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1. Άμυνα και Ασφάλεια 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΝΑΤΟ Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να 
ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια της Συμμαχίας κατά τις 
διαδικτυακές τους συναντήσεις στις 22 και 23 Οκτωβρίου 
2020. Οι Υπουργοί συζήτησαν τις εκπαιδευτικές αποστολές 
στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι οποίες συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας. 

Δελτίο Τύπου 

Ειδική Επιτροπή 
Τεχνητής 
Νοημοσύνης 
στην Ψηφιακή 
Εποχή (AIDA) 

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή 
Εποχή (AIDA) διοργάνωσε forum ανταλλαγής απόψεων 
στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020 με τον Thierry Breton, 
Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, τη Margrethe Vestager, 
Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
τον Andrew W. Wyckoff, Διευθυντή Τεχνολογίας και 
καινοτομίας του ΟΟΣΑ (OECD). 

Video Breton 
 
Δελτίο Τύπου 
 
Video Vestager 
and Wyckoff 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Η Euractiv αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν 
στις 28 Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τους όρους που 
επιτρέπουν σε χώρες εκτός ΕΕ να συμμετέχουν σε κοινά 
αμυντικά projects στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης 
Συνεργασίας (PESCO). Ο Πρόεδρος του EUROMIL Jacob 
σχολιάζει: «Φυσικά είναι κάτι πολύ καλό για τη βιομηχανία 
εν γένει (ωστόσο δεν αποτελεί προστασία για την αμυντική 
βιομηχανία της ΕΕ, εκτός αν εμπλακούν μεταξύ άλλων και 
οι ΗΠΑ / ΗΒ), ωστόσο καθιστά την PESCO ένα ακόμα 
λιγότερο ευρωπαϊκό έργο ολοκλήρωσης και συνεργασίας. 
Φοβάμαι ότι ο κοινωνικός / ανθρώπινος παράγοντας έχει 
πλέον χαθεί εντελώς. 

Άρθρο Euractiv  

Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του 
ΝΑΤΟ (NATO 
PA) 
 

Το έτος 2020 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο της ομόφωνης 
έγκρισης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών του ψηφίσματος 1325 (UNSCR 1325) για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ PA Assembly) με αυτή την 
αφορμή θέλει να προβληματίσει σχετικά με την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στην προώθηση της ατζέντας για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό 
χώρο και πέραν αυτού και να εντοπίσει τις προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας. Με την πάροδο των χρόνων, η KΣ 

Video 
Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης 
 
 
(Ο ΕUROMIL 
ήταν ο μόνος 
παρατηρητής του 
ΝΑΤΟ που 
παρενέβη στη 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                member of 

                               Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

Αρ. Πρωτ.: 02/20/01 
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υποστηρίζει με συνέπεια και προωθεί την αρχή ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι συνεργάτες στην επιδίωξη 
της ειρήνης και της ασφάλειας. Οι βουλευτές της 
Συνέλευσης έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν 
στην υποστήριξη και την προώθηση της εφαρμογής της 
ατζέντας αυτής.  

συζήτηση, στο 
01:27:30) 

Πανεπιστήμιο 
Σορβόννης 
(Sorbonne War 
Studies) 

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, έλαβε χώρα διαδικτυακή διάσκεψη 
με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης: Οι φιλοδοξίες για κοινή 
ευρωπαϊκή άμυνα». Η διοργάνωση έγινε από το 
Πανεπιστήμιου της Σορβόννης και άλλους οργανισμούς υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο Επίτροπος Bretonand και έκλεισε η πρόεδρος του 
SEDE, Nathalie Loiseau. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η 
γεωπολιτική θέση της Ευρώπης στον κόσμο, το ζήτημα της 
στρατηγικής αυτονομίας, των ευρωπαϊκών αξιών και 
συμφερόντων, το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και η 
ανάγκη για κοινή στρατιωτική ισχύ πέραν της διπλωματίας. 

Έκθεση 

 
 
 
 
 
 
 
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διεθνής 
Οργανισμός 
Εργασίας 
(ILO) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) δημοσίευσε πρόσφατα 
μια νέα μελέτη που δείχνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη του, 
εφάρμοσαν εκτενώς τον κοινωνικό διάλογο «ανώτατου 
επιπέδου» για να διαμορφώσουν τα επείγοντα μέτρα τους για τον 
μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19. Πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο 
διαπιστώνει ότι τα βασικά δικαιώματα και αρχές που σχετίζονται 
με την εργασία μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην 
ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19 και να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο δίκαιου κόσμου εργασίας. 
Αμφότερα τα έγγραφα τονίζουν τη σημασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών και έναν καλά ρυθμιζόμενο 
κοινωνικό διάλογο ο οποίος θα πρέπει να ασκείται από τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Video μελέτης 
 
 
Δελτίο Τύπου 

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
 

Στη σύνοδο της ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν 
ψήφισμα στις 13 Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον «αντίκτυπο των 
μέτρων COVID-19 στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα», τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αξίες 
πρέπει να επικρατήσουν, ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, περιορισμένα στο χρόνο και να υπόκεινται σε 
δημοκρατικό έλεγχο. Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό 
ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης και στη λήψη 
νομικών πρωτοβουλιών όποτε είναι απαραίτητο. 

Ψήφισμα 
 
 
Δελτίο Τύπου 
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Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο 
(EC) 
 

Στις 19 Νοεμβρίου 2020, το Συμβούλιο συζήτησε τα 
συμπεράσματα σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024.  
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για 
περαιτέρω προώθηση των καθολικών αξιών για τους πολίτες. 
Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω και κανένα ανθρώπινο 
δικαίωμα να αγνοηθεί. Το νέο σχέδιο δράσης θα καθορίσει τις 
φιλοδοξίες της ΕΕ και θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες για 
δράση γύρω από πέντε αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες 
γραμμές δράσης:  

I. Προστασία και ενδυνάμωση του ατόμου. 
II. Οικοδόμηση ανθεκτικών και  χωρίς αποκλεισμούς 

δημοκρατικών κοινωνιών.  
III. Προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.  
IV. Νέες τεχνολογίες: αξιοποίηση ευκαιριών και 

αντιμετώπιση προκλήσεων. 
V. Συνεργασία. Το σχέδιο δράσης θα επιδιώξει την 

ενίσχυση της συνοχής μεταξύ τομέων εσωτερικής και 
εξωτερικής πολιτικής. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην 
ανάγκη ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ του τομέα 
ασφάλειας, των ευρωπαϊκών αποστολών της Κοινής 
Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (CSDP) και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Συμπεράσματα 
Συμβουλίου 
 
 
 
 
Συμπεράσματα 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
(Commision) 
 
 
 
 
Παραρτήματα 

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
(European 
Commission) 
 

Στις 3 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή απάντησε σε 
κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με την διαταγή παύσης 
στρατιωτικού ο οποίος είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων λόγω 
συμμετοχής σε διαμαρτυρίες κατά του νέου θρησκευτικού νόμου 
στο Μαυροβούνιο. Η Επιτροπή απαντά ότι γνωρίζει την 
κατάσταση και τονίζει ότι «το Μαυροβούνιο πρέπει να 
εκπληρώσει –μεταξύ άλλων– ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών 
που σχετίζεται με την αποτελεσματική εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, το 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα 
δικαιωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την αποτελεσματική 
προστασία της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκείας, την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης. 
Σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 (Κοινωνική πολιτική και 
απασχόληση), το Μαυροβούνιο αναμένεται περαιτέρω να 
ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν επίσης ελάχιστα νομικά πρότυπα 
εργασίας, ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα 
της απασχόλησης. (...) Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτές τις 
εξελίξεις και παρείχε μια συνολική αξιολόγηση της προόδου του 
Μαυροβουνίου σε αυτούς τους τομείς στην έκθεσή της για το 
Μαυροβούνιο 2020. " 

Απάντηση 
 
 
 
 
Αναφορά 
Μαυροβούνιο 

Οργανισμός 
για την 
Ασφάλεια 
και τη 
Συνεργασία 

Στις 27-28 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το τρίτο συνέδριο 
ισότητας των φύλων του OSCE. Επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση 
της προόδου που σημείωσαν τα συμμετέχοντα κράτη και ο ίδιος 
ο οργανισμός κατά την εφαρμογή του «Σχεδίου Δράσης OSCE 
για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» του 2004. Οι 

Δελτίο Τύπου 
 
Σχεδίου δράσης 
OSCE για την 
προώθηση της 
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στην 
Ευρώπη 
(OSCE) 

συμμετέχοντες προέτρεψαν για μια πιο συστηματική εφαρμογή 
δράσεων για την ισότητα των φύλων σε τρεις διαστάσεις με βάση 
την ασφάλεια. Συγκεκριμένα τις πολιτικο-στρατιωτικές, 
οικονομικές/περιβαλλοντικές και ανθρώπινες διαστάσεις της 
ασφάλειας. Επιπλέον, ο ΟSCE διοργάνωσε εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της 20ης επετείου του ψηφίσματος 
1325 του ΟΗΕ. 

ισότητας των 
φύλων του 2004 
 
OSCE WPS 
2020 

SHEcurity Η εκστρατεία SHEcurity ξεκίνησε από μια κοινή δράση γύρω από 
την ευρωβουλευτή Hannah Neumann (Πράσινοι, Γερμανία) για να 
τιμήσει την 20ή επέτειο του ψηφίσματος 1325 του ΟΗΕ για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Στις 27 Οκτωβρίου 2020, 
η εκστρατεία δημοσίευσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ειρήνη, την ασφάλεια και την άμυνα, μεταξύ 
άλλων και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Καθώς ο EUROMIL 
παρακολουθεί την ισότητα στις ΕΔ και ζητά την λήψη 
πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της, φέρνει αυτά τα δεδομένα 
στο προσκήνιο ώστε να κινητοποιήσει Ενώσεις και Ομοσπονδίες 
για την περαιτέρω προώθηση των γυναικών στα πλαίσια της 
ειρήνης και της ασφάλειας. 

SΗΕcurity Index 
 
 
 
SHEcurity βάση 
δεδομένων 

 
 
 
3. Κοινωνικές - Εργασιακές Υποθέσεις 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επιτροπή 
Απασχόλησης 
και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
(EMPL) 
 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
(European 
Commission) 
 
Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων 
(ETUC) 

Στις 28 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
την «Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους ελάχιστους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ο αρμόδιος 
Επίτροπος Schmit συμμετείχε κατά την ακρόαση της 
επιτροπής EMPL για το θέμα αυτό και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχει νομοθετική εξουσία να θεσπίζει ελάχιστους 
μισθούς στην ΕΕ και επίσης δεν επιθυμεί να το πράξει. 
Ωστόσο η πρόταση ορίζει σαφώς ότι τα ορθώς λειτουργικά 
συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων στα κράτη μέλη 
πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς 
εταίρους να κάνουν πλήρη χρήση του κοινωνικού διαλόγου για 
να αποτρέψουν το φαινόμενο των «φτωχών εργαζομένων», 
δηλαδή των ατόμων που εργάζονται, αλλά ωστόσο 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Ο Επίτροπος τόνισε επιπλέον 
ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
στενά την κατάσταση μέσω ετήσιας έκθεσης προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές διαιρέθηκαν στις 
απαντήσεις τους στη νομοθετική πρόταση. Ενώ ορισμένες 
ομάδες την καλωσόρισαν ως ένα βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, άλλες ήταν σκεπτικές ως προς την παρέμβαση 
της ΕΕ στα εθνικά τους συστήματα. Η Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) χαιρέτισε την πρόταση 
αλλά επεσήμανε ταυτόχρονα βασικές βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν ακόμη. 

Δελτίο Τύπου 
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Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
(Commission) 

Στις 17 Νοεμβρίου 2020, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Schmit 
απάντησε σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έθεσε ο Jonás 
Fernández (S&D, Ισπανία). Στην απάντησή του, ο Επίτροπος 
τονίζει τη σημασία της παραχώρησης και της προστασίας των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για τους εργαζομένους, ενώ 
αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι είναι 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αν και η υπόθεση που 
αναφέρει ο ευρωβουλευτής αφορά τον ιδιωτικό τομέα, η 
απάντηση των επιτροπών δείχνει τη γενική σημασία των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ανεξάρτητα από τον 
συγκεκριμένο τομέα. 

 
Ερώτηση 
 
 
 
Απάντηση 

Γερμανική 
Προεδρία του 
Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η γερμανική Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσε 
διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Ο κοινωνικός διάλογος ως 
σημαντικός πυλώνας της οικονομικής βιωσιμότητας και η 
ανθεκτικότητα των οικονομιών στην Ευρώπη». Οι εισηγητές 
ανέλυσαν εκτενώς της θεματολογία, τονίζοντας ότι ο 
κοινωνικός διάλογος είναι βασικός, ειδικά σε περιόδους κρίσης 
και ανάκαμψης. Οι Γερμανοί κοινωνικοί εταίροι συζήτησαν την 
τάση της συρρίκνωσης της συλλογικής διαπραγματευτικής στη 
Γερμανία και την τάση απαξίωσης των αποτελεσμάτων των 
κοινωνικών διαλόγων. Στη συνέχεια, οι ειδικοί ανέλυσαν τις 
απόψεις τους για το θέμα. Ο κ. Andrea Garnero, (Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), του 
ΟΟΣΑ (OΕCD), τόνισε ότι έχουμε λόγους να είμαστε 
αισιόδοξοι ότι η κρίση έχει και θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό 
διάλογο και θα μπορούσε τελικά να τον ενισχύσει. Ορισμένα 
ευρήματα μιας προσεχούς μελέτης του Eurofound, δείχνουν 
ότι σε χώρες όπου το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο γύρω 
από τον κοινωνικό διάλογο είναι αδύναμο, η ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κρίση ήταν 
περίπλοκη. Ωστόσο, σε χώρες με αυστηρές πολιτικές 
κοινωνικού διαλόγου, οι κοινωνικοί εταίροι διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της αντίδρασης στην 
κρίση και στην ενημέρωση των μελών τους. Η κ. Esther 
Lynch, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) μοιράστηκε 
συγκεκριμένες ιδέες για τη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου:  
- «Erasmus κοινωνικού διαλόγου» για την ενίσχυση της 
βαθύτερης κατανόησης των διαφορετικών εθνικών 
συστημάτων διαπραγμάτευσης.  
-Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων (Δημιουργία 
υποδομών για κατάρτιση ατόμων). 
 - Παρακολούθηση Εφαρμογής: καλύτερη παρακολούθηση 
των διαπραγματευτικών συμφωνιών.  
Στις τελικές παρατηρήσεις, αναγνωρίστηκε ότι το στρατιωτικό 
προσωπικό ως κομμάτι της κοινωνίας έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και διεκδικήσεις με κάθε άλλο εργαζόμενο.  

Περισσότερες 
πληροφορίες 
για το συνέδριο 
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ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Defensenews.com Η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να επενδύσει περισσότερα 
από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην άμυνα για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον χαρακτηρίζει τη σημερινή γεωπολιτική 
κατάσταση ως την πιο επικίνδυνη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 
και κατά τη γνώμη του, πρέπει να υφίσταται μια 
υπερσύγχρονη στρατιωτική δύναμη. Δεν είναι ακόμη 
απολύτως σαφές, πώς οι Βρετανοί θα πληρώσουν για όλα 
αυτά φυσικά. Ωστόσο είναι σαφές, ότι στα έργα για τα οποία 
προορίζεται αυτή η τεράστια αύξηση του προϋπολογισμού - 
όπως η κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ, 
διαστημικής υπηρεσίας και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
δεν περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό και οι 
ανάγκες του. Μπορεί η έλλειψη (αποτελεσματικής) θεσμικής 
εκπροσώπησης στη Μ.Β. να έχει σχέση με αυτό; Σίγουρα 
πρέπει να προβληματιστούν οι Ομοσπονδίες των 
στρατιωτικών ανά την Ευρώπη ώστε να βελτιώσουν την 
εγχώρια κατάσταση τους. 

Άρθρο 

 
 
                                  

          Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων 
                    
                   Γεώργιος Ζγαρδανάς 
                             Υπλχος 
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