεση και της Τσεχίας από την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Ευρωπαϊκή Πρόκληση, 2009. 

Οι ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δρ. Ν. Εμπειρογνώμων-Πρεσβευτής Υπ. Εξωτερικών
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πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,2 με την 
παρούσα μελέτη στοχεύεται να τεθούν ορι-
σμένα ερωτήματα, ενόψει της μελλοντικής 
εφαρμογής των δυο βασικών, νέων, διατά-
ξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας, σχετι-
κά με την υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής 
σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κα-
θώς και της αλληλεγγύης μεταξύ της Ένω-
σης και των κρατών μελών της, σε περίπτω-
ση τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης ή φυ-
σικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, η αλληλεγγύη/συνδρο-
μή εν ευρεία εννοία θα μπορούσε να ορισθεί, 
ως οι μορφές συμπεριφοράς οι οποίες μπο-
ρούν να φανούν χρήσιμες ή υποστηρικτικές 
σε άλλα άτομα ή οργανώσεις και στηρίζο-
νται σε ή συνδέονται με μια μορφή υποχρέ-
ωσης ή δέσμευσης για τη διαφύλαξη ορισμέ-
νων αξιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αλληλεγγύη θα μπορού-
σε να προσδιοριστεί ως η υποχρέωση:

½ παροχής βοήθειας σε κάποιον με σκοπό 
να προωθηθεί ένας κοινός στόχος

½ που στηρίζεται στην αναγνώριση ισό-
τητας μεταξύ των εμπλεκομένων, χω-
ρίς καμία οικονομικής ή άλλης μορφής 
ασυμμετρία, και τέλος, την αμοιβαιότη-
τα των υποχρεώσεων.

½ και στο πλαίσιο της οποίας είναι δυ-
νατόν να επιβληθούν ή να απαιτηθούν 
προϋποθέσεις (αιρεσιμότητα).

1. Η αλληλεγγύη-συνδρομή σε πε-
ρίπτωση στρατιωτικής επίθεσης

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφα-
λείας. Στόχος της είναι η εξασφάλιση επιχει-
ρησιακής ικανότητας της Ένωσης βασισμέ-
νης σε μη στρατιωτικά και σε στρατιωτικά 
μέσα καθώς και η συνεχής εμβάθυνση της 
συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα 
αμυντικής πολιτικής με στόχο να οδηγήσει 
εν καιρώ σε μία κοινή άμυνα. 

Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το πε-
δίο εφαρμογής της ΚΠΑΑ και οι επιχειρη-
σιακές δυνατότητες στο πλαίσιο αυτής, δι-
ευρύνονται.

Μεταξύ των νέων στοιχείων εισάγεται, 
για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, 
ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής, 
εξαιρετικής σημασίας για την άμυνα και 
την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών 
μελών της.

1.1. Η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και 
συνδρομής

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 
7 ΣΕΕ, σε περίπτωση κατά την οποία κρά-
τος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός 
του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του 
παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα 
μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφω-
να με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρ-
τη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρε-
άζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών 
μελών. 

Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον το-
μέα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύμφω-
νες προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναλη-
φθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορείου 
Ατλαντικού Συμφώνου, ο οποίος παραμένει, 

2. Π. Παναγιωτόπουλος, Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό δημοσίευση σε 
Τιμητικό Τόμο για τον Γ. Παπαδημητρίου.
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όσον αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το 
θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και το 
όργανο της εφαρμογής της.3

Το θέμα αυτό είχε εξετασθεί κατά τις δια-
πραγματεύσεις στο πλαίσιο των Διακυβερ-
νητικών Διασκέψεων για την τροποποίηση 
των Συνθηκών, ήδη από το 1990,4 αλλά τα 
κράτη μέλη που υποστήριζαν την νατοϊκή 
προσέγγιση καθώς και τα ουδέτερα κρά-

τη μέλη είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους 
σε μια τέτοια προοπτική. Υπενθυμίζεται 
ότι μια ανάλογη δυνατότητα προσφερό-
ταν ήδη μέσω του άρθρου V της Συνθήκης 
για την ΔΕΕ5 και σε μια διατύπωση λιγότε-
ρο δεσμευτική, στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
του ΝΑΤΟ.6

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, σε συνέχεια 
του Συντάγματος,7 περιέχει την διατύπωση 

3. Βλέπε επίσης σχετικά με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των κρατών μελών στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ τις υπ. αριθ. 13 και 14 Δηλώσεις που επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας.
4. Ο στόχος αυτός αποτελούσε μια σταθερή θέση της χώρας μας. Βλ για τις διαπραγματεύσεις 
ενόψει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, N.Frangakis and A.Papayannides, Greece: a never-ending 
story of mutual attraction and estrangement (και την αναφερόμενη στην υποσ. 21 βιβλιογραφία) 
http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/powi/wessels/DE/PUBLIKATIONEN/texte/TextMaurer/an-
dreas/Greece.pdf, Βλ. για τις διαπραγματεύσεις ενόψει της Συνθήκης του Άμστερνταμ, έγγραφο 
CONF 3970/96 της 30.10.96.
5. Το άρθρο VI της ΔΕΕ προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του άρθρου V (ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υποχρέωση 
σεβασμού των ενδεχόμενων μέτρων που θα ληφθέν από αυτό καθώς και αναφορά στις υποχρεώσεις 
που υπέχουν τα μέλη της ΔΕΕ ως μέλη του ΟΗΕ.
6. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Rasmussen σε άτυπη συνάντηση Υπουργών 
Εξωτερικών των μελών του ΝΑΤΟ, Ταλίν, Εσθονία, 22.4.10) σε ομιλία του με τίτλο “On Alliance 
Solidarity in the 21st Century”: “Solidarity is the lifeblood of NATO. Solidarity has enabled us to 
succeed in the past; it is what helps us to succeed today; and it is what will enable us to be successful 
in the future. But new challenges are putting our Alliance solidarity to the test. And that is why the 
development of a new Strategic Concept for the Alliance is so opportune”.
7. Άρθρο Ι-41 παρ.7 Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι, η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής 
δεν αφορούσε παρά μόνο τα κράτη μέλη που θα συμμετείχαν σε μια ενδεχόμενη ενισχυμένη (δι-
αρθρωμένη) συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με το σχέδιο Συντάγματος που 
συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση (άρθρο 40 παρ. 7). Η διατύπωση όμως αυτή, όπως και 
η προτεινόμενη ρύθμιση για τη διαρθρωμένη συνεργασία, συνέχιζε να συναντά την αντίθεση των 
κρατών μελών που υποστήριζαν την νατοϊκή προσέγγιση (ιδίως Ην. Βασίλειο, Ολλανδία και Πο-
λωνία) καθώς και των ουδέτερων κρατών μελών (Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, βλ. για 
τις χώρες αυτές και υποσ. 11). Σημειώνεται επίσης η παραπλήσια θέση της Τουρκίας (παρατηρητής) 
με αυτή των κρατών μελών με νατοϊκή προσέγγιση που τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία του εγγράφου 
“Nice Implementation Document” όπως είχε διατυπωθεί στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 22/23.10.2002 (Παράρτημα ΙΙ αυτών, σημείο 2).
Οι διατάξεις αυτές εξετάστηκαν σε βάθος στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κατά τη 
διάρκεια της ιταλικής προεδρίας, η οποία πρότεινε την καθιέρωση «μόνιμων διαρθρωμένων συνερ-
γασιών» σε μια μορφή που ήταν πιο κοντά στο γενικό μηχανισμό των ενισχυμένων συνεργασιών. 
Όσον αφορά τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, η ιταλική προεδρία πρότεινε επίσης, να παραμεί-
νει αλλά με νέα διατύπωση. Πρότεινε να διευκρινιστεί, με στόχο να άρει τις αντιρρήσεις των ουδέ-
τερων χωρών ότι η αμοιβαία άμυνα «δεν επηρεάζει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας ορισμένων κρατών-μελών». Επίσης, λόγω της επίμονης αντίθεσης ορισμένων αντιπρο-
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της Συνθήκης ΔΕΕ (σε μια μορφή όμως, πε-
ρισσότερο δεσμευτική – χρήση του όρου 
“οφείλουν”)8 δημιουργώντας στο πλαίσιο 
της Ένωσης έναν (αυτόνομο) μηχανισμό 
συλλογικής άμυνας με την έννοια του άρθ-
ρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. 

Η υιοθέτηση όμως της ρήτρας αυτής βο-
ήθειας και συνδρομής, δεν ήταν δυνατή 
παρά μόνο μετά την συμπλήρωσή της με 
αναφορές στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμέ-
νων κρατών μελών (ουδετερότητα ορι-
σμένων,9 εξαίρεση Δανίας) καθώς και στον 
καθοριστικό ρόλο που αναγνωρίζεται στο 
ΝΑΤΟ για την συλλογική άμυνα των κρα-
τών μελών που είναι μέλη του στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της.10

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περί-
πτωση στρατιωτικής επίθεσης, όπως έχει 
διατυπωθεί, δημιουργεί σαφώς μια νομική 
υποχρέωση αρωγής από όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. Η ύπαρξή της και η δυνατότη-
τα να μπορεί, αυτόματα, να ενεργοποιηθεί, 
εντός του πλαισίου της Ένωσης, αποτελεί 
ένα σημαντικό μήνυμα προς τους τρίτους.

Επίσης, η διατύπωση της ρήτρας δημι-
ουργεί ένα πλαίσιο παράκαμψης ή περιορι-
στικής ερμηνείας του ιδιαίτερου καθεστώ-
τος ορισμένων κρατών μελών, δίδοντάς 
τους δυνατότητες συμμετοχής στην αρωγή 
χωρίς να είναι αναγκαία, η προηγούμενη 
τροποποίηση των συνταγματικών τους κα-
νόνων. Η αναφορά στην ιδιαιτερότητα αυ-
τή, η οποία αναπαράγει διάταξη που υπάρ-

σωπειών, πρότεινε να καταργηθεί ολοκληρωτικά η δυνατότητα θεμελίωσης μιας πιο στενής συ-
νεργασίας σε θέματα αμοιβαίας άμυνας, πάνω σε μια διαρθρωμένη συνεργασία (CIG 60/03). Η 
ουσιαστική συζήτηση ολοκληρώθηκε στη σύνοδο της 8.12. 2003. 
8. Βλ. όμως για μια αντίθετη ερμηνεία: Le développement de la PESD et l’Objectif global 2010, 
Rapport présenté au nom de la Commission de défense par M. K. Vrettos, Document A/1898 
15.6.2005 (ΔΕΕ):
http://www.assembly-weu.org/fr/documents/sessions_ordinaires/rpt/2005/1898.php#P86_2110
9. Οι χώρες αυτές πρότειναν να καταργηθεί ο αυτόματη και η άνευ όρων υποχρέωση, με μια απλή 
αναφορά σε αίτημα του κράτους που έχει δεχθεί την επίθεση προς τα άλλα κράτη (If a Member 
State is victim of armed aggression, it may request that the other Member States give it aid and as-
sistance by all the means in their power, military or other, in accordance with article 51 of the UN 
Charter, CIG 62/03, 5.12.03).
10. Βλ. Για τις θέσεις του Ην. Βασιλείου: White Paper on the Treaty establishing a Constitution for 
Europe Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth ATairs 
September 2004. 
Σύμφωνα με αυτό:

½ Ue Government did not support all the Convention’s proposals on ESDP: in particular, the 
idea of a narrow, institutionally-focussed approach to structured co-operation, and the proposed 
mutual defence commitment within the European Union. Both proposals moved away from the 
Vexible, inclusive, NATO-friendly approach to ESDP pioneered since Saint Malo and reVected 
in the permanent arrangements for ESDP agreed at the time of the Nice European Council in 
December 2000. 

½ Ue Government secured the deletion of any reference in the draW Treaty to an EU mutual 
defence commitment which would have been divisive and a duplication of NATO. Ue text now 
makes it clear that for those States which are members of NATO, NATO "remains the foundation 
of their collective defence" and the instrument for implementing that commitment (Article I-
40.7). Uis is the Xrst time an EU Treaty text has stated this so clearly.



ΔΕ ΛΤΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  !  ��

χει και σε άλλο σημείο (άρθρο 42 παρ.2 
ΣΕΕ), γενικότερης εφαρμογής στο σύνο-
λο της ΚΠΑΑ, καθιστά σαφές ότι τα κρά-
τη μέλη που δεσμεύονται συνταγματικά σε 
μια πολιτική άμυνας ιδιαίτερου χαρακτήρα 
θα μπορούν να επιλέξουν το είδος των μέ-
σων συνδρομής που θα χρησιμοποιήσουν 
(στρατιωτικά ή μη). 

Από την άλλη πλευρά, η σχετική πρωτο-
καθεδρία που αναγνωρίζεται στο ΝΑΤΟ11 
θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη 
στην ενεργοποίηση του μηχανισμού της 
αμοιβαίας συνδρομής και να καταλήξει να 
έχει ένα συμβολικό και μόνο χαρακτήρα,12 
όπως ο αντίστοιχος της ΔΕΕ. Για να γίνει 
πράγματι επιχειρησιακός ο μηχανισμός θα 
πρέπει να αναδιοργανωθούν κατάλληλα 
οι ένοπλες δυνάμεις, θέσεις και στρατιωτι-
κές θεωρίες των κρατών μελών. Η αναφο-
ρά όμως και μόνο στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως ένα de facto εμπόδιο 
προς τον σκοπό αυτό.13

Η πρόβλεψη όμως, καθεαυτή της ρήτρας 
αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά 
είναι μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, συνιστά 
ένα σημαντικό στοιχείο, διότι δημιουργεί-
ται για πρώτη φορά μια ειδική μορφή αλ-
ληλεγγύης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης 
για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και ιδίως 

ανεξάρτητη από οποιοδήποτε διατλαντικό 
σύνδεσμο.14 Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη 
ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συν-
δρομής της Ένωσης, δεν εξαρτάται από την 
προϋπόθεση της προηγούμενης επίκλησης ή 
ενεργοποίησης της αντίστοιχης ρήτρας του 
άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ή ακόμη των αποτελε-
σματικότητας των τελευταίων ενεργειών.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, τελικά, η 
υιοθετηθείσα λύση αποσυνδέεται από την 
«κοινή άμυνα», με την έννοια ότι η τελευ-
ταία θα μπορούσε να είναι αντικείμενο της 
διαρθρωμένης συνεργασίας στο πλαίσιο 
της οποίας θα προβλεπόταν η υποχρέωση 
αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένο-
πλης επίθεσης.

1.2. Ορισμένα ερωτήματα

Στην προοπτική μιας ενδεχόμενης ενερ-
γοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας βοήθει-
ας και συνδρομής, ορισμένα ερωτήματα θα 
μπορούσαν να τεθούν:

Τι σημαίνει “δεχθεί ένοπλη επίθεση στο 
έδαφός του”;15 Υπενθυμίζεται ότι, στα πλαί-
σια του ΝΑΤΟ, οι επιθέσεις της 11.9.2001 
χαρακτηρίσθηκαν ως υπαγόμενες στις δια-
τάξεις του ανάλογου άρθρου 5. Ποιο είναι 

11. S. Biscop, N. Gnesotto, J. Howorth, D. Keohane, S. Silvestri, T. Tiilikainen, What do Europeans 
want from NATO?, EU Institute for Security Studies 2010, http://www.iss.europa.eu/uploads/me-
dia/Report_8-What_do_Europeans_want_from_NATO.pdf
12. Ο Piris (από το 1988 μέχρι πρόσφατα, Νομικός Σύμβουλος του Συμβούλιο και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Γ. Δ/ντής ΝΥ Συμβουλίου) υποστηρίζει ότι η ρήτρα έχει υψίστης σημασίας συμβολικό 
και πολιτικό χαρακτήρα για την Ένωση, δεν ισοδυναμεί όμως με μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. J.-Cl. 
Piris Re Lisbon Treaty, Cambridge, 2010, σελ. 275.
13. E. Remacle, La politique commune de sécurité et de défense, στο M. Dony et E. Bribosia (Eds), 
Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, Ed. de l’Univ. De Bruxelles, 2005, σελ. 380.
14. Fr.- X. Priollaud, D. Siritzky, Le Traite de Lisbonne, La Documentation Française, 2008, σελ. 128.
15. Βλ. επίσης την Έκθεση Stoltenberg (9.2.2009) σχετικά με την ανάπτυξη μιας περιφερειακής 
συνεργασίας σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 5 βόρειων χωρών της Ευρώπης: http://www.mfa.is/
media/Frettatilkynning/Nordic_report.pdf
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το στάδιο (οι ενέργειες, τα χαρακτηριστι-
κά) εκείνο, μετά από το οποίο είναι αποδε-
κτό ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση; Η 
ένοπλη επίθεση συνιστά μια στατική, κλα-
σική, έννοια ή μπορεί να έχει μια ευρύτε-
ρη διάσταση και να περιλάβει περιπτώσεις 
όπως επιθέσεις κατά δικτύων ενημέρωσης 
και επικοινωνιών; 

Η ρήτρα αναφέρεται σε “δεσμεύσεις” και 
“συνεργασίες”. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις 
πρόκειται για την υποχρέωση των άλλων 
κρατών μελών να παράσχουν βοήθεια και 
συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη 
διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών. Τι σημαίνει συνεργασίες; Πρόκειται 
για την (στρατιωτική) συνεργασία που θα 
απαιτηθεί για την πραγματική, σε συγκε-
κριμένη περίπτωση, ενεργοποίηση της ρή-
τρας; Ή αντίθετα η συνεργασία περιλαμβά-
νει και την προηγούμενη δημιουργία ενός 
πλαισίου προκαταρκτικής συνεργασίας, 
το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για να 
αποκτήσει ουσιαστική αξία η ρήτρα αμοι-
βαίας βοήθειας και συνδρομής;

Η Συνθήκη, δεν περιλαμβάνει καμία ανα-
φορά σε συγκεκριμένα μέτρα ή διαδικαστι-
κούς κανόνες για την υλοποίηση της ρή-
τρας.16 Η δέσμευση για παροχή βοήθειας 

και συνδρομής, σύμφωνα με τη διατύπωση 
του κειμένου, δεν εξαρτάται για την υλοποί-
ησή της από ένα οποιαδήποτε αίτημα. Δεν 
χρειάζεται όμως μια άμεση διαβούλευση και 
συντονισμός; Ποιος θα έχει το πρόσταγμα; 
Τι ρόλο θα διαδραματίσουν τα θεσμικά όρ-
γανα της Ένωσης;17 Μια πράξη εφαρμογής 
είναι αναγκαία για τον καθορισμό των απα-
ραίτητων μέτρων για την πραγματική και 
αποτελεσματική εφαρμογή της ρήτρας. 

Η υποχρέωση για τα κράτη μέλη να θέ-
τουν στην διάθεση της Ένωσης, για τη 
εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ, στρατιωτικές και 
μη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμέ-
νου να συμβάλλουν στους στόχους που 
καθόρισε το Συμβούλιο,18 θα μπορούσε να 
συνδυασθεί με την εφαρμογή της ρήτρας 
αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής; 

2. Η ρήτρα αλληλεγγύης. Η αλλη-
λεγγύη για τρομοκρατική απει-
λή ή επίθεση ή ανθρωπογενείς 
και φυσικές καταστροφές

Ο Τίτλος VII της ΣΛΕΕ του Μέρους V 
αυτής (εξωτερική δράση της Ένωσης) περι-
λαμβάνει στο μοναδικό του άρθρο 222 την 
“ρήτρα αλληλεγγύης”.19

16. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 42 παρ.1 ΣΕΕ, είναι σαφέστατο όσον αφορά την οργάνωση αποστο-
λών από την Ένωσης εκτός των συνόρων της. 
17. Βλ. για την υποστήριξη ίδρυσης μονίμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου της ΕΕ, υπό την ηγεσία 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου, μέρος της εντολής του οποίου θα είναι 
ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική 
ασφάλειας της ΕΕ, (2010/C 76 E/14).
18. Άρθρο 42 παρ. 3 ΣΕΕ.
19. N. von Ondarza, R. Parkes, Ye EU in the Face of Disaster, Implementing the Lisbon Trea-
ty’s Solidarity Clause, (SWP): http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/
?ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d2-8023e646b22c&lng=en&id=117492
REGARDS-CITOYENS Jeudi 14 janvier 2010 414 /01 /218L’UE face aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine selon le Traité de Lisbonne http://www.regards-citoyens.com/article-l-ue-face-
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Πράγματι, στο άρθρο αυτό, το οποίο εί-
ναι ένα νέο άρθρο των Συνθηκών, σε συ-
νέχεια του Συντάγματος,20,21 προβλέπεται η 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, σε περίπτωση 
τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης ή φυσι-
κής ή ανθρωπογενούς καταστροφής καθώς 
και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την 
εφαρμογή της.22

Η ρήτρα αυτή αλληλεγγύης είναι σα-
φώς ξεχωριστή από αυτή της υποχρέωσης 
αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 
7 ΣΕΕ, εντάσσεται όμως σε ένα γενικότε-
ρο σύστημα ρυθμίσεων των Συνθηκών με 
ανάλογους στόχους και δράσεις: άρθρο 21 
παρ. 2 ζ) ΣΕΕ σχετικά με τις ανθρωπογενείς 
ή φυσικές καταστροφές στο εξωτερικό της 
Ένωσης, άρθρο 23 ΣΛΕΕ σχετικά με την δι-
πλωματική και προξενική προστασία, άρ-

θρα 75, 83, 87, 88 και 215 ΣΛΕΕ σχετικά με 
την πρόληψη και καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας, άρθρο 168 ΣΛΕΕ για την δημό-
σια υγεία, άρθρο 196 ΣΛΕΕ σχετικά με την 
πολιτική προστασία και άρθρο 214 ΣΛΕΕ 
για την ανθρωπιστική βοήθεια. 

Η ένταξη της ρήτρας αλληλεγγύης στο 
προαναφερθέν σύστημα ρυθμίσεων, νο-
είται υπό μορφή της συνεξέτασης και συ-
νέργειας αυτών με σκοπό μια συνεκτική και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετι-
κών κινδύνων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί μια 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των προανα-
φερθεισών διατάξεων: η ρήτρα αλληλεγ-
γύης είναι η μόνη που προβλέπει πραγματι-
κές και άμεσες επιχειρησιακές δράσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών, και για τις 
οποίες υπάρχει ρητή υποχρέωση. 

aux-catastrophes-naturelles-ou-d-origine-humaine-selon-le-traite-de-lisbonne-42925627.html 
REGARDS-CITOYENS Mardi 23 juin 2009 223//2009 10:Terrorisme, catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, clause de solidarité, et protection civile dans le Traité de Lisbonne http://www.
regards-citoyens.com/article-32992766.html
S.Myrdal, M.Rhinard, Oe European Union’s Solidarity Clause: Empty Letter or EPective Tool? An 
Analysis of Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2010,
http://www.societalsecurity.eu/uploads/UIOP%202%202010%20Myrdal%20Rhinard%20EU%20S
olidarity%20Clause.pdf
20. Το άρθρο 222 ΣΛΕΕ μετά την απόφαση της ΔΚΔ του 2007 να εντάξει την ρήτρα αλληλεγγύης 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, περιλαμβάνει, χωρίς καμία αλλαγή, στην πρώτη του παρά-
γραφο τις διατάξεις του άρθρου Ι-42 και στις παραγράφους 2 έως 4 τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-329 
του Συντάγματος.
21. Για το ίδιο θέμα, και παράλληλα με τις εργασίες για το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη 
σύνοδό του της 25.3.04, υιοθέτησε στο πλαίσιο της γενικότερης Δήλωσής του για την καταπολέμη-
ση της τρομοκρατίας, μια ειδική Δήλωση για την αλληλεγγύη κατά της τρομοκρατίας, στην οποία 
οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν την βούλησή τους να εφαρμόσουν ήδη από 
τη στιγμή αυτή τα προβλεπόμενα στη ρήτρα αλληλεγγύη του τότε άρθρου 42 του σχεδίου Συντάγ-
ματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην προαναφερθείσα γενική Δήλωση, “χαιρετίζει την πολιτική 
δέσμευση των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση κρατών, που έχει αναληφθεί ήδη από τώρα, 
να ενεργήσουν από κοινού κατά των τρομοκρατικών ενεργειών, ακολουθώντας το πνεύμα της ρή-
τρας αλληλεγγύης που προβλέπεται στο άρθρο 42 του σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης”.
22. Σημειώνεται ότι για τη Δανία ισχύει ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης από τη ρήτρα αυτή, βάσει 
του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας και της σχετικής Δήλωσης. Για το ιδιότυπο καθεστώς 
των νομικών εγγυήσεων προς την Ιρλανδία, βλ. Π. Παναγιωτόπουλος, Η Συνθήκη της Λισσαβώ-
νας. Οι νομικές εγγυήσεις προς την Ιρλανδία και η εξαίρεση και της Τσεχίας από την εφαρμογή του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή Πρόκληση, 2009.



��  !  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ερμηνεία και εφαρμογή των ρυθμί-
σεων του άρθρου 222 ΣΛΕΕ θα πρέπει να 
λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις γενικές αρ-
χές των άρθρων 21 και 22 ΣΕΕ (Κεφάλαιο Ι 
του Τίτλου V της Συνθήκης αυτής). 

Στη παράγραφο 1 του άρθρου 222 ΣΛΕΕ 
προβλέπεται ο ορισμός της αρχής της αλ-
ληλεγγύης, ενώ στις παραγράφους 2 έως 4 
προβλέπονται οι διαδικασίες για την εφαρ-
μογή της.

2.1. Το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας 
αλληλεγγύης

Σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.1 ΣΛΕΕ, 
η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν 
από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν 
ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επί-
θεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή.

Η διατύπωση αναδεικνύει τον υπερεθνι-
κό χαρακτήρα της ρήτρας αλληλεγγύης 
και δημιουργεί ένα μεικτό σύστημα (Ένω-
ση-κράτη μέλη) στο οποίο οι εμπλεκόμενοι 
δρουν από κοινού, ασκώντας τις αντίστοι-
χες αρμοδιότητές τους.

Στην ίδια παράγραφο περιέχονται ειδι-
κότερες ρυθμίσεις για την εμβέλεια του πε-
δίου εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης 
σχετικά με τους δυο αυτούς τομείς που πα-
ρουσιάζονται στη συνέχεια.

2.1.1. Οι υπόχρεοι συνδρομής (η Ένωση 
και τα κράτη μέλη)

Σύμφωνα με το άρθρο 222 παρ.1, η Ένω-
ση και τα κράτη μέλη ενεργούν από κοινού 
για την πρόληψη και καταστολή της τρο-
μοκρατίας καθώς και για την αντιμετώπι-
ση των φυσικών ή ανθρωπογενών κατα-
στροφών. Δημιουργείται κατά συνέπεια ένα 

κοινό πλαίσιο δράσης και μια υποχρέωση 
αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και 
κρατών μελών για την επίτευξη των σκο-
πών της ρήτρας αλληλεγγύης.

Το πεδίο και το περιεχόμενο, όμως, των 
υποχρεώσεων της μεν και των δε, είναι δι-
αφορετικά. Η Ένωση, επεμβαίνει τόσο στο 
στάδιο της πρόληψης όσο και σε αυτό της 
καταστολής (άρθρο 222 παρ. 1) ενώ τα 
κράτη μέλη μόνο στο δεύτερο (άρθρο 222 
παρ. 2). Η δράση της Ένωσης (ενωσιακά 
μέτρα) στηρίζεται τόσο στα δικά της μέσα 
όσο και σε στρατιωτικά μέσα που θέτουν 
στη διάθεσή της τα κράτη μέλη (δυνατότη-
τα ή υποχρέωση;), ενώ η δράση των κρα-
τών μελών (υπερεθνικά μέτρα συνεργασί-
ας), σαφώς, σε εθνικά μέσα. Οι δράσεις αυ-
τές δύνανται να αναπτυχθούν είτε συγχρό-
νως και συμπληρωματικά είτε ξεχωριστά 
και αυτόνομα.

2.1.2. Τα διαθέσιμα για κινιτοποίηση 
μέσα

Όσον αφορά την Ένωση, σύμφωνα με 
το άρθρο 222, παρ.1 ΣΛΕΕ, η Ένωση κινη-
τοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή 
της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιω-
τικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της 
τα κράτη μέλη, για την πρόληψη και κατα-
στολή της τρομοκρατίας καθώς και για την 
αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρωπογε-
νών καταστροφών. Η αναφορά σε όλα τα 
μέσα της Ένωσης σημαίνει ότι συμπεριλαμ-
βάνονται τα θεσμικά και άλλα πλαίσια, οι 
μηχανισμοί και πόροι σχετικά με επιθέσεις 
και καταστροφές (πολλοί από τους οποί-
ους συνιστούν εθνικά μέσα που έχουν τε-
θεί στη διάθεση της Ένωσης). Η αναφορά 
σε στρατιωτικά μέσα που θέτουν στη διά-
θεση της Ένωσης τα κράτη μέλη, συνεπά-
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γεται όχι μόνο την κινητοποίηση των στρα-
τιωτικών πόρων των κρατών μελών που 
έχουν ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο της συ-
νολικής αντιμετώπισης των καταστροφών 
από την ΕE23, αλλά και άλλων ακόμη μέ-
σων μεγαλύτερης ή/και διαφορετικής εμ-
βέλειας, όπως εξειδικευμένες δυνάμεις για 
ελέγχους πλήθους ή κατάλληλους εξοπλι-
σμούς για την αντιμετώπιση μεγάλης έκτα-
σης καταστροφών.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 222, παρ.2 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση 
που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επί-
θεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη του 
παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήματος των 
πολιτικών του αρχών. Η διατύπωση είναι γε-
νικότατη και κατά συνέπεια έγκειται σε κάθε 
ένα από τα κράτη μέλη να αποφασίσει για τα 
κατάλληλα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για 
την παροχή της σχετικής βοήθειας.24

2.1.3. Η πρόληψη και καταστολή της 
τρομοκρατίας

Σύμφωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, η Ένω-
ση και τα κράτη μέλη ενεργούν, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους, για:       

½ την πρόληψη τρομοκρατικής απειλής 
στο έδαφος των κρατών μελών,

½ την προστασία των δημοκρατικών θε-
σμών και του άμαχου πληθυσμού από 
ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση,

½ την παροχή συνδρομής σε κράτος μέ-
λος στο έδαφός του, μετά από αίτηση 
των πολιτικών του αρχών, σε περίπτω-
ση τρομοκρατικής επίθεσης.

Η τρομοκρατική απειλή ή επίθεση στο-
χεύει ή πραγματοποιείται στο έδαφος 
κράτους μέλους και μπορεί να προέρχε-
ται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της 
Ένωσης. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε 
ενέργειες που δεν έχουν κανένα σύνδε-
σμο με το έδαφος της Ένωσης (προετοι-
μασία, πραγματοποίηση), για τις οποίες 
εφαρμόζονται άλλες διατάξεις των Συν-
θηκών, όπως το άρθρο 43, παρ.1 ΣΕΕ 
(στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό 
της Ένωσης).

Υπενθυμίζεται ότι πριν την Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, οι Συνθήκες δεν προέβλεπαν 
καμία ειδική αναφορά στην τρομοκρατία, 
και οι σχετικές ειδικές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις βασίσθηκαν στους γενικούς σκο-
πούς και διατάξεις των τομέων ΚΕΠΠΑ25 

23. Μεταξύ των εγγράφων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά την τριετία 2003-
2006 περιλαμβάνονται τα εξής: Γενικό πλαίσιο για τη χρήση στρατιωτικών ή μισθωμένων από το 
στρατό μεταφορικών μέσων των κρατών μελών και συντονιστικά μέσα ΕΠΑΑ και Στρατιωτική 
υποστήριξη της ενωσιακής αντιμετώπισης καταστροφών – Προσδιορισμός και συντονισμός των 
διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων (βλ. έγγραφα 10639/03, 6644/4/04, 8976/06, 9462/3 REV3 και 
14540/06 + COR1).
24. Βλ. την υπ.αριθ. 37 Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 ΣΛΕΕ.
25. Κοινή Θέση του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93, όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με την Απόφαση 2010/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την 
ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 
της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ΕΕ L 178 της 13.7.2010, σ. 28.
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και ΔΕΥ,26 ρυθμίσεις που περιέχουν και μια 
πρώτη προσπάθεια ορισμού της τρομοκρα-
τίας.27 Από τους ορισμούς αυτούς, είναι δύ-
σκολο πάντως να διατυπωθεί μια διάκριση 
μεταξύ εσωτερικής ή διεθνούς τρομοκρατί-
ας, όπως επίσης μια διάκριση μεταξύ τρο-
μοκρατίας με πολιτικούς, εγκληματικούς ή 
στρατηγικούς στόχους.

Είναι πρόδηλο πάντως ότι η γενική πο-
λιτική προσέγγιση της Ένωσης σχετικά με 
την πρόληψη και καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώνεται σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο), θα προσδιορίσει και την εμ-
βέλεια των μέτρων που λαμβάνονται βά-
σει της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και 
τις σχέσεις της με τα κράτη μέλη, άλλες 
σημαντικές τρίτες χώρες (ΗΠΑ) ή οργα-
νισμούς (ΝΑΤΟ). Επίσης η σαφήνεια ή μη 
των ορισμών θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο 
για την νομική ασφάλεια των ενδιαφερο-
μένων αλλά και στη φύση των ειδικών μέ-
τρων που είναι απαραίτητα να ληφθούν για 
την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης 
του άρθρου 222 ΣΛΕΕ.

Εν πάση περιπτώσει ένας προβληματι-
σμός πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους 
απαραιτήτους μηχανισμούς, λαμβάνοντας 
υπόψη, ότι και στο τομέα αυτό, όπως και σε 
κάθε τομέα που αναφέρεται σε κινδύνους, 
η πρόληψη, η δράση και αντίδραση οφεί-

λουν να είναι ανάλογες με τη φύση, την 
προέλευση, την πιθανότητα δημιουργίας, 
εμφάνισης, και την ένταση του κινδύνου, 
της απειλής ή της επίθεσης. 

2.1.4. H παροχή συνδρομής σε περί-
πτωση φυσικής ή ανθρωπογε-
νούς καταστροφής

Σύμφωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, η Ένω-
ση και τα κράτη μέλη ενεργούν, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους, για την παρο-
χή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός 
του, μετά από αίτηση των πολιτικών του 
αρχών, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπο-
γενούς καταστροφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 ζ) ΣΕΕ 
ένας από τους σκοπούς της Ένωσης συνί-
σταται στην “παροχή συνδρομής σε πλη-
θυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμε-
τωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς κατα-
στροφές”.

Πρόκειται για τις δυο νομικές βάσεις 
για την αυτόνομη παρέμβαση της Ένω-
σης στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυ-
τής, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογε-
νούς καταστροφής. Η νέα αυτή ουσιαστι-
κή αρμοδιότητα της Ένωσης, συμπληρώ-
νεται από τις νέες επικουρικές αρμοδιότη-
τες της Ένωσης στον τομές της πολιτικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 196 ΣΛΕΕ, 

26. Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008 ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21. 
27. Σημειώνεται η αδυναμία συναίνεσης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ένωσης, για ένα 
σαφή ορισμό των τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα αυτό είναι συναφές με τις δυσκολίες που 
διαφάνηκαν κατά την πολυετή πορεία των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων που οδήγησαν 
στην Συνθήκη της Λισσαβώνας σχετικά με τον ορισμό των εννοιών “εσωτερική ασφάλεια”, “εθνική 
ασφάλεια” ή “δημόσια τάξη” και τους αντίστοιχους ρόλους στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Ένωσης και κρατών μελών.
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στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν πρωταρχι-
κό ρόλο. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν την Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, οι Συνθήκες δεν προέβλεπαν 
καμία ειδική αναφορά στις φυσικές ή αν-
θρωπογενείς καταστροφές, και οι σχετικές 
ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις28 βασίσθη-
καν στους γενικούς σκοπούς και διατάξεις 
των Συνθηκών, ρυθμίσεις που περιέχουν και 
μια πρώτη προσπάθεια ορισμού των φυσι-
κών ή ανθρωπογενών καταστροφών καθώς 
και συναφών εννοιών όπως «μείζων κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης», «αντίδραση», 
«ετοιμότητα» ή «έγκαιρη προειδοποίηση». 

Η δημιουργία, με τη Συνθήκη της Λισ-
σαβώνας, δυο ξεχωριστών αλλά αλληλέν-
δετων προσεγγίσεων ως απάντηση στις 
ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές 
θα απαιτήσει σε επίπεδο Ένωσης ένα προ-
βληματισμό ώστε να υπάρξει μια συνολική 
πρόταση που θα συνδυάσει τις αρμοδιότη-
τες της Ένωσης και των κρατών μελών και 
θα δημιουργήσει μηχανισμούς πρόληψης, 

προστασίας και παρέμβασης καθώς και ένα 
πλαίσιο πολιτικής ασφάλειας και πολιτικής 
προστασίας.29

2.2. Οι διαδικασίες για την εφαρμο-
γή της αρχής της αλληλεγγύης

Στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ (παρ. 2 έως 4) πε-
ριλαμβάνονται επίσης ορισμένα στοιχεία 
σχετικά με τις διαδικασίες, μέτρα και ενέρ-
γειες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
της αρχής της αλληλεγγύης. Οι λεπτομε-
ρείς διατάξεις όμως για την εφαρμογή της 
ρήτρας αλληλεγγύης καθορίζονται με από-
φαση που εκδίδεται από το Συμβούλιο, με-
τά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και 
του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας.30

Κατά συνέπεια το περιεχόμενο της ανα-
μενόμενης αυτής αποφασης θα είναι καθο-
ριστικό για την εμβέλεια, την αποτελεσμα-

28. 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας 
κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ΕΕ L 314 της 1.12.2007 σ. 9 (κατάργηση της υπ. αριθ. 
2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ, Απόφασης του Συμβουλίου).
2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρημα-
τοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (2007-2013) ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση κα-
ταστροφών COM/2008/0130. 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότη-
τας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών ΕΕ C 286E της 27.11.2009, σ. 15. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών COM/2009/0082. 
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm 
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp
29. Βλ. π.χ. την πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντι-
μετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, 
COM/2010/82 (καθώς και τις σχετικές εργασίες του Κοινοβουλίου της 10.11.10 και του Συμβουλίου 
της 22.11.10).
30. Η πρόταση αναμένεται να υποβληθεί εντός του 2011. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με ειδική 
πλειοψηφία, εάν όμως έχει επιπτώσεις στον τομέα της άμυνας, το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα 
με το άρθρο 31, παρ.1 ΣΕΕ. Το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο.
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τικότητα και το επίπεδο της δεσμευτικότη-
τας της αρχής της αλληλεγγύης στον το-
μέα αυτό.

Ορισμένα στοιχεία περιέχονται ήδη στο 
άρθρο 222 ΣΛΕΕ: 

½ Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί 
τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από 
φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, η 
Ένωση και τα υπόλοιπα κράτη μέλη του 
παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήματος 
των πολιτικών του αρχών.31 Προς τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συντονίζο-
νται στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

½ Αντίθετα, δεν θα προαπαιτείται ένα τέ-
τοιου είδους αίτημα στις δύο προβλε-
πόμενες περιπτώσεις προληπτικών μέ-
τρων, δηλ. την πρόληψη τρομοκρατικής 
απειλής στο έδαφος των κρατών μελών 
και την προστασία των δημοκρατικών 
θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από 
ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση.

½ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής 
της ρήτρας αλληλεγγύης, το Συμβούλιο 
θα επικουρείται από τη Επιτροπή Μονί-
μων Αντιπροσώπων, από την Επιτροπή 
Πολιτικής και Ασφάλειας, με τη στήριξη 

των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας,32 καθώς και από την Μόνι-
μη Επιτροπή του άρθρου 71 ΣΛΕΕ,33 οι 
οποίες υποβάλλουν στο Συμβούλιο, εν-
δεχομένως, κοινές γνώμες.

½ Τέλος, προκειμένου η Ένωση και τα 
κράτη μέλη να είναι σε θέση να ενερ-
γούν αποτελεσματικά, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτική αξι-
ολόγηση των απειλών τις οποίες αντι-
μετωπίζει η Ένωση.34

2.3. Ορισμένα ζητήματα, ερωτήματα

2.3.1. Ορισμένα ζητήματα σχετικά με 
το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας 
αλληλεγγύης

Η εσωτερική και εξωτερική διάσταση της 
ρήτρας αλληλεγγύης (ratione loci). Ένα 
καίριο ζήτημα που τίθεται γενικότερα και 
για τους δυο τομείς, αφορά την δυνατότατα 
για δράσεις και στο εξωτερικό της Ένωσης.

Μια θετική απάντηση για το σύνολο των 
δράσεων σε περίπτωση φυσικής ή ανθρω-

31. Η διατύπωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές είναι ευρεία, ώστε να δίνεται η ευχέρεια σε κάθε 
κράτος μέλος να τις ορίσει όπως εκείνο κρίνει, ανάλογα την εσωτερική του έννομη τάξη. Πάντως 
πρέπει να πρόκειται για “πολιτικές” αρχές και κατά συνέπεια μια διοικητική υπηρεσία δεν αρκεί.
32. Οι όροι «δομές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» 
είναι νομικά αόριστοι. Πρόκειται για τη Στρατιωτική Επιτροπή; Για το Γενικό Επιτελείο; Για την 
επιτροπή πολιτικής διαχείρισης κρίσεων; Πάντως θα πρόκειται για δομές της ΕΥΕΔ.
33. 2010/131: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, για τη σύσταση της μόνιμης 
επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια ΕΕ L 52 της 
3.3.2010, σ. 50.
34. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται ήδη στο πλαίσιο της Ένωσης (με στόχο 
την διατύπωση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας). Η ειδική αναφορά όμως στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη συνοχή των προπαρασκευαστικών εργασιών και 
μια σφαιρική πλέον αξιολόγηση σε ανώτατο επίπεδο, στο οποίο θα μπορούν να εξαχθούν συμπε-
ράσματα σχετικά με τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές, τον απαραίτητο συντονισμό και την 
κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών.



ΔΕ ΛΤΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  !  ��

πογενούς καταστροφής πρέπει να δοθεί 
σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 21 
παρ. 2 ζ) ΣΕΕ σε συνδυασμό με αυτές του 
άρθρου 222 ΣΛΕΕ.35

Αντίθετα για την τρομοκρατία, διάκριση 
γίνεται, μεταξύ απειλής και επίθεσης. Στην 
περίπτωση των τρομοκρατικών επιθέσεων, 
η συνδρομή περιορίζεται στο έδαφος των 
κρατών μελών.36 Αυτό δεν ισχύει για τα μέ-
τρα προς αντιμετώπιση μιας τρομοκρατι-
κής απειλής τα οποία, σύμφωνα με την δια-
τύπωση του άρθρου 222 ΣΛΕΕ, θα μπο-
ρούσαν ή και θα επιβαλλόταν να αναπτυ-
χθούν και στο εξωτερικό της Ένωσης. 

Η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την 
υποχρέωση αρωγής βάσει της ρήτρας αλ-
ληλεγγύης (ratione temporis). Η ρήτρα αλ-
ληλεγγύης, βάσει των Συνθηκών, είναι εν 
ισχύει. Βάσει αυτής υπάρχει ήδη η υπο-
χρέωση συνδρομής, αν και τα κράτη μέλη 
έχουν την ευχέρεια επιλογής όσον αφορά 
τα πρόσφορα μέτρα Η προώθηση της πρό-
τασης για τα εκτελεστικά μέτρα είναι επεί-
γον να αποτελέσει προτεραιότητα. Εν πά-
ση περιπτώσει μέχρι την οριστική υιοθέ-
τηση αυτής, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί 
μια γραμμή πλεύσης σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος ζητήσει να ενεργοποιηθεί η 
ρήτρα αλληλεγγύης κατά το μεταβατικό 
αυτό στάδιο.

Το καθ΄ ύλη πεδίο εφαρμογής της ρήτρας 
αλληλεγγύης (ratione materie). Πόσο ευ-
ρεία ερμηνεία μπορεί να δοθεί στις έννοιες 
“τρομοκρατία” και “φυσικές ή ανθρωπογε-
νείς καταστροφές”; Είναι σαφές ότι η δια-
τύπωση είναι γενικότατη, ώστε να περιλαμ-

βάνει κάθε τύπο σχετικής απειλής ή κινδύ-
νου. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να περι-
ορισθούν οι έννοιες μόνο στις περιπτώσεις 
“μεγάλων” κινδύνων ή απειλών; Πρέπει να 
υπάρξει μια ανάλυση της ισχύουσας κα-
τάστασης και μια ολοκληρωμένη απάντη-
ση στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Είναι πολύ 
πιθανό ότι η ρήτρα αλληλεγγύης, θα απο-
τελέσει το κεντρικό στοιχείο ενός συστή-
ματος συνεργασίας (βασισμένο σε πολλές 
νομικές βάσεις) για την αντιμετώπιση των 
απειλών, κρίσεων και καταστροφών (από 
τις πανδημίες μέχρι του σεισμούς, από την 
τρομοκρατία μέχρι την ανεπάρκεια ή την 
έλλειψη υποδομών ζωτικής σημασίας). Η 
δυνατότητα αυτή δεν αποκλείει βέβαια, την 
ανάπτυξη αυτόνομων δράσεων και συνερ-
γασίας σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

Άλλα ερωτήματα. Πόσο ευρεία είναι η έν-
νοια της αλληλεγγύης και πως οριοθετού-
νται τα όρια μεταξύ εθνικών ευθυνών και 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης; Τα εκτελεστικά 
μέτρα θα αναφέρονται στον ρόλο της Ένω-
σης και των κρατών μελών στο πλαίσιο αυ-
τής. Θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και 
διαδικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη δι-
μερή συνεργασία κρατών μελών; Τι επί-
πεδα ετοιμότητας επιβάλει η υποχρέωση 
πρόληψης; Αρκεί η ετοιμότητα αποτροπής 
μιας απειλής που επίκειται ή επιβάλλεται 
να ληφθούν μέτρα σε ένα πολύ ευρύτερο 
πεδίο; Ποιες είναι οι σχέσεις της πρόληψης 
και καταστολής της τρομοκρατίας με την 
εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών; Τι 
σημαίνει πρόσφορα μέσα; Τι σημαίνει συν-
δρομή; Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρω-

35. Το άρθρο 196 ΣΛΕΕ, αναφέρεται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αρμοδιότητα 
(κρατών μελών και Ένωσης).
36. Για το εξωτερικό, υπενθυμίζεται η συναφής, αλλά αυτόνομη, διάταξη του άρθρου 43, παρ.1 ΣΕΕ 
(στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό της Ένωσης).
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παϊκής Ένωσης37 θα ενταχθεί πλήρως στο 
σύστημα της ρήτρας αλληλεγγύης; Εάν 
ναι, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί η μέ-
θοδος χρηματοδότησης αυτού;

2.3.2. Η χρησιμοποίηση των υφιστάμε-
νων δομών και αναζήτηση προ-
στιθέμενης αξίας

Σε επίπεδο Ένωσης έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν σειρά μηχανισμών σε σχέση με 
τις αρχές και στόχους της ρήτρας αλληλεγ-
γύης,38 κυριότερα των οποίων είναι ο Κοινο-
τικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας,39 ο 
Frontex,40 ο ECDC41 και ο EMSA.42

Η αναζήτηση προστιθέμενης αξίας στις 
δομές και μηχανισμούς αυτούς μπορεί να 

ακολουθήσει μια σειρά προβληματισμών 
όπως:

½ Θα μπορούσε να προβλεφθεί !"#$%&-
'() προσφυγής από τα κράτη μέλη 
στους υπάρχοντες ή μελλοντικούς μη-
χανισμούς της Ένωσης;

½ Θα μπορούσε να προβλεφθεί η δημιουρ-
γία ενός διαφανούς, προσβάσιμου από 
όλους, *+,+-./#! των ήδη υπαρχόντων 
μηχανισμών στα κράτη μέλη;

½ Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 
συγκεντρωτικό σύστημα λειτουργίας 
(one-stop function) για όλους τους σχε-
τικούς μηχανισμούς της Ένωσης;

½ Θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για 
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των μη-
χανισμών της Ένωσης;     

37. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ αριθ. L 311 της 14/11/2002 σ. 3. Βλ. επίσης: http://
europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_el.htm
38. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει σε σχέση με διάφορες επείγουσες καταστάσεις, σειρά συστημάτων 
συναγερμού (RAS), όπως το MIC (Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών για το συντονισμό 
Πολιτικής Προστασίας), ECURIE (σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες), RAS-BI-
CHAT (για βιολογικές και χημικές επιθέσεις και τις απειλές), RAPEX (υγεία και ασφάλεια των κα-
ταναλωτών), RASFF (υγεία των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές), EWRS 
(μεταδοτικές ασθένειες), EUROPHYT (φυτοϋγειονομικά δίκτυα), SHIFT (υγειονομικοί έλεγχοι 
κατά την εισαγωγή προϊόντων), TRACES (μεταφορά των ζώων) και ADNS (υγεία των ζώων).A 
European law enforcement network (LEN) dealing with public order and security matters, as well 
as a Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) are also in the process of being 
set up.Uese individual rapid alert systems will be connected through a general rapid alert system 
called ARGUS. Τα συστήματα αυτά έγκαιρης προειδοποίησης θα συνδεθούν μέσω ενός γενικού 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που ονομάζεται ARGUS.
39. Βλ. υποσ. 30 και 31. 
40. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη 
σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1 http://www.
frontex.europa.eu/
41. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ΕΕ L 142 
της 30.4.2004, σ. 1. http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
42. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα ΕΕ 
L 208 της 5.8.2002, σ. 1. http://www.emsa.europa.eu/
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Προς το σκοπό αυτό μια πρώτη ανα-
γκαία ενέργεια είναι αυτή της συγκέντρω-
σης όλων των δεδομένων που αφορούν 
τους σχετικούς μηχανισμούς σε επίπεδο 
Ένωσης και της ανάλυσης αυτών.43

Πρέπει επίσης, να τονισθεί στο πλαίσιο 
αυτό, ότι η ρήτρα αλληλεγγύης περιλαμ-
βάνει τρία, τουλάχιστον, νέα στοιχεία σε 
σχέση με τις προηγούμενες ανάλογες ρυθ-
μίσεις: υποχρέωση συνδρομής, ενδεχόμε-
νη χρήση στρατιωτικών μέσων, προληπτι-
κή δράση.

Εν πάση περιπτώσει, για να είναι ο νέ-
ος μηχανισμός σταθερός και αποτελεσμα-
τικός απαιτείται να στηρίζεται σε μόνιμες, 
ενιαίες και κοινές δομές. Για να επιτευχθεί 
αυτό, ένας σημαντικός σκόπελος θα πρέπει 
να ξεπερασθεί: αυτός της επίκλησης της 
εθνικής κυριαρχίας και των αποκλειστικών 
εθνικών αρμοδιοτήτων.

2.3. Τα διαθέσιμα για κινητοποίηση 
μέσα

Όσον αφορά τα διαθέσιμα από την Ένω-
ση και τα κράτη μέλη μέσα, για την εφαρ-
μογή της ρήτρας αλληλεγγύης, τίθενται 

κυρίως ερωτήματα σχετικά με την ανα-
γκαιότητα και τις δυνατότητες συνεργει-
ών μεταξύ μέσων πολιτικής προστασίας 
και στρατιωτικών δυνατοτήτων (χωρίς να 
αποκλείεται όμως από τον προβληματισμό 
και η συνεισφορά των μέσων για την επι-
βολή του νόμου), όπως:

½ Είναι δυνατόν να διατεθούν για την 
προστασία των πολιτών, περισσότεροι 
στρατιωτικοί πόροι και ιδίως πέραν από 
το πλαίσιο ΚΕΠΠΑ;

½ Τα κράτη μέλη είναι έτοιμα ή πρόθυμα 
να εξετάσουν τον συνδυασμό των δυ-
νατοτήτων εντός της Επιτροπής για πο-
λιτική προστασία με την χρησιμοποίη-
ση των δομών και στρατιωτικών δυνα-
τοτήτων της ΚΕΠΠΑ;

½ Θα επηρεάσει, και σε πιο βαθμό, η ρήτρα 
αλληλεγγύης την αναθεώρηση του πρω-
ταρχικού στόχου 2010 και του μη στρα-
τιωτικό πρωταρχικού στόχου 2010;44

½ Πως θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με-
ταξύ των δυνατοτήτων πολιτικής προ-
στασίας της Επιτροπής με αυτές των 
μηχανισμών που διαθέτει το Συμβού-
λιο για τη μη στρατιωτική διαχείριση 
κρίσεων;               

43. 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας 
κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 9. 
2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρημα-
τοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση κα-
ταστροφών COM/2008/130.
Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών COM/2009/82.
Ανακοίνωση της Επιτροπής - Στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων 
καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες COM/2009/84.
44. Οι οποίοι υιοθετήθηκαν το 2004 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17/18 Ιουνίου 2004). Βλ. ιδίως 
Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19.2.2009 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και 
την ΕΠΑΑ: ΕΕ 2010/C 76 E/13.
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2.3.4. Η εμβέλεια, η δεσμευτικότητα και 
το επίπεδο των στόχων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με τις 
νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώ-
νας, στοχεύεται ένα επίπεδο δράσης, η εμ-
βέλεια του οποίου θα είναι σαφώς ανώτερη 
και αποτελεσματικότερη από την ισχύουσα 
βάσει του προηγούμενου συστήματος των 
Συνθηκών.

Στο πλαίσιο θα πρέπει να τονισθεί ότι η 
ρήτρα αλληλεγγύης δεν προβλέπει απλά 
και μόνο, μια πολιτικής φύσεως δέσμευση 
των κρατών μελών για αλληλοϋποστήριξη 
σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, παρέχοντάς 
τους το δικαίωμα να αποφασίσουν, κάθε 
ένα από αυτά, την κατάλληλη οδό ή πρό-
σφορο μέσο για να ανταποκριθούν σε αί-
τημα ενός άλλου κράτους μέλους.45 Η μελ-
λοντική απόφαση που θα περιλαμβάνει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής της ρήτρας αλ-
ληλεγγύης, θα πρέπει να περιέχει στοιχεία 
οριοθέτησης των δεσμεύσεων που προβλέ-
πονται στη Συνθήκη καθώς και της διακρι-
τικής ευχέρειας των κρατών μελών για επι-
λογή των κατάλληλων μέσων.

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να 
δοθεί απάντηση είναι αυτό της αξιολόγη-
σης της απειλής, του κινδύνου, και του θε-
σμικού πλαισίου που θα πραγματοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς οφείλουν όχι μόνο να δρουν αλλά 
να βρίσκονται και σε ετοιμότητα (υποχρέω-
ση της κατάλληλης προετοιμασίας).

2.3.5. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων 
και υπηρεσιών της Ένωσης

Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και υπη-
ρεσιών της Ένωσης, θα προσδιορισθεί από 
το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όπως αυ-
τές προβλέπονται από τις Συνθήκες και 
το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης. Έχοντας 
υπόψη ότι οι αρμοδιότητες αυτές είναι στε-
νά αλληλένδετες αλλά και ότι τα μεταξύ 
τους όρια δεν είναι σαφώς καθορισμένα,46 
είναι απόλυτα απαραίτητο κατά την προ-
ετοιμασία της μελλοντικής απόφασης για 
την εφαρμογή του άρθρου 222 ΣΛΕΕ, να 
καταβληθεί η καλύτερη δυνατότατα προ-
σπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι συνθή-
κες για την αποτελεσματικότερη συνέργεια 
και λειτουργίας της διακυβερνητικής και 
κοινοτικής μεθόδου που ενυπάρχουν στο 
σύστημα της ρήτρας αλληλεγγύης. Στη συ-
νέχεια η δυναμική της πράξης στο πλαίσιο 
του συνολικού συστήματος της Ένωσης, 
θα συγκεκριμενοποιήσει τους κανόνες συ-
μπεριφοράς.

Μια πρώτη ανάλυση, πάντως, των το-
μέων οι οποίοι θα εμπλέκονται κατά την 

45. Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα αυτό, η σχετική υπ. αριθ. 37 Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 
ΣΛΕΕ, δίνει ορισμένες, αλλά, ασαφείς ενδείξεις. Σύμφωνα με τη Δήλωση: Με την επιφύλαξη των 
μέτρων που θεσπίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο της υποχρέωσής του αλληλεγγύης προς κράτος 
μέλος που υπήρξε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ή επλήγη από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, 
καμία από τις διατάξεις του άρθρου 222 δεν επιδιώκει να θίξει το δικαίωμα άλλου κράτους μέλους να 
επιλέξει το πλέον πρόσφορο μέσον για να εκπληρώσει τη δική του υποχρέωση αλληλεγγύης έναντι 
του κράτους μέλους αυτού. 
46. Βλ. για μια συνοπτική οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και ένα προβληματισμό για τις μελλοντι-
κές εξελίξεις: Π. Παναγιωτόπουλος, Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Σάκκουλα, 2008, 
σελ. 45-77.
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εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, δεί-
χνει ότι περισσότεροι ανήκουν στη σφαίρα 
της κοινοτικής μεθόδου.

Μια συνοπτική ανάλυση των εξουσιών 
καθώς και ένας πρώτος προβληματισμός 
παρουσιάζεται στη συνέχεια όσον αφορά 
την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο, την 
ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος, η 
ΕΥΕΔ. Καταρχάς, υπενθυμίζεται ότι σύμ-
φωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, οι λεπτομε-
ρείς διατάξεις για την εφαρμογή από την 
Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης καθορί-
ζονται με απόφαση που εκδίδεται από το 
Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση της 
Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής και πολιτικής ασφαλείας. Η Συνθή-
κη δεν περιέχει άλλα στοιχεία όσον αφο-
ρά τον ρόλο της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου σχετικά με τα μέτρα εφαρμο-
γής της ρήτρας αλληλεγγύης. Όσον αφορά 
την ΕΥΕΔ, υπενθυμίζεται ότι με την πρό-
σφατη απόφαση για τη σύσταση αυτής47 
το Κέντρο SitCen έχει ενσωματωθεί στις 
υπηρεσίες αυτής. Ενδεχόμενα θα είναι αυ-
τό που θα αποκτήσει τις σχετικές εξουσί-
ες. Πάντως ένα modus vivendi (operandi) 
πρέπει να προβλεφθεί όσον αφορά τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επι-
τροπής και άλλα αρμόδια μέλη αυτής κα-
θώς και των υπηρεσιών τους.48

Το Συμβούλιο. Όπως προαναφέρθηκε το 
Συμβούλιο είναι αυτό που θα υιοθετήσει 
την αναγκαία απόφαση για την εφαρμογή 
του άρθρου 222 ΣΛΕΕ μετά από κοινή πρό-
ταση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκ-
πρόσωπου. Η Συνθήκη περιέχει επίσης ορι-
σμένα στοιχεία όσον αφορά τον ρόλο του 
Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών 
δομών αυτού σχετικά με τα μέτρα εφαρμο-
γής της ρήτρας αλληλεγγύης: 

½ Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί 
τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυ-
σική ή ανθρωπογενή καταστροφή, ενό-
ψει της παροχής της σχετικής βοήθει-
ας, τα κράτη μέλη συντονίζονται στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου. Ερωτήματα: 
ποια σύνθεση του Συμβουλίου θα εί-
ναι αρμόδια (το ΣΓΥ;49); ποιος θα έχει 
την πρωτοβουλία συντονισμού (η Προ-
εδρία; η Επιτροπή; ο ΥΑ;); 

½ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής 
της ρήτρας αλληλεγγύης, το Συμβούλιο 
θα επικουρείται από τη Επιτροπή Μονί-
μων Αντιπροσώπων, από την Επιτροπή 
Πολιτικής και Ασφάλειας, με τη στήριξη 
των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, καθώς και από 
την επιτροπή του άρθρου 71 ΣΛΕΕ, οι 
οποίες υποβάλλουν στο Συμβούλιο, εν-
δεχομένως, κοινές γνώμες.50 Ερωτήμα-
τα: ορισμένες από τις δομές αυτές θα 

47. 2010/427/: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010 , για τον καθορισμό της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
48. Στους τομείς: 1) Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια, 2) Εσωτερικές υποθέσεις, 
και 3) Διεθνής συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση κρίσεων.
49. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων;
50. Σημειώνεται πάντως ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου οι συζητήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές 
όσον αφορά την ακολουθητέα προσέγγιση για τις εξουσίες που θα δοθούν ή θα αναγνωρισθούν 
στην ΕΠΑ και στην COSI όσον αφορά τον αντίστοιχο ρόλο τους για την πρόληψη και καταπολέ-
μηση της τρομοκρατίας (εσωτερική και εξωτερική διάσταση), για τις εξουσίες της COSI στο τομέα 
των καταστροφών ή της ρήτρας αλληλεγγύης.
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αναλάβουν και επιχειρησιακές εξουσίες; 
πως θα συντονίζεται το έργο και ενέρ-
γειές τους σε σχέση και με τις αντίστοι-
χες υπηρεσίες της Επιτροπής (ειδικότε-
ρα Πολιτική Προστασία) και της ΕΥΕΔ; 
ποιος θα είναι ο ρόλος του ευρωπαίου 
συντονιστή για την τρομοκρατία;51

Το Κοινοβούλιο. Με τη Συνθήκη της Λισ-
σαβώνας, για ορισμένους τομείς (πολιτι-
κή προστασία, τρομοκρατία), από τους 
οποίους εξαρτάται άμεσα η αποτελεσματι-
κή εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, το 
Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης με το Συμ-
βούλιο. Αντίθετα, το Κοινοβούλιο ενημε-
ρώνεται απλώς σχετικά με την εφαρμογή 
της ρήτρας αλληλεγγύης. Αυτή η διαφορο-
ποίηση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

2.3.6. Οι σχέσεις με τις διατάξεις για την 
κοινή άμυνα και το ΝΑΤΟ

Η ρήτρα αλληλεγγύης προβλέπει ότι “η 
Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθε-
σή της τα κράτη μέλη”, ενώ όσον αφορά τις 
ανάλογες ενέργειες των κρατών μελών, τα 

περιθώρια για την επιλογή των μέσων, συ-
μπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, εί-
ναι ευρύτατα.

Οι δυνατότητες αυτές, καθιστούν ανα-
γκαία μια συζήτηση και διατύπωση συμπε-
ρασμάτων σχετικά με την εφαρμογή της ρή-
τρας αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 42 παρ.4 ΣΕΕ και, ενδεχό-
μενα, του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑ-
ΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα αλληλεγγύ-
ης, στην αρχική της μορφή52 είχε διατυπωθεί 
ως μια παράλληλη και ανάλογη ρύθμιση του 
άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, και με 
πεδίο εφαρμογής την πρόληψη και κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας (στη συνέχεια 
προστέθηκε και ο τομέας των ανθρωπογε-
νών και φυσικών καταστροφών).53 

2.4. Προοπτικές εξελίξεων. Οι συ-
νέργειες

Το περιεχόμενο της απόφασης για την 
εφαρμογή του άρθρου 222 ΣΛΕΕ που προ-
βλέπεται να ληφθεί κατά το 2011,54 θα είναι 
καθοριστικό για την εμβέλεια και την απο-
τελεσματικότητα των προβλεπόμενων, από 
την Συνθήκη, δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι θα είναι καθορι-
στικό πως θα απαντηθούν σειρά ερωτημά-

51. Βλ. γενικά για την τρομοκρατία: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/fsj_terrorism_intro_en.htm
http://www.europeanvoice.com/article/imported/eu-member-states-cling-to-crisis-management-
powers/68556.aspx
http://www.europa-nu.nl/id/vi7jgt9g1cze/revised_manual_on_eu_emergency_and
http://www.epc.eu/events_rep_details.php?cat_id=6&pub_id=1002&year=2009
EU’s Crisis Co-ordination Arrangements (CCA) 
52. Ομάδα “Άμυνα” της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.
53. Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19.2.2009 σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική 
ασφάλειας της ΕΕ: ΕΕ2010/C 76 E/14.
54. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί, πάντως, να υποβάλει κατά τις αρχές του 2011, από κοινού με την 
Ύπατη Εκπρόσωπο, σχετική πρόταση στο Συμβούλιο.
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των, ορισμένα από τα οποία τέθηκαν προ-
ηγουμένως, κατά την προετοιμασία και την 
εξέταση της σχετικής πρότασης ενόψει της 
τελικής υιοθέτησής της. Το κεντρικό πά-
ντως ζήτημα που τίθεται έχει σχέση με τη 
φύση και την εμβέλεια του ρόλου της ρή-
τρας αλληλεγγύης σε σχέση με τα ήδη 
ισχύοντα στην Ένωση. Θα πρέπει οι ρυθ-
μίσεις αυτές να είναι πλήρεις και λεπτομε-
ρείς, και να προβλέπουν δυνατότητες για 
πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής καθώς 
και πλαίσια λήψης σχετικών αποφάσεων ή 
να είναι συνοπτικές και ασαφείς, με αναφο-
ρές στο περιεχόμενο της ρήτρας αλληλεγ-
γύης χωρίς να πηγαίνουν πιο πέρα; 

Η απάντηση, φαίνεται, πάντως ότι θα 
εξαρτηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από τον 
συσχετισμό δυνάμεων εντός της Επιτρο-
πής και του Συμβουλίου ανάμεσα σε τρεις 
ομάδες,55 με διαφορετικές προσεγγίσεις.

1. Γενικά θετική στάση ως προς τη ρήτρα 
αλληλεγγύης, υποστήριξη σφαιρικής 
προσέγγισης βάσει αυτής και συντονι-
σμού των ήδη διαθέσιμων μέσων ώστε 
να διασφαλισθεί η συνοχή, καθώς και 
ανάγκη διευρυμένης εμβέλειας προλη-
πτικής δράσης.

2. Ευέλικτη στάση, χωρίς να υπάρχει σα-
φής θέση,

3. Γενικά αρνητική στάση ως προς τη ρή-
τρα αλληλεγγύης (είτε γιατί θεωρείται 
ότι δεν είναι αναγκαία είτε γιατί εκτι-
μάται ότι ορισμένα κράτη θα επωφε-
ληθούν περισσότερο), υποστήριξη ενός 
περιορισμένου, όσο το δυνατό, πεδί-
ου εφαρμογής και εν πάση περιπτώσει 

υπέρ του να αποφευχθεί η δρομολόγη-
ση ευρέων δυνατοτήτων προληπτικής 
δράσης.

Πέραν από το περιεχόμενο της προα-
ναφερθείσας απόφασης και της πολιτικής 
βούλησης των κρατών μελών κατά την 
εφαρμογή της, η εφαρμογή των διατάξεων 
της ρήτρας αλληλεγγύης, αναμένεται να 
επηρεασθεί στο άμεσο μέλλον και από τις 
εξελίξεις στους κατωτέρω πέντε τομείς.

1. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. H 
στρατηγική αυτή, στην οποία γίνεται συ-
χνή αναφορά στην αρχή της αλληλεγγύης, 
θα υλοποιηθεί άμεσα μέσω σειράς δράσε-
ων (νομοθετικών και άλλων), και αναμέ-
νεται να δημιουργηθεί μια άμεση διασύν-
δεση της ρήτρας αλληλεγγύης με τις νέες 
αυτές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
ορισμό και την αξιολόγηση των νέων κιν-
δύνων.

2. Τα πρόσφατα γεγονότα μεγάλων φυ-
σικών καταστροφών. Ο σεισμός στην Αϊτή, 
η έκρηξη στην εξέδρα άντλησης πετρελαί-
ου στον κόλπο του Μεξικού καθώς και η 
ηφαιστειακή τέφρα στην Ισλανδία αποτε-
λούν τρία πρόσφατα σημαντικά γεγονότα 
τα οποία οδήγησαν σε ένα νέο προβλημα-
τισμό σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την 
το μέγεθος των ενδεχόμενων καταστρο-
φών και την αποτελεσματικότητα των δι-
αθέσιμων, για την αντιμετώπισή τους, μέ-
σων, που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες 
αξιολογήσεις και προτάσεις.

3. Η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση αντιμε-
τώπισης των καταστροφών. Με την πρό-

55. Το Κοινοβούλιο, χωρίς να έχει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού κειμένου της 
εκτελεστικής αποφασης, μπορεί, εμμέσως, να επηρεάσει την ακολουθητέα κατεύθυνση, έχοντας 
ήδη, με ψηφίσματά του, υποστηρίξει μια ευρεία προσέγγιση. 
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σφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμε-
τώπισης των καταστροφών,56 επιχειρείται 
μια πλήρης αναθεώρηση της μέχρι σήμερα 
προσέγγισης, με προβλέψεις για νέα νομο-
θετικά μέτρα εντός του 2011, με σκοπό να 
διορθωθούν τα κενά και οι αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν, στο πλαίσιο δε αυτό, ση-
μαντική συνεισφορά θα μπορούσε να προ-
έλθει μέσω της εφαρμογής της ρήτρας αλ-
ληλεγγύης.

4. Η ανάπτυξη ενός προβληματισμού 
αναθεώρησης των δράσεων πολιτικής προ-
στασίας υπό το φως των νέων διατάξεων 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να 
περιληφθούν σε μια νέα δέσμη πολιτικών 
κατευθύνσεων στις αρχές του 2011.

5. Η επίδραση επί της εφαρμογής του άρ-
θρου 222 ΣΛΕΕ της γενικότερης υποχρέω-
σης της Ένωσης για συνοχή των δράσεων 
αυτής.

6. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και 
στο πρόγραμμα αυτό (του τομέα Δικαιοσύ-
νη και Εσωτερικές Υποθέσεις), προβλέπο-
νται κατευθυντήριες γραμμές με στόχο μια 
συνολική και αποτελεσματική διαχείριση 
των καταστροφών στην ΕΕ, μέσω της ενί-
σχυσης της ικανότητας αυτής για την πρό-
ληψη, ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι 
καταστροφών κάθε είδους.57

Εν πάση περιπτώσει, δεν αμφισβητείται 
ότι με την πρόβλεψη, με την Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, της ρήτρας αλληλεγγύης στο 
άρθρο 222 ΣΛΕΕ, αποστέλλεται ένα σαφές 
μήνυμα σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, ότι απαιτείται πλέον μια ουσι-
αστική και συγκροτημένη συνεργασία για 
την αντιμετώπιση των πολύπλοκων κινδύ-
νων και απειλών. 

Κάτω από την οπτική αυτή, είναι δυνα-
τόν να γίνουν οι εξής συμπερασματικές πα-
ρατηρήσεις.

56. Στους τομείς της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. COM (2010) 600, της 
26.10.10. 
57. Τονίζεται, ότι η διαχείριση των καταστροφών από την ΕΕ βασίζεται σε δύο κύριες αρχές: ευ-
θύνη των κρατών μελών για την παροχή στους πολίτες τους της απαιτούμενης προστασίας έναντι 
των υφιστάμενων κινδύνων και απειλών και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου 
να παρέχεται αμοιβαία συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις καταστροφές, σε περίπτωση 
καταστροφών που υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες ή πλήττουν περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη. 
Για ορισμένα, κατά προτεραιότητα ζητήματα, δίδονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις

½ Θα πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους χαρτογράφησης της επι-
κινδυνότητας και των κινδύνων, τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις και να διενεργηθεί επισκόπηση 
των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον η ΕΕ. 

½ Ο γενικός στόχος της πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας ΧΒΑΠ (χημικός, βιολογικός, ακτι-
νολογικός και πυρηνικός) είναι να διαμορφωθεί μια συναφής και αποτελεσματική ευρωπαϊκή 
στρατηγική. 

½ Η έρευνα θα είναι διαρκώς σημαντικότερη για τη στήριξη όλων των τομέων διαχείρισης των κα-
ταστροφών. 

½ Η στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις 
επεμβάσεις σε τρίτες χώρες (εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις). Επίσης, η ακεραιότητα και ασφά-
λεια της ΕΕ απαιτούν διαρκή διάλογο και συνεργασία με τρίτες χώρες και ιδίως τις γειτονικές 
χώρες.
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Η ρήτρα αλληλεγγύης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κυρίως ως ένα πλαίσιο 
συντονισμού των ήδη υπαρχόντων δρά-
σεων και μηχανισμών, τους οποίους όμως 
θα εμπλουτίσει με τα ιδιαίτερά της στοι-
χεία, και όχι ως ένα επιπλέον ανεξάρτη-
το στοιχείο παράλληλων και σχεδόν ανά-
λογων δράσεων. Στο νέο αυτό πλαίσιο, οι 
σχετικές δράσεις θα αναπτύσσονται κάτω 
από δυο τουλάχιστον, νέα δεδομένα: την 
υποχρέωση αλληλεγγύης και την ευρωπα-
ϊκή διάστασή της. Η ρήτρα αλληλεγγύης 
θα παρέχει έτσι ένα νέο πολιτικό-νομικό 
οργανωτικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα 
παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι 
σχέσεις μεταξύ των διάφορων δράσεων 
και θα προωθείται ο συντονισμός μεταξύ 
τους, θα εντοπίζονται τα κενά και οι αλ-
ληλεπικαλύψεις κατά την προετοιμασία, 
τα κατάλληλα μέσα δράσης και οι πηγές 
χρηματοδότησης.

Εάν η ρήτρα αλληλεγγύης οδηγήσει στην 
δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα πα-
ρέχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρί-
σεων, παρά στην δημιουργία ενός αυτόνο-
μου και ξεχωριστού συστήματος δράσης, 
τότε θα σχετικοποιηθεί η έννοια του πεδίου 
εφαρμογής αυτής καθώς και της εμβέλει-
ας και των κατωφλίων των δράσεων. Και σε 
αυτή την περίπτωση όμως, φαίνεται αναπό-
φευκτο να μην προβλεφθεί κατά την υιοθέ-
τηση των εκτελεστικών μέτρων, ένα ποσοτι-
κό στοιχείο σχετικά με το μέγεθος των κιν-
δύνων ή απειλών, αναγκαίο για την ενεργο-
ποίηση της ρήτρας (μεγάλης κλίμακας κίν-
δυνοι ή απειλές, διασυνοριακό, διατομεακό 
ή πολυεπίπεδο στοιχείο). Το στοιχείο όμως 
αυτό, δεν πρέπει να οδηγήσει σε ένα περι-
ορισμό του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας 
αλληλεγγύης, αντίθετο με τις διατάξεις και 
τους σκοπούς των Συνθηκών. Εν πάση περι-
πτώσει, σε περίπτωση προώθησης ενός κα-

ταλόγου κινδύνων ή απειλών, ο κατάλογος 
αυτός πρέπει να είναι ενδεικτικός.

Η ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγ-
γύης, θα απαιτήσει επίσης, πέραν των ανα-
γκαίων προσαρμογών σε επίπεδο Ένωσης, 
έναν προβληματισμό σε εθνικό επίπεδο 
που ενδεχόμενα θα οδηγήσει σε αναθεώ-
ρηση της μέχρι σήμερα στάσης των αρμο-
δίων αρχών οι οποίες θα πρέπει να λάβουν 
θέση, ιδίως, σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους, πρώτον “να ενεργούν από κοινού” 
(ικανότητα συνεργασίας με άλλα κράτη 
μέλη και με την Ένωση) και δεύτερον “να 
παρέχουν βοήθεια” (ενισχυμένη ικανότητα 
να παρέχουν και να λαμβάνουν βοήθεια). 
Ορισμένα κράτη είναι ήδη κατάλληλα προ-
ετοιμασμένα, άλλα όμως όχι, γεγονός που 
θα απαιτήσει, ανάλογα την περίπτωση, μια 
ριζική αλλαγή των δομών από νομικής, θε-
σμικής ή οικονομικής πλευράς.

Τέλος, προκειμένου η Ένωση και τα κρά-
τη μέλη να είναι σε θέση να ενεργούν απο-
τελεσματικά, η Συνθήκη της Λισσαβώνας 
προβλέπει για πρώτη φορά ότι το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτική αξι-
ολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμε-
τωπίζει η Ένωση. Η αξιολόγηση αυτή, στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ένωσης, θα 
έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη συνο-
χή των προπαρασκευαστικών εργασιών και 
μια σφαιρική πλέον αξιολόγηση σε ανώτα-
το επίπεδο, στο οποίο θα μπορούν να εξα-
χθούν συμπεράσματα σχετικά με τις μελλο-
ντικές κατευθυντήριες γραμμές, τον απα-
ραίτητο συντονισμό και την κατανομή αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιών.

3. Επίμετρο

Οι ρήτρες αμοιβαίας συνδρομής και αλ-
ληλεγγύης αποτελούν δυο από τις εκφάν-
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σεις της γενικής αρχής της αλληλεγγύης, 
που συνιστά συγχρόνως θεμέλιο και σκοπό 
της Ένωσης.

Στόχο έχουν να διαφυλάξουν και να ανα-
πτύξουν, καταρχήν, διαφορετικής φύσεως 
αγαθά και αξίες, ενώ προβλέπεται να εφαρ-
μοσθούν μέσω διαφορετικών διαδικασιών. 
Η διαφορές όμως αυτές, δεν αντιτίθενται 
στη ύπαρξη συμπληρωματικότητας ή ακό-
μη στη διαμόρφωση ενός γενικότερου κοι-
νού στόχου που θα μπορούσε να είναι δι-
αφύλαξη της ασφάλειας των ατόμων και 
των κρατών από κινδύνους που διακυβεύ-
ουν την ειρηνική συνύπαρξή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, διαφαίνεται πλέον 
με αρκετή βεβαιότητα, ότι θα υπάρξει μια 
αναμόρφωση των εθνικών δυνατοτήτων, 
ένας “εξευρωπαϊσμός” τους, παρά το γε-
γονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι σχέ-
σεις παραμένουν σχέσεις συνεργασίας στο 
πλαίσιο των οποίων η βούληση των κρα-
τών μελών συνιστά τον καθοριστικό παρά-
γοντα (για εξελίξεις ή για αδράνεια). 

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι από μια 
πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι κύριος 
στόχος είναι η καταπολέμηση των απει-
λών και κινδύνων με κατασταλτικά μέσα, 
στο υπό διαμόρφωση σύστημα εφαρμο-
γής της αρχής της αλληλεγγύης, η πρόλη-
ψη προβλέπεται επίσης, και θα πρέπει, να 
έχει μια καθοριστική θέση. Τα κράτη μέλη 
και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης οφεί-
λουν να κινηθούν καταρχάς προς μια προ-
δραστική κατεύθυνση αντιμετώπισης των 
κινδύνων ή απειλών Η προσέγγιση αυτή, 
πέραν των αναμενόμενων αποτελεσμά-
των του βασικού στόχου, δηλαδή της μεί-
ωσης ή ακόμη της αποφυγής ή εξάλειψης 
των κινδύνων ή απειλών, θα έχει ως συνέ-
πεια, μέσω της, υπό φυσιολογικές συνθή-
κες, προληπτικής δράσης και αλληλοβοή-
θειας, την δημιουργία μιας κοινής συνεί-
δησης για την υποχρέωση μιας από κοινού 
ανάληψης ευθυνών.


