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Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος του ΟΗΕ από την
ανεξαρτησία της (1960). Συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές
του ΟΗΕ, με τη διάθεση δύο στελεχών της ΕΦ στο σύστημα
ετοιμότητας του Οργανισμού (UN Standby Arrangements System –
UNSAS), ως επιτελείς – σύνδεσμοι – παρατηρητές. Συμμετέχει
στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), με δύο
αξιωματικούς στο στρατηγείο της δύναμης στη Naqurah.
Η
Κυπριακή Δημοκρατία προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει μέχρι
σήμερα διευκολύνσεις στις χώρες που συμμετέχουν στην UNIFIL,
όπως και στο ναυτικό σκέλος της επιχείρησης.

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ)

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) από της
ίδρυσής του (1975) και εκπροσωπείται με μόνιμη αντιπροσωπεία
στην έδρα του Οργανισμού, στη Βιέννη.

Ως υποστηρικτής των Βασικών Αρχών του ΟΑΣΕ και του Δεκαλόγου
του Ελσίνκι, η χώρα μας εφαρμόζει πιστά τις δεσμεύσεις που
έχει αναλάβει, στα πλαίσια του Κειμένου Βιέννης 2011.

Επίσης, η Κύπρος προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο που ο
ΟΑΣΕ καλείται να διαδραματίσει στο διεθνές περιβάλλον
ασφάλειας, συμμετέχοντας στις όποιες πρωτοβουλίες αποβλέπουν
στην ενίσχυση του ΟΑΣΕ και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
διαθέτει στην πρόληψη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια των
κρατών μελών του.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι τον
Δεκέμβριο του 1999, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε από τον
Νοέμβριο του 2000 συνεισφορά δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό
Στρατιωτικό Δυναμικό, η οποία περιλαμβάνει, Λόχο Γενικών
Μεταφορών δυνάμεως 174 ατόμων, μέσα έρευνας και διάσωσης,
θαλάσσια και εναέρια επιτήρηση, διευκολύνσεις στο έδαφος της
Κύπρου όπως λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, στρατιωτικές
εγκαταστάσεις και πεδία ασκήσεων. Οι δυνάμεις αυτές,
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Δυνάμεων της ΕΕ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεισφέρει επίσης στα Συγκροτήματα
Μάχης της ΕΕ.
Η Κύπρος συμμετέχει, μαζί με τη Βουλγαρία,
Ρουμανία και Ουκρανία, στο Συγκρότημα Μάχης (ΣΜ) HELBROC, όπου
«κράτος πλαίσιο» είναι η Ελλάδα. Η συνεισφορά της Κύπρου
συνίσταται από Τμήμα Υγειονομικού, Τμήμα Στρατονομίας και
Αξιωματικούς Επιτελείς. Το ΣΜ HELBROC, διατίθεται σε
ετοιμότητα για εξάμηνη περίοδο, σύμφωνα με συνεισφορά του
«κράτους πλαισίου» και προγραμματισμό της ΕΕ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει στη Στρατιωτική Επιτροπή
(EUMC) της ΕΕ η οποία αποτελείται από τους Αρχηγούς Ενόπλων
Δυνάμεων των κρατών μελών. Στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της

Κυπριακής Δημοκρατίας (ΜΑΕΕ) στις
Βρυξέλλες, λειτουργεί
στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής ανώτερο αξιωματικό, ο
οποίος
είναι
ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος (MILREP) του
Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς στη Στρατιωτική Επιτροπή,
βοηθούμενος από τον Βοηθό Στρ. Αντιπρόσωπο, καθώς και τον Στρ.
Σύμβουλο. Υπάρχει επίσης Αξιωματικός Σύνδεσμος με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) προκειμένου να παρακολουθεί
όλα τα θέματα που αφορούν στον Οργανισμό, του οποίου η Κύπρος
είναι μέλος από της ιδρύσεώς του το 2005. Τέλος, ένας
αξιωματικός έχει αποσπασθεί στο Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ
(EUMS) και ένας στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας
(ESDC). Η θέση στο Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ, έχει διατεθεί
μόνιμα στην Κύπρο και ο αξιωματικός αντικαθίσταται με τη λήξη
της τριετίας.

Παράλληλα, η Κύπρος συμμετέχει, μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ, σε διάφορες ομάδες εργασίας, οι οποίες επεξεργάζονται
θέματα των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων και Σχεδιασμών
της Ένωσης.

Από της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, στελέχη της
Εθνικής Φρουράς συμμετείχαν, και εξακολουθούν να συμμετέχουν,
σε όλες τις αυτόνομες επιχειρήσεις της ΕΕ.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Η Κύπρος συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας από την
ίδρυσή του, τον Ιούλιο του 2004. Ο Οργανισμός αποτελεί μία από
τις Υπηρεσίες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και
Ασφάλειας (ΚΕΠΑΑ) με έδρα του τις Βρυξέλλες. Όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Δανία, συμμετέχουν στον

Οργανισμό, ο οποίος έχει ως αποστολή την υποστήριξη των
προσπαθειών του Συμβουλίου και των κρατών μελών για τη
βελτίωση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Αντικειμενικοί του
στόχοι είναι η προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, η ενίσχυση της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της άμυνας με τη δημιουργία
μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού,
καθώς και η προαγωγή της έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα
υλικών άμυνας.

Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies)

Η Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Α.Ο.) υπογράφηκε τον Μάρτιο του
1992 από είκοσι πέντε κράτη μέλη του ΟΑΣΕ, μη περιλαμβανομένης
η

της Κύπρου και τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2002.

Σκοπός της Συνθήκης είναι η δημιουργία καθεστώτος για εναέριες
παρατηρήσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν την επαλήθευση της
εφαρμογής των υφισταμένων συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών,
αλλά και την πρόληψη και χειρισμό κρίσεων στα πλαίσια του
ΟΑΣΕ. Το καθεστώς αυτό έχει επίσης δυνατότητες περιβαλλοντικής
προστασίας.

Η Κύπρος υπέβαλε στις 30 Μαΐου 2002 αίτηση για προσχώρηση στη
Συνθήκη, η οποία όμως απορρίφθηκε λόγω του βέτο που προέβαλε η
Τουρκία, παρά τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων κρατών μελών. Το
αίτημα της Κύπρου παραμένει στην ημερήσια διάταξη γιατί δεν
υπήρχε ομοφωνία για την απόρριψή του και θα συνεχιστούν οι
διαβουλεύσεις μέχρι να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης στον
κατάλληλο χρόνο.

Περιφερειακοί Οργανισμοί

Η Εθνική Φρουρά, από το 2005 συμμετέχει στο βήμα των Ευρωπαίων
Αρχηγών Ναυτικού, ενώ από το 2007 έχει καταστεί πλήρες μέλος
του οργανισμού Finabel, στον οποίο συμμετέχουν οι Αρχηγοί
Χερσαίων Δυνάμεων των ευρωπαϊκών χωρών.

Διμερείς Σχέσεις

Η Εθνική Φρουρά, στα πλαίσια των διεθνών δραστηριοτήτων της,
έχει αναπτύξει πολυεπίπεδη διμερή συνεργασία σε διάφορα
στρατιωτικά θέματα, με χώρες μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες. Στα
πλαίσια της συνεργασίας αυτής, πραγματοποιούνται επισκέψεις
και άλλες δραστηριότητες, μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των
χωρών με τις οποίες υπάρχει σχετική συμφωνία.

Υπουργείο Άμυνας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: defence@mod.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mod.gov.cy
Τηλέφωνο: 22807500
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