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Ο Οργανιςμόσ για την Αςφϊλεια και τη Συνεργαςύα ςτην Ευρώπη (ΟΑΕ) 

αποτελεύ τον μόνο πανευρωπαώκό οργανιςμό αςφϊλειασ. Ιδρύθηκε το 1994 με την 

μετεξϋλιξη τησ Διϊςκεψησ για την Αςφϊλεια και τη Συνεργαςύα ςτην Ευρώπη 

(ΔΑΕ) ςε οργανιςμό. Η τελευταύα ϊρχιςε ςτισ 3 Ιουλύου 1973 ςτο Ελςύνκι, ωσ 

ςυνϋπεια τησ ύφεςησ τησ δεκαετύασ του 1970 ςτισ ςχϋςεισ μεταξύ του ΝΑΣΟ και του 

υμφώνου τησ Βαρςοβύασ. υνεχύςθηκε ςτη Γενεύη και ολοκληρώθηκε την 1η 

Αυγούςτου 1975 και πϊλι ςτο Ελςύνκι, με την υπογραφό τησ Σελικήσ Πράξησ (Helsinki 

Final Act). 

 τόχοι και δραςτηριότητεσ τησ ΔΑΕ 

κοπόσ τησ ΔΑΕ όταν η βελτύωςη των ςχϋςεων μεταξύ των κρατών και η 

ςυμβολό τουσ ςτην ειρόνη και αςφϊλεια ςτην Ευρώπη και ςε ολόκληρο τον κόςμο. Για 

τον ςκοπό αυτό ϋγιναν αποδεκτϋσ οριςμϋνεσ αρχϋσ οι οπούεσ θα πρϋπει να διϋπουν τισ 

ςχϋςεισ των ςυμμετεχόντων κρατών, ςύμφωνα με το διεθνϋσ δύκαιο, τισ αρχϋσ του 

Χϊρτη των Ηνωμϋνων Εθνών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Από τη υνϊντηςη Κορυφόσ του Ελςύνκι, η ΔΑΕ ενεπλϊκη ενεργϊ ςε ϋνα μεγϊλο 

αριθμό περιοχών και ςυνϋβαλε αποτελεςματικϊ ςτην αποκλιμϊκωςη των κρύςεων, 

βοηθώντασ ςτο μϋτρο των δυνατοτότων τησ, ςτισ προςπϊθειεσ για την επύλυςη τουσ. 

τισ προςπϊθειεσ αυτϋσ οι αποςτολϋσ τησ ΔΑΕ αποδεύχθηκαν ϋνα πολύ 

αποτελεςματικό όργανο. Εύναι γεγονόσ ότι οι αποςτολϋσ αυτϋσ ςυνϋβαλαν, κατϊ ϋνα 

μεγϊλο μϋροσ, ςτον ϋλεγχο των κριςύμων καταςτϊςεων και ςτην πρόληψη 

επιδεύνωςησ των ςχϋςεων μεταξύ των εμπλεκομϋνων μερών. Μετϊ μύα εικοςαετύα, το 

νϋο κλύμα που επεκρϊτηςε ςτισ διεθνεύσ ςχϋςεισ, λόγω τησ κατϊρρευςησ των 

καθεςτώτων τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ και η δημιουργύα των νϋων ανεξαρτότων 

κρατών από τη διϊλυςη τησ τότε οβιετικόσ Ένωςησ, οδόγηςαν ςτη μετατροπό τησ 

«Διϊςκεψησ» ςε «Οργανιςμό». 

Ένα από τα αντικεύμενα που ειδικώσ αναφϋρονται ςτο κεύμενο τησ Σελικόσ 

Πρϊξησ, εύναι η λόψη μϋτρων για τη μεύωςη τησ ϋνταςησ και την τόνωςη τησ 

εμπιςτοςύνησ μεταξύ των κρατών, μϋςω των οπούων εύναι δυνατόν να ενιςχυθεύ η 
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διεθνόσ ειρόνη και αςφϊλεια. Σα μϋτρα αυτϊ ςυνύςτανται ςτην προηγούμενη 

ανακούνωςη των ςτρατιωτικών κινόςεων και ειδικότερα των μεγϊλησ κλύμακασ 

ςτρατιωτικών αςκόςεων. Επύςησ ςτην ανταλλαγό παρατηρητών για την 

παρακολούθηςη των αςκόςεων αυτών. Ακόμη περιϋχεται πρόβλεψη για τον 

αφοπλιςμό, κϊτω από αυςτηρό και αποτελεςματικό ϋλεγχο. Οι προβλϋψεισ αυτϋσ 

οδόγηςαν, ύςτερα από μια δεκαπενταετύα, ςτη υπογραφό ςυμφώνων, με βϊςη τα 

οπούα επιβλόθηκε η μεύωςη των ενόπλων δυνϊμεων των ευρωπαώκών κρατών, ο 

ϋλεγχοσ των εξοπλιςμών και η εφαρμογό μϋτρων εμπιςτοςύνησ και αςφϊλειασ.  

Η ΔΑΕ αν και αρχικϊ κατϋςτη η μεγϊλη ξεχαςμϋνη τησ κοινόσ γνώμησ, ςυνϋχιςε 

να παύζει ϋνα ςημαντικό ρόλο ωσ βόμα πολιτικόσ ςυνεργαςύασ. Από το Νοϋμβριο του 

1990, όταν πιςτοποιόθηκε το τϋλοσ του Ψυχρού Πολϋμου ςτη ύνοδο των Παριςύων, 

οπότε υπεγρϊφη ο Χϊρτησ των Παριςύων (Charter of Paris for a New Europe) το βόμα 

αυτό ϊλλαξε ςημαντικϊ. Η ΔΑΕ μεταςχηματύςθηκε ςε ϋνα θεςμό προοριςμϋνο να 

καθιερώςει το πολιτικό πλαύςιο τησ Ευρώπησ τησ μεταψυχροπολεμικόσ εποχόσ. τισ 

19 Νοεμβρύου 1990 υπεγρϊφη η υνθήκη CFE (Conventional Forces in Europe), από 22 

χώρεσ του ΝΑΣΟ και του υμφώνου τησ Βαρςοβύασ και τϋθηκε ςε ιςχύ ςτισ 17 Ιουλύου 

1992. 

Επύςησ, εγκατϋςτηςε μια Μόνιμη Επιτροπό η οπούα ςυνόλθε για πρώτη φορϊ τον 

Δεκϋμβριο του 1993. Η ΔΑΕ ϋςτειλε αποςτολϋσ ςτισ Εςθονύα, Γεωργύα, Μολδαβύα και 

κόπια και επύςησ εγκατϋςτηςε νϋεσ ςτη Λετονύα τον Νοϋμβριο του 1993 και ςτο 

Σατζικιςτϊν τον Δεκϋμβριο του ύδιου ϋτουσ. Σο 1993 ςυγκροτόθηκε ςτη Βιϋννη μια 

ομϊδα ςχεδιαςμού, αποτελούμενη από αξιωματικούσ, με την ονομαςύα IOPG 

(International Operational Planning Group) με αποςτολό την προπαραςκευό μιασ 

αποςτολόσ τησ ΔΑΕ ςτο Ναγκόρνο-Καραμπϊχ. Η εργαςύα του IOPG αποτϋλεςε πιλότο, 

για την δημιουργύα αργότερα ενόσ μόνιμου πυρόνα ςχεδιαςμού και διϊθεςη 

προςωπικού για μεταγενϋςτερεσ ειρηνευτικϋσ αποςτολϋσ. 

Από τη ΔΑΕ ςτον ΟΑΕ 

Η ανϊγκη προςαρμογόσ τησ ΔΑΕ ςτισ ςύγχρονεσ απαιτόςεισ και τησ 

ανταπόκριςόσ τησ ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ εύχε τεθεύ ιδιαύτερα κατϊ την ύνοδο των 

Παριςύων τον Νοϋμβριο του 1990. το τελικό κεύμενο τησ υνόδου (Charter of Paris for 

a New Europe) διατυπώθηκε η ανϊγκη επαναπροςδιοριςμού τησ ταυτότητασ τησ ΔΑΕ 

ςτο νϋο διεθνϋσ περιβϊλλον. Η πορεύα τησ θεςμοθϋτηςησ τησ ΔΑΕ κορυφώθηκε κατϊ 

την προαναφερθεύςα ύνοδο τησ Βουδαπϋςτησ, τον Δεκϋμβριο του 1994, με το 

μεταςχηματιςμό τησ ςε Οργανιςμό.  

Η μετονομαςύα αυτό δεν ϋχει νομικϋσ επιπτώςεισ. Αποφαςύςθηκε διότι 

εξυπηρετεύ καλύτερα τη μονιμότητα τησ παρουςύασ, με την απόκτηςη μόνιμησ ϋδρασ - 

ςτη Βιϋννη - καθώσ επύςησ και διότι παρϋχει τη δυνατότητα να ανταποκρύνεται 

πληρϋςτερα ςτισ διαρκώσ αυξανόμενεσ αρμοδιότητεσ. την απόφαςη που αφορϊ ςτισ 

μεταβολϋσ αυτϋσ, ρητϊ αναφϋρεται ότι δεν ςημαύνουν ούτε μεταβολό του χαρακτόρα 

του Οργανιςμού και των θεςμών του ούτε αλλαγό του καθεςτώτοσ του. Εύναι πολύ 
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πιθανό, η πραγματικότητα ςτο μϋλλον να εξαναγκϊςει ςτη λόψη και ϊλλων 

αποφϊςεων, οδηγώντασ ςτην απόφαςη νομικόσ υπόςταςησ. Κϊτι τϋτοιο θα εύχε, για 

παρϊδειγμα, ωσ αποτϋλεςμα την υποχρεωτικότητα των ςυμφωνιών που θα 

ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο του ΟΑΕ. 

Επύςησ η ύνοδοσ τησ Βουδαπϋςτησ υιοθϋτηςε τον Κώδικα Συμπεριφορϊσ ςε 

πολιτικό-ςτρατιωτικϊ θϋματα αςφϊλειασ (Code of Conduct on politico- military aspects 

of security). Ο Κώδικασ θϋτει ευθύνεσ και υποχρεώςεισ ςυμπεριφορϊσ ςε θϋματα 

ςυνεργαςύασ, που θα βοηθόςουν ςτην ανϊπτυξη τησ εμπιςτοςύνησ. 

Ωςτόςο, το τϋλοσ τησ υνόδου τησ Βουδαπϋςτησ ϊφηςε κϊποια θϋματα 

εκκρεμό. υγκεκριμϋνα, η μϋθοδοσ με την οπούα ο ΟΑΕ, θα προωθεύ ειρηνευτικϋσ 

επιχειρόςεισ, προκϊλεςε ϋντονεσ διαφωνύεσ μεταξύ Ρωςύασ και ΝΑΣΟ. Η Μόςχα θϋλει 

να δοθεύ ςτον ΟΑΕ η αρμοδιότητα να αποφαςύζει πότε και πωσ πρϋπει να 

πραγματοποιούνται ανθρωπιςτικϋσ επεμβϊςεισ. Η Ατλαντικό υμμαχύα από τη πλευρϊ 

τησ, δεν θϋλει να εύναι δϋςμια ενόσ φόρουμ αποτελούμενου από περιςςότερα τησ μιςόσ 

εκατοντϊδασ κρατών, που δύςκολα μπορούν να φθϊςουν ςτην αναγκαύα 

ςυγκατϊθεςη για δρϊςη. 

Ένα ακόμα θϋμα που τϋθηκε ςτη ύνοδο τησ Βουδαπϋςτησ, εύναι το πρόβλημα 

τησ αςφϊλειασ και ςυνεργαςύασ ςτη Μεςόγειο, αναγνωρύζοντασ ότι η ευρωπαώκό 

αςφϊλεια δεν θα μπορούςε να εύναι πλόρησ χωρύσ τη ρύθμιςη των ςχϋςεων με την 

απϋναντι ακτό τησ Μεςογεύου και ςυγκεκριμϋνα με τον αραβικό κόςμο. τη ςύνοδο 

αυτό παρϋςτηςαν, ωσ παρατηρητϋσ, εκπρόςωποι των μη ευρωπαώκών χωρών τησ 

Μεςογεύου. 

 Οι ύνοδοι τησ Λιςςαβόνασ και τησ Κωνςταντινούπολησ 

τισ αρχϋσ Δεκεμβρύου του 1996, κατϊ τη Σύνοδο τησ Λιςςαβόνασ, οι αρχηγού 

των κρατών και κυβερνόςεων που μετϋχουν ςτον ΟΑΕ, ενϋκριναν τισ βαςικϋσ αρχϋσ 

που οφεύλουν να τηρούν οι χώρεσ για τη διαςφϊλιςη τησ ειρόνησ ςτην Ευρώπη κατϊ 

τον 21ο αιώνα. Ακόμη υπϋγραψαν μια διακόρυξη ςεβαςμού των ανθρωπύνων 

δικαιωμϊτων και τησ δημοκρατύασ, ςτην οπούα, μεταξύ των ϊλλων, περιϋχονταν η 

απόφαςη για την εκπόνηςη ενόσ Χάρτη για την Ευρωπαΰκή Αςφάλεια. Η ςυζότηςη για 

το Χϊρτη αυτό εύχε ξεκινόςει τον Μϊρτιο του 1995, με θϋμα την ανϊπτυξη ενόσ «κοινού 

και ςυνολικού μοντϋλου αςφϊλειασ για την Ευρώπη για τον 21ο αιώνα», κυρύωσ για να 

ξεπεραςτούν οι ρωςικϋσ ανηςυχύεσ που αφορούςαν την προσ ανατολϊσ διεύρυνςη του 

ΝΑΣΟ. Αποφαςύςθηκε επύςησ η «αναπροςαρμογή» τησ ςυνθόκησ για τα ςυμβατικϊ 

όπλα (CFE) που εύχε ςυναφθεύ πριν από τη λόξη του Ψυχρού Πολϋμου.  

 τη Σύνοδο τησ Κωνςταντινούπολησ, που ϋλαβε χώρα ςτισ 18-19 Νοεμβρύου 

1999, υπογρϊφηκε ο Χάρτησ για την Ευρωπαΰκή Αςφάλεια (Charter for European 

Security) γνωςτόσ και ωσ Χϊρτησ τησ Κωνςταντινούπολησ, ο οπούοσ αναθεωρεύ τουσ 

νϋουσ κινδύνουσ και τισ προκλόςεισ για την αςφϊλεια ςτην ευρωπαώκό όπειρο ςτο 

μεταψυχροπολεμικό περιβϊλλον, επαναβεβαιώνει μερικϋσ βαςικϋσ γενικϋσ αρχϋσ και 

προςφϋρει ςτην ενύςχυςη των επιχειρηςιακών δυνατοτότων του ΟΑΕ ςτην πρόληψη 
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των ςυγκρούςεων, ςτη διαχεύριςη των κρύςεων και ςτην μετϊ τη ςύγκρουςη 

αποκατϊςταςη.  

Ο Χϊρτησ εξετϊζει τισ επιχειρηςιακϋσ δυνατότητεσ του ΟΑΕ από τϋςςερισ 

διαφορετικϋσ πλευρϋσ: επιχειρόςεισ πεδύου, ειρηνευτικϋσ επιχειρόςεισ, επιχειρόςεισ 

αςτυνόμευςησ καθώσ και τη γενικό ιδϋα των Ομϊδων Σαχεύασ Βοηθεύασ Ειδικών και 

υνεργαςύασ, γνωςτών ωσ REACT (Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams). Η 

παρϊγραφοσ 42 του Χϊρτη αναφϋρει ότι η αντύληψη των REACT αναπτύχθηκε για να 

διευκολύνει τον ΟΑΕ να αντιμετωπύζει τα προβλόματα πριν αυτϊ μετατραπούν ςε 

κρύςεισ.   

Ο Χϊρτησ τησ Κωνςταντινούπολησ μαζύ με την Σελικό Πρϊξη και τον Χϊρτη των 

Παριςύων θεωρούνται οι τρεισ ακρογωνιαύοι λύθοι του ΟΑΕ. την Πλατφόρμα για 

υνεργατική Αςφάλεια (Platform for Cooperative Security) που προςαρτόθηκε ςτον 

Χϊρτη, προτεύνονται διευθετόςεισ για ςτενότερουσ δεςμούσ και ςυνεργαςύα μεταξύ 

του ΟΑΕ και των ϊλλων διεθνών οργανιςμών, που ςχετύζονται ϊμεςα με τον νϋο ρόλο 

του ΝΑΣΟ ςτην Ευρώπη. Η Πλατφόρμα προόλθε από την Ευρωπαώκό Ένωςη και 

βαςύζεται ςτην αρχό ότι κανϋνα κρϊτοσ από μόνο του ό διεθνόσ οργανιςμόσ χωρύσ τη 

ςυμμετοχό ϊλλων, δεν ϋχει τη δυνατότητα να απαντϊ ςτουσ κινδύνουσ και τισ 

προκλόςεισ του μεταψυχροπολεμικού περιβϊλλοντοσ. Προςφϋρει, κατϊ κϊποιο τρόπο, 

ϋνα εύδοσ ςυνεταιριςτικού ςυμβολαύου για αμοιβαύα ενύςχυςη των θεςμών που 

ςχετύζονται με την αςφϊλεια, βαςιζόμενου πϊνω ςτα αμοιβαύα ςυγκριτικϊ 

πλεονεκτόματα, τη ςυμπληρωματικότητα, την πραγματικό ςυνεργαςύα, τη διαφϊνεια 

κλπ. 

Σον Νοϋμβριο 2000 ϋλαβε χώρα ςτην Βιϋννη η 8η ςυνϊντηςη του υμβουλύου 

Τπουργών του ΟΑΕ, ςτην οπούα όμωσ δεν κατϋςτη δυνατό η ομόφωνη απόφαςη 

πϊνω ς’ ϋνα τελικό κεύμενο ςχετικό με το εύροσ των θεμϊτων ενδιαφϋροντοσ του 

Oργανιςμού. Κατϊ την εν λόγω ςυνϊντηςη ϋγινε εκ νϋου δεκτό η Γιουγκοςλαβύα ωσ 55ο 

μϋλοσ. Επύςησ εκδόθηκε διακόρυξη για τον «Ρόλο του ΟΑΕ ςτη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη», ενώ ϋγινε αποδεκτό ϋνα νϋο «Κείμενο για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα» με το 

οπούο ςυμφωνούνται μϋτρα για τον ϋλεγχο και τισ διαδικαςύεσ ειςαγωγόσ, εξαγωγόσ 

και διακύνηςησ προκειμϋνου να εμποδιςτεύ η ανϋλεγκτη διαςπορϊ και η παρϊνομη 

διακύνηςη τϋτοιων όπλων.  

 Η οργανωτική δομή του ΟΑΕ 

 Σα όργανα που λειτουργούν ςόμερα ςτο πλαύςιο του ΟΑΕ εύναι τα ακόλουθα: 

 (1) Η Σύνοδοσ Κορυφόσ, που κανονικϊ ςυνϋρχεται ανϊ διετύα. 

 (2) Σο Συμβούλιο Υπουργών, ςυγκροτούμενο από τουσ υπουργούσ 

Εξωτερικών και ςυνερχόμενο ανϊ διετύα, ςτα ενδιϊμεςα τησ υνόδου Κορυφόσ ϋτη. 

 (3) Σο Μόνιμο Συμβούλιο, αποτελούμενο από τουσ μόνιμουσ 

αντιπροςώπουσ των χωρών ςτην ϋδρα του ΟΑΕ. 



 

Ι.Παρίσης Σελίδα 5 03/12/2009 

 

5 

 (4) Σο Φόρουμ για τη Συνεργαςύα ςτην Αςφϊλεια (Forum for Security Co-

operation- FSC) που το ςυγκροτούν επύςησ οι μόνιμοι αντιπρόςωποι. υςτϊθηκε το 

1992. Κύριουσ ςτόχουσ του αποτελούν η ςυνεργαςύα και διαπραγματεύςεισ επύ 

ελϋγχου εξοπλιςμών, αφοπλιςμού και μϋτρων οικοδόμηςησ εμπιςτοςύνησ και 

αςφϊλειασ.  

 (5) O Πρόεδροσ του ΟΑΣΕ που εύναι ο υπουργόσ Εξωτερικών τησ χώρασ 

αςκεύ την Προεδρύα του Οργανιςμού για ϋνα ϋτοσ. 

 (6) Η Κοινοβουλευτικό Συνϋλευςη που εδρεύει ςτην Κοπεγχϊγη και  

αποτελεύται από τουσ εκπροςώπουσ των κοινοβουλύων των κρατών-μελών. 

 (7) Σο Γραφεύο Δημοκρατικών Θεςμών και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 

(Office of Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) που εδρεύει ςτη Βαρςοβύα 

και ϋχει ωσ κύρια αποςτολό την παροχό ανθρωπιςτικόσ υποςτόριξησ ςτισ αποςτολϋσ 

του ΟΑΕ. 

 (8) Ο Ύπατοσ Αρμοςτόσ για τισ Εθνικϋσ Μειονότητεσ (High Commissioner 

for National Minorities - HCNM) που εδρεύει ςτη Χϊγη. 

 (9) Ο Εκπρόςωποσ για την Ελευθερύα των Μϋςων Ενημϋρωςησ, με 

αποςτολό την παρατόρηςη τη λειτουργύα των μϋςων ενημϋρωςησ ςε όλα τα 

ςυμμετϋχοντα ςτον ΟΑΕ κρϊτη.  

 (10) Η Κοινό Συμβουλευτικό Ομϊδα που ςυνεδριϊζει ςτη Βιϋννη, με 

αποςτολό την μελϋτη μϋτρων αποτελεςματικότερησ εφαρμογόσ τησ CFE.   

 (11) Η Συμβουλευτικό Επιτροπό Ανοικτών Ουρανών ςτην οπούα 

ςυμμετϋχουν οι αντιπρόςωποι των κρατών τησ υνθόκησ Ανοικτών Ουρανών. 

 (12) Η Ομϊδα Σχεδιαςμού Υψηλού Επιπϋδου (High-Level Planning Group – 

HLPG) που εδρεύει ςτη Βιϋννη. Δημιουργόθηκε με βϊςη τισ αποφϊςεισ τησ υνόδου τησ 

Βουδαπϋςτησ του 1994, αντικαθιςτώντασ την προώπϊρχουςα Ομϊδα χεδιαςμού 

(Initial Operation Planning Group - IOPG). 

 (13) Η Γραμματεύα. Λειτουργεύ υπό τη διεύθυνςη του Γενικού Γραμματϋα 

του ΟΑΕ διορύζεται με τριετό θητεύα από το υμβούλιο Τπουργών και ενεργεύ ωσ 

αντιπρόςωποσ του Προεδρεύοντοσ του Οργανιςμού. Παρϋχει επιχειρηςιακό 

υποςτόριξη ςτον Οργανιςμό. Εδρεύει ςτη Βιϋννη και υποβοηθεύται από ϋνα γραφεύο 

ςτην Πρϊγα. 

 Δραςτηριότητεσ και Αποςτολέσ του ΟΑΕ 

 Ο ΟΑΕ, ϋνασ Οργανιςμόσ 56 χωρών ςόμερα (μετϊ την εύςοδο και του 

Μαυροβουνύου από το θϋροσ 2006), αν και ςτερούμενοσ νομικόσ προςωπικότητασ, 

αλλϊ εμπνεόμενοσ πϊντα από τισ Αρχϋσ τησ Σελικόσ Πρϊξησ του Ελςύνκι, αποτελεύ ϋνα 

forum πολιτικού διαλόγου ςε θϋματα που ϊπτονται τριών διαςτϊςεων τησ διεθνούσ 

αςφϊλειασ:  
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 Πολιτικο-ςτρατιωτική: Περιλαμβϊνει δεςμεύςεισ των ςυμμετεχόντων 

κρατών και μηχανιςμού που ϊπτονται των πολιτικο-ςτρατιωτικών θεμϊτων. 

Η διϊςταςη αυτό ςτοχεύει ςτην ενύςχυςη τησ αςφϊλειασ, με την προώθηςη 

τησ ςυνεργαςύασ και τησ διαφϊνειασ μεταξύ των ςυμμετεχόντων κρατών.  

 Οικονομική-περιβαλλοντική:  Έχει ωσ ςτόχο τησ να διευκολύνει, τη 

ςυνεργαςύα μεταξύ των χωρών που ςυμμετϋχουν ςτον ΟΑΕ αλλϊ και των 

πλϋον ειδικευμϋνων Διεθνών Οργανιςμών ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα.   

 Ανθρωπιςτική:  Απορροφϊ μεγϊλο μϋροσ τησ ενϋργειασ και των πόρων του 

Οργανιςμού. Με τη δημιουργύα των θεςμών του Γραφεύου Δημοκρατικών 

Θεςμών και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ODIHR), του Ύπατου Αρμοςτό για 

τισ Εθνικϋσ Μειονότητεσ  και του Αντιπροςώπου για την Ελευθερύα των 

ΜΜΕ, ο ΟΑΕ προςπαθεύ να βοηθόςει τισ χώρεσ των Δυτικών Βαλκανύων 

και τησ πρώην οβιετικόσ Ένωςησ κυρύωσ, ςτην πορεύα τουσ για εδραύωςη 

πραγματικόσ δημοκρατύασ και κρϊτουσ δικαύου. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΕ 

α) Πολιτικο-τρατιωτική Διάςταςη τησ Αςφάλειασ 

 Έλεγχοσ Όπλων 
 Διαχεύριςη υνόρων 
 Καταπολϋμηςη τησ Σρομοκρατύασ 
 Πρόληψη υρρϊξεων 
 τρατιωτικόσ μεταςχηματιςμόσ 
 Αςτυνόμευςη 
 Anti-trafficking 
 Εκδημοκρατιςμόσ 

β) Οικονομικέσ δραςτηριότητεσ 
 Εκπαύδευςη 
 Εκλογϋσ 
 Περιβϊλλον 
 Ιςότητα φύλων 

γ) Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 Ελευθερύα των ΜΜΕ 
 Δικαιώματα μειονοτότων 
 Κρϊτοσ δικαύου 
 Ανεκτικότητα και κατϊργηςη των διακρύςεων 
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 Ένασ ειδικόσ τομϋασ όπου ο ΟΑΕ/ODIHR ϋχει να επιδεύξει ςημαντικό ϋργο και 

όπου η χώρα μασ ϋχει ενεργό ανϊμιξη, εύναι και εκεύνοσ τησ προετοιμαςύασ και 

παρακολούθηςησ εκλογών ςε χώρεσ με μικρό ό καθόλου ανϊλογη παρϊδοςη. 

ημαντικόσ αριθμόσ Ελλόνων ςυμμετϋχουν ωσ παρατηρητϋσ ςτισ εκλογικϋσ αυτϋσ 

διαδικαςύεσ.  

Ο ΟΑΕ ϋχει δύαυλο ςυνεργαςύασ με την Ατλαντικό υμμαχύα και την Ευρωπαώκό 

Ένωςη. Η Διεύθυνςη υνεργαςύασ και Περιφερειακόσ Αςφϊλειασ του Διεθνούσ 

τρατιωτικού Επιτελεύου (IMS) του ΝΑΣΟ εύναι, μεταξύ των ϊλλων, αρμόδια για τισ 

ςχϋςεισ τησ τρατιωτικόσ Επιτροπόσ του ΝΑΣΟ με τον ΟΑΕ, ςτουσ τομεύσ του 

αφοπλιςμού, του ελϋγχου όπλων και τησ ςυνεργαςύασ ςε θϋματα αςφϊλειασ.  

 Επίλογοσ 

Σην εποχό που ιδρύθηκε η ΔΑΕ, με την Σελικό Πρϊξη του Ελςύνκι, οι 

ςυςχετιςμού όταν τελεύωσ διϊφοροι. Οι ΗΠΑ και η Δύςη γενικότερα βριςκόντουςαν 

ςτο ναδύρ τησ ιςχύοσ τουσ, ςτη δύνη μεγϊλησ οικονομικόσ κρύςησ, την όττα ςτο 

Βιετνϊμ, κ.ϊ. Αντύθετα η τότε ΕΔ βριςκόταν ςυγκριτικϊ ςτο ζενύθ τησ πολιτικόσ τησ 

ιςχύοσ. Έτςι, ανεξϊρτητα από τισ ςημαντικϋσ επιμϋρουσ λεπτομϋρειεσ, η ουςύα τησ 

Διϊςκεψησ του Ελςύνκι όταν ότι η Ουϊςιγκτον αποδϋχθηκε την επύςημη αναγνώριςη 

του απαραβύαςτου των ςυνόρων δύο πολιτικο-ςτρατιωτικών ςυναςπιςμών, 

ουςιαςτικϊ την αναγνώριςη τησ κυριαρχύασ τησ ΕΔ επύ των χωρών του «υπαρκτού 

ςοςιαλιςμού». 

Δϋκα πϋντε χρόνια αργότερα, κατϊ τη Διϊςκεψη των Παριςύων, ϋχουμε τελεύωσ 

διαφορετικό περιεχόμενο: η ΕΔ ψυχορραγεύ, το Σεύχοσ του Βερολύνου ϋχει πϋςει και 

ϋχουν καταρρεύςει όλα ςχεδόν τα κομμουνιςτικϊ καθεςτώτα. Η Δύςη ςπεύδει να 

αποτυπώςει την πραγματικότητα ςτισ αποφϊςεισ τησ διϊςκεψησ που αντανακλούν τη 

ςυνολικό υποταγό τησ ΕΔ. Αυτό εξαςφαλύζεται και με τη ςυνθόκη για το μϋγεθοσ και 

τη διϊταξη των ςυμβατικών δυνϊμεων ςτην Ευρώπη (CFE), μια ςυνθόκη δηλαδό που 

κατϊ βϊςη αναφϋρεται ςτισ δυνϊμεισ του υμφώνου τησ Βαρςοβύασ. 

Σο ερώτημα που πρόβαλε κατϊ τα τελευταύα χρόνια εύναι τι ρόλο μπορεύ να 

παύξει ο ΟΑΕ ςόμερα που δεν υφύςτανται ούτε η οβιετικό Ένωςη ούτε το ύμφωνο 

τησ Βαρςοβύασ. Οι θϋςεισ των μεγαλυτϋρων χωρών, που αποτελούν τουσ 

ςημαντικότερουσ παρϊγοντεσ ςτο ευρωπαώκό γεωςτρατηγικό περιβϊλλον, όπωσ 

φϊνηκαν ςτισ πρόςφατεσ διαςκϋψεισ, απϋχουν μεταξύ τουσ αναλόγωσ προσ τα 

ςυμφϋροντϊ τουσ. Οι ΗΠΑ επιδιώκοντασ την επϋκταςη του ΝΑΣΟ προσ ανατολϊσ, δεν 

επιθυμούν να εκχωρόςουν τα θϋματα αςφϊλειασ ςε ϋναν οργανιςμό όπου ο μεγϊλοσ 

αριθμόσ των μελών και η ιςχύσ τησ αρχόσ τησ ομοφωνύασ αποκλεύουν εξ οριςμού την 

υιοθϋτηςη οποιαςδόποτε απόφαςησ ςε αμφιλεγόμενο ζότημα. Διαφορετικό εύναι η 

θϋςη τησ Γαλλύασ που θεωρεύ  ότι ο ΟΑΕ εύναι ο μόνοσ οργανιςμόσ που ενςαρκώνει 

την αναγκαύα πανευρωπαώκό διϊςταςη αςφϊλειασ και για το λόγο αυτό πρϋπει να 

γύνει ϋνασ οργανιςμόσ με πλόρεισ δικαιοδοςύεσ και νομικό υπόςταςη και να εύναι ςε 

θϋςη να εγκρύνει ειρηνευτικϋσ επιχειρόςεισ. Η Ρωςύα ενοχλημϋνη από την επϋκταςη 
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του ΝΑΣΟ ςε περιοχϋσ του απολύτου ελϋγχου τησ μόλισ πριν από δυο δεκαετύεσ, 

υποςτηρύζει ωσ αντιςτϊθμιςμα την αναβϊθμιςη του ΟΑΕ και τη μετατροπό του ςε 

οργανιςμό πανευρωπαώκόσ αςφϊλειασ, θϋςη δηλαδό παραπλόςια τησ γαλλικόσ.  

Σο γεγονόσ ότι οι αποφϊςεισ που λαμβϊνονται από τα ςυμμετϋχοντα κρϊτη, 

εύναι πολιτικϋσ  και όχι νομικώσ δεςμευτικϋσ, δεν μειώνει τη ςημαςύα τουσ και δεν 

πρϋπει να αφαιρεύ τύποτε από την αποτελεςματικότητϊ τουσ. Η χώρα μασ, από την 

εποχό του Ελςύνκι, το 1975, μϋχρι ςόμερα, με ςυνϋπεια εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ 

που απορρϋουν από τα ςυμβατικϊ κεύμενα που ϋχουν εκπονηθεύ ςτο πλαύςιο 

ΔΑΕ/ΟΑΕ, ενώ με ενεργό τρόπο ςυμμετϋχει ςτισ δραςτηριότητεσ του ΟΑΕ, εύτε 

αυτόνομα εύτε  μϋςω τησ ιδιότητϊσ τησ ωσ μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. ημαντικό 

εύναι για την Ελλϊδα η Μεςογειακή διάςταςη του ΟΑΕ. Η χώρα μασ υποςτηρύζει 

ενεργϊ την περαιτϋρω ανϊπτυξη και εντατικοπούηςη των ςχϋςεων και επαφών του 

ΟΑΕ με τουσ Μεςογειακούσ εταύρουσ, διοργϊνωςε δε το Νοϋμβριο του 2002 ςτη Ρόδο 

το ετόςιο Μεςογειακό υνϋδριο του Οργανιςμού.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Για το 2009 η Ελλϊδα αςκεύ την προεδρύα του ΟΑΕ. Ο τρόποσ με τον οπούο η ελληνικό προεδρύα 
επρόκειτο να αςκόςει τα καθόκοντϊ τησ διατυπώθηκαν ςτο κεύμενο με τύτλο “Analytical Concept Paper 
on the Programme of the Greek OSCE Chairmanship 2009. The Future of the OSCE viewed as Thesis 
and Antithesis in Harmony”. Βλ. http://www.osce.org/documents/cio/2009/01/35923_en.pdf 
 


