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Ο ρόλος και ο αντίκτυπος του Οργανισμού 
αυξάνονται συνεχώς, ιδίως με την 
εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ 
για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας (2016), η οποία οδήγησε επίσης τα 
κράτη μέλη στο να ενισχύσουν την αποστολή 
του Οργανισμού το 2017.

Η εμπειρογνωμοσύνη και οι δραστηριότητες του ΕΟΑ 
καλύπτουν όλο το φάσμα της συνεργασίας: 
από την εναρμόνιση των απαιτήσεων έως την 
προσφορά επιχειρησιακών ικανοτήτων· από την 
έρευνα και την τεχνολογία (Ε&Τ) και την καινοτομία 
έως την ανάπτυξη τεχνολογικών επιδείξεων· από την 
κατάρτιση και τις ασκήσεις έως την υποστήριξη σε 
επιχειρήσεις ΚΠΑΑ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμυνας (ΕΟΑ), 
με έτος ίδρυσης το 2004 και σκοπό τη 
στήριξη και διευκόλυνση της 
αμυντικής συνεργασίας στην 
Ευρώπη, έγινε το μέρος όπου οι χώρες που 
επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργατικά τις 
αμυντικές τους δυνατότητες, να μπορούν να 
το κάνουν.

Ο ΕΟΑ επίσης συνεργάζεται στενά 
με την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία για να ενισχύσει την 
αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική 
βάση της Ευρώπης και να συμβάλει στο 
να καταστεί η βιομηχανία πιο δυνατή και 
ανταγωνιστική.

Ιδρύθηκε το 2004 
ως Οργανισμός του Συμβουλίου της ΕΕ, 
με έδρα τις Βρυξέλλες·

26 κράτη μέλη 
(όλα τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας)·

+- 180 προσωπικό 
συν δίκτυο περίπου 2 500 εθνικών 
εμπειρογνώμων·

Διοικητικές ρυθμίσεις 
με τη Νορβηγία, την Ελβετία, 
τη Σερβία, την Ουκρανία·

Διευθύνεται από τον Γενικό Διευθυντή Jiří Šedivý υπό την εποπτεία του  
Josep Borrell, του ύπατου εκπροσώπου της Ενωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας.
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> Ο ΕΟΑ υλοποιεί και διαχειρίζεται την προπαρασκευαστι-
κή ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα στον 
τομέα της άμυνας η οποία προετοιμάζει το έδαφος για ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της άμυνας στο 
πλαίσιο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμυνας από το 
2021·

> Στις 12 ομάδες τεχνολογικών δυνατοτήτων (CapTechs) του 
Οργανισμού συγκεντρώνονται εμπειρογνώμονες από τα κρά-
τη μέλη, τη βιομηχανία και τους ερευνητικούς οργανισμούς. 
Μέσω αυτών, ο ΕΟΑ διαχειρίζεται περίπου 200 ερευνητικά και 
τεχνολογικά έργα από το 2004.

> Από το 2016, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα νέα 
εργαλεία αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ: το αναθεωρημένο 
σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων, τη συντονισμένη ετήσια επα-
νεξέταση στον τομέα της άμυνας (CARD), τη μόνιμη διαρθρω-
μένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας·

> Ολες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι αλληλένδετες: το σχέδιο 
ανάπτυξης δυνατοτήτων προσδιορίζει τις προτεραιότητες των 
δυνατοτήτων στις οποίες πρέπει να εστιαστούν τα κράτη μέλη· 
η συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας 
παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων στην 
Ευρώπη και προσδιορίζει ευκαιρίες συνεργασίας· η μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία συνίσταται στη δέσμευση των κρα-
τών μελών να συνεργάζονται και προσφέρει επιλογές για την 
ανάπτυξη προτεραιοτήτων σε συνεργατικό επίπεδο· και το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας παρέχει χρηματοδότηση από την ΕΕ 
για έργα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας·    

> Για να δουλέψει το όλο οικοδόμημα, όλα τα εργαλεία πρέπει 
να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν. Ο ΕΟΑ διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο σε αυτό: όχι μόνο συμμετέχει σε κάθε μία από 
τις νέες αμυντικές πρωτοβουλίες, αλλά και εξασφαλίζει τη συ-
νοχή μεταξύ τους, συμπεριλαμβανόμενης και της συνοχής με 
το ΝΑΤΟ.

> Ο ΕΟΑ διοργανώνει πολυεθνικές εκπαιδεύσεις/ασκήσεις για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατευμάτων και 
του στρατιωτικού εξοπλισμού των κρατών μελών σε διάφορους 
τομείς, όπως ελικόπτερα, αεροπορικές μεταφορές, καταπολέμη-
ση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προσομοίωση εκπαί-
δευσης στα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα, άμυνα 
στον κυβερνοχώρο, διαχείριση ενέργειας στον τομέα της άμυνας.

> Τα κράτη μέλη ανέθεσαν στον ΕΟΑ να διευκολύνει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ και να ενεργεί ως 
στρατιωτική διεπαφή, προκειμένου να εκμεταλλεύεται ευρύ-
τερες πολιτικές της ΕΕ προς όφελος της άμυνας. Ο Οργανισμός 
το πράττει σε διάφορους τομείς, κυρίως ως: 

>> στρατιωτική διεπαφή στην εφαρμογή του Ενιαίου Ευρω-
παϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) της ΕΕ και των πολιτικών στον τομέα 
ασφάλειας του κυβερνοχώρου·

>> φορέας υλοποίησης του φόρουμ διαβούλευσης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη ενέργεια στον τομέα της 
άμυνας και της ασφάλειας·

>> συνομιλητής των κρατών μελών που επιθυμούν να ελαχι-
στοποιήσουν τις επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χη-
μικές ουσίες (REACH) στην άμυνα.

> Ο ΕΟΑ προσφέρει μια πλατφόρμα για τα 27 κράτη μέλη του 
ώστε αυτά να μπορούν να συμμετάσχουν σε πολυεθνικά έργα 
δυνατοτήτων: από τον σχεδιασμό, την έρευνα και την τυπο-
ποίηση έως την ανάπτυξη, την προμήθεια και την κατάρτιση· 

> Μικρός και ευέλικτος, ο Οργανισμός εργάζεται «à la carte»: 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
θα συμμετάσχουν ή όχι σε έργα, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τα ενδιαφέροντα τους. Ο ΕΟΑ διαχειρίζεται σήμερα πάνω 
από 100 προγράμματα και έργα έρευνας και δυνατοτήτων, 
καθώς και περισσότερες από 200 άλλες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη δυνατοτήτων, την έρευνα και την 
τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία.

> Ο ρόλος του ΕΟΑ ως «κύριου οργάνου ιεράρχησης προτεραι-
οτήτων σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης των 
αμυντικών δυνατοτήτων» επιβεβαιώθηκε από τα κράτη μέλη 
το 2017. Είναι βασικό να διασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη των 
συνεργατικών δυνατοτήτων επικεντρώνεται στις επιχειρησια-
κές ανάγκες που προσδιορίζονται από τις Ενοπλες Δυνάμεις·

> διεξάγει την περιοδική αναθεώρηση του σχεδίου ανάπτυξης 
δυνατοτήτων της ΕΕ, το οποίο θα κατευθύνει πλέον τον εθνι-
κό αμυντικό σχεδιασμό των κρατών μέλη και θα χρησιμεύει 
ως βασική αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της 
άμυνας, καθώς και στο γενικό στρατηγικό θεματολόγιο έρευ-
νας και στις βασικές στρατηγικές δραστηριότητες.

Σήμερα, 15 χρόνια μετά από την ίδρυσή του,  
ο ΕΟΑ έχει καθιερωθεί ως:

Πεδίο εκπαίδευσης της 
ΕΕ για περισσότερη 
διαλειτουργικότητα 

Η στρατιωτική φωνή σε 
άλλες πολιτικές της ΕΕ 

Διαχειριστής της ΕΕ στον 
τομέα της άμυνας

Θεματοφύλακας της 
συνοχής

Αρχιτέκτονας για τις 
προτεραιότητες των 
δυνατοτήτων της ΕΕ 

Πλατφόρμα για την 
αμυντική συνεργασία 
της ΕΕ


