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Αυτό το έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Το 

περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Περίληψη 

 

Αυτή η έκθεση περιγράφει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της εθνικής ικανότητας για 

την αντιμετώπιση της κακής χρήσης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών 

(ΧΒΡΠ) υλικών και σχετικών πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο ένας κρατικός ή 

μη κρατικός παράγοντας να αναπτύξει βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα, τα οποία συλλογικά 

αναφέρονται ως όπλα μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ). Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται 

σε μια προσέγγιση όλων των κινδύνων για την αντιμετώπιση των ΧΒΡΠ κινδύνων ανεξάρτητα 

από την αιτία τους και υπογραμμίζει συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας πρόληψης και 

αντιμετώπισης απειλών ΧΒΡΠ. 

Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί την έννοια της ασφάλειας ΧΒΡΠ ως γενική αρχή οργάνωσης και 

εργαλείο μοντελοποίησης ικανότητας. Για την ανάπτυξη αυτής της ιδέας, η έκθεση παρέχει μια 

ενδεικτική τυπολογία των ΧΒΡΠ απειλών που προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς 

φορείς και εξετάζει οριζόντιες τάσεις που επηρεάζουν το φάσμα των απειλών. Η ΧΒΡΠ 

ασφάλεια περιλαμβάνει δύο αλληλένδετες διαδικασίες: (1) προστασία ΧΒΡΠ υλικών και 

σχετικών πληροφοριών και υποδομών από εκτροπή και/ή κακή χρήση και (2) διασφάλιση 

αποτελεσματικής απόκρισης σε σκόπιμα ΧΒΡΠ συμβάντα. Η υλοποίηση αυτών των στόχων 

απαιτεί την ενσωμάτωση των θεμάτων ΧΒΡΠ ασφάλειας σε διάφορους τομείς δράσης. Η 

ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας αναφέρεται στην ικανότητα εκτέλεσης λειτουργιών που 

σχετίζονται με την ΧΒΡΠ ασφάλεια αποτελεσματικά, αποδοτικά και βιώσιμα1. Η ικανότητα 

ΧΒΡΠ ασφάλειας μπορεί να προσεγγιστεί ως προς τα επίπεδα και τις διαστάσεις. Η ανάπτυξη 

της μεθοδολογίας υποστηρίζεται από τις ακόλουθες παραδοχές: 

                                                 
1 Προσαρμοσμένο από United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 

Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998. 

 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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 Η ΧΒΡΠ ασφάλεια εμπίπτει στην αρμοδιότητα πολλαπλών διεθνών καθεστώτων. 

 Η ΧΒΡΠ ασφάλεια αφορά σε διαφορετικούς τομείς εντός της κυβέρνησης και της 

κοινωνίας των πολιτών. 

 Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας συνεπάγεται κοινή δέσμευση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων στους στόχους της διαχείρισης κινδύνων για την ΧΒΡΠ ασφάλεια. 

Η μεθοδολογία παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ΧΒΡΠ ικανότητας σε εθνικό 

επίπεδο, το οποίο εστιάζει στον ρόλο της αλληλεπίδρασης των ενδιαφερομένων στη διαδικασία 

πρόληψης και αντιμετώπισης ΧΒΡΠ απειλών. Το πλαίσιο καλύπτει τις ακόλουθες πτυχές: 

 Συνολικό πλαίσιο εθνικών συστημάτων που περιλαμβάνει πολιτικά, νομικά και 

ρυθμιστικά πλαίσια και οργανωτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

των βασικών λειτουργιών και του συντονισμού. 

 Παράδοση και εκτέλεση βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με την ΧΒΡΠ ασφάλεια. 

 Διασυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις και επικοινωνία μεταξύ τομέων και ενδιαφερομένων.2 

Η μεθοδολογία υπογραμμίζει ότι η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας δεν είναι μια σταθερή 

κατάσταση αλλά μια διαδικασία και ότι η αξιολόγηση ικανότητας είναι σημαντική για τη 

διασφάλιση ότι τα σχετικά πλαίσια, μηχανισμοί και δομές είναι βιώσιμα και μπορούν να 

φιλοξενήσουν και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις αναδυόμενες προκλήσεις ΧΒΡΠ ασφάλειας. 

 

 

 

 

                                                 
2 Προσαρμοσμένο από Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 

Toolkit, 2007. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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1. Εισαγωγή 
 

Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) συμβάντα που περιλαμβάνουν την 

απελευθέρωση τοξικών ουσιών μπορεί να έχουν διαφορετικές αιτίες. Για παράδειγμα, 

ατυχήματα μπορεί να συμβούν μετά από φυσικές καταστροφές ή ως αποτέλεσμα τεχνικής 

βλάβης, ανθρώπινου λάθους ή αμέλειας. Ωστόσο, τα συμβάντα μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνουν την κακή χρήση ΧΒΡΠ παραγόντων, υλικών ή σχετικών πληροφοριών με 

σκοπό να προκαλέσουν βλάβη στους ανθρώπους, τις υποδομές ή το περιβάλλον. Ενώ οι άμεσες 

δραστηριότητες που υλοποιούνται ως απάντηση σε ΧΒΡΠ συμβάντα ανεξάρτητα από την αιτία 

τους είναι πιθανό να έχουν κοινά στοιχεία, οι ΧΒΡΠ επιθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν και μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη πολλές διαφορετικές μεταβλητές για 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψή τους. Ανάλογα με τον τύπο των παραγόντων ή 

των υλικών που εμπλέκονται (δηλαδή χημικά, βιολογικά ή ραδιoλογικά/πυρηνικά) θα 

απαιτούνται κατάλληλα μέτρα για ανίχνευση, έγκαιρη προειδοποίηση, περιορισμό συμβάντων, 

διερεύνηση και απολύμανση. 

Αυτή η έκθεση εστιάζει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση σκόπιμων ΧΒΡΠ συμβάντων. 

Περιγράφει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ικανότητας που επιδιώκει να διευκολύνει 

την εξέταση του μετριασμού του κινδύνου ΧΒΡΠ ασφάλειας από διατομεακή προοπτική, όπου 

η αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της ικανότητας. Η 

ΧΒΡΠ ασφάλεια περιλαμβάνει δύο αλληλένδετες διαδικασίες: (1) πρόληψη της κακής χρήσης 

και εκτροπής ΧΒΡΠ υλικών και σχετικών πληροφοριών και (2) διασφάλιση αποτελεσματικής 

απόκρισης σε σκόπιμα ΧΒΡΠ συμβάντα. Η υλοποίηση αυτών των στόχων βασίζεται σε μια 

προσέγγιση όλων των κινδύνων για τη διαχείριση των ΧΒΡΠ κινδύνων, η οποία απαιτεί την 

ενσωμάτωση των θεμάτων ΧΒΡΠ ασφάλειας σε διαφορετικούς τομείς δράσης. 
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Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την έννοια της ΧΒΡΠ ασφάλειας ως γενική αρχή 

οργάνωσης και εργαλείο μοντελοποίησης ικανότητας. Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας είναι η 

ικανότητα εκτέλεσης λειτουργιών που σχετίζονται με την ΧΒΡΠ ασφάλεια αποτελεσματικά, 

αποδοτικά και βιώσιμα.3  Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας μπορεί να προσεγγιστεί ως προς τα 

επίπεδα – (1) ένα ευρύ επίπεδο συστήματος, (2) επίπεδο οντότητας, και (3) ατομικό επίπεδο – 

και διαστάσεις. Η μεθοδολογία παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ΧΒΡΠ ικανότητας 

σε εθνικό επίπεδο, το οποίο εστιάζει στον ρόλο της αλληλεπίδρασης των ενδιαφερομένων στη 

διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης ΧΒΡΠ απειλών. Υπογραμμίζει ότι η ΧΒΡΠ 

ικανότητα ασφαλείας δεν είναι μια σταθερή κατάσταση αλλά μια διαδικασία και ότι η 

αξιολόγηση ικανότητας είναι σημαντική για τη διασφάλιση ότι τα σχετικά πλαίσια, μηχανισμοί 

και δομές είναι βιώσιμα και μπορούν να φιλοξενήσουν και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις 

αναδυόμενες προκλήσεις ΧΒΡΠ ασφάλειας. 

Το Μέρος 2 της έκθεσης σκιαγραφεί μια ενδεικτική τυπολογία απειλών που αφορούν την κακή 

χρήση ΧΒΡΠ υλικών και σχετικών πληροφοριών. Η τυπολογία εξετάζει τις απειλές που 

προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, επισημαίνοντας βασικές τάσεις και 

παράγοντες που στηρίζουν την πολυπλοκότητα της ΧΒΡΠ προστασίας έναντι σκόπιμων 

συμβάντων. 

Το Μέρος 3 περιγράφει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας. 

Η εθνική χωρητικότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας προσεγγίζεται ως προς τις διαστάσεις και 

προτείνονται ενδεικτικές λεπτομέρειες για κάθε διάσταση. Η μεθοδολογία παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χαρτογράφηση του πολιτικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού 

πλαισίου της ΧΒΡΠ ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο και για την αναθεώρηση των 

                                                 
3 Προσαρμοσμένο από United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 

Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, Ιανουάριος 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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αλληλεξαρτήσεων, και των αλληλεπιδράσεων των ενδιαφερομένων. Η μεθοδολογία 

συμπληρώνεται από έναν Οδηγό εκπαίδευσης για τους πρώτους ανταποκριτές με πρακτικές 

ασκήσεις βασισμένες σε σενάρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση 

προσεγγίσεων, οργάνων και πρακτικών για τη διαχείριση ΧΒΡΠ κινδύνου ασφάλειας.  
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2. Τυπολογία ΧΒΡΠ απειλών 

Αυτή η ενότητα εξετάζει το εύρος και την πολυπλοκότητα των ΧΒΡΠ απειλών. Οι προσπάθειες 

πρόληψης και αντιμετώπισης της κακής χρήσης ΧΒΡΠ παραγόντων, υλικών ή σχετικών 

πληροφοριών ενισχύουν τα διεθνή καθεστώτα που απαγορεύουν τα χημικά και βιολογικά όπλα 

και απαγορεύουν τη διάδοση πυρηνικών όπλων (συλλογικά γνωστά ως όπλα μαζικής 

καταστροφής, ΟΜΚ). Αυτές οι προσπάθειες καλύπτουν πολλούς τομείς δραστηριότητας που 

καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο χρήσης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών 

υλικών και σχετικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν ανάπτυξη, παραγωγή, ασφαλή 

χειρισμό, αποθήκευση, μετακίνηση, μεταφορά και διάθεση. 

Μια απειλή περιλαμβάνει πρόθεση και ικανότητα και ενημερώνεται από τις πιθανές συνέπειες 

και την πιθανότητα επιτυχίας (από την οπτική γωνία του αντιπάλου) του συγκεκριμένου τύπου 

ΧΒΡΠ γεγονότος. 4  Οι απειλές μπορεί να προσδιορίζονται με όρους «απειλές από» (δηλαδή 

ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιον τύπο υλικού ή πληροφοριών μπορεί να έχει ή να επιδιώκει να 

αποκτήσει πρόσβαση ο αντίπαλος και πώς ο αντίπαλος μπορεί να επιδιώξει να προκαλέσει 

βλάβη μέσω αυτού του υλικού ή πληροφοριών), ή «απειλές για» (δηλαδή στρατηγικούς 

στόχους ή τοποθεσίες όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό ή πληροφορίες). Οι απειλές 

μπορούν να αναλυθούν ως προς τους αντιπάλους, τα περιουσιακά στοιχεία και τις τακτικές. 

Ένας πιθανός αντίπαλος χαρακτηρίζεται από πρόθεση, κίνητρα και ικανότητες.5 Η πρόθεση 

μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μη εξουσιοδοτημένη κατοχή ΧΒΡΠ υλικού, 

απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών ή πρόκληση βλάβης ή ζημιάς. Τα κίνητρα μπορεί να είναι 

οικονομικά, πολιτικά ή ιδεολογικά ή να προκύπτουν από δυσαρέσκεια ή εξαναγκασμό. Οι 

                                                 
4 Προσαρμοσμένο από International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear 

Security Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security 

Series No. 24-G, 2015.  
5 International Atomic Energy Agency (IAEA), National Nuclear Security Threat Assessment, Design Basis 

Threats and Representative Threat Statements, IAEA Nuclear Security Series No. 10-G, 2021. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
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δυνατότητες ενός αντιπάλου εξαρτώνται από χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός των ατόμων που 

εμπλέκονται, το επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού, οι προαπαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες, κ.λπ. Οι αντίπαλοι μπορεί να περιλαμβάνουν εμπιστευτικά πρόσωπα, δηλαδή 

άτομα με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συναφείς εγκαταστάσεις ή συναφείς δραστηριότητες 

ή σε ευαίσθητες πληροφορίες ή ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να 

διαπράξουν ή να διευκολύνουν με άλλον τρόπο εγκληματικές ή σκόπιμες μη εξουσιοδοτημένες 

πράξεις που αφορούν ΧΒΡΠ υλικά. 

Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ΧΒΡΠ υλικό ή πληροφορίες που ένας αντίπαλος θα μπορούσε 

να χρησιμοποιήσει για να προκαλέσει βλάβη. 6 Τα περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν τον τύπο 

και την ποσότητα υλικού ή πληροφοριών, τον τρόπο απόκτησής τους και τις τοποθεσίες όπου 

αποθηκεύονται. Οι τακτικές αναφέρονται στους τρόπους εσκεμμένων ΧΒΡΠ συμβάντων, 

δηλαδή πώς/πότε/πότε ένας αντίπαλος μπορεί να πραγματοποιήσει μια επίθεση. 

Οι απειλές και οι κίνδυνοι συνδέονται μεταξύ τους. Ένας κίνδυνος είναι συνάρτηση απειλής, 

τρωτότητας και συνεπειών και μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά – για παράδειγμα ως 

αναμενόμενη απώλεια (συνέπεια ανά έτος) – ή ποιοτικά χρησιμοποιώντας σχετικές 

ταξινομήσεις (π.χ. χαμηλή, μεσαία και υψηλή) (Εικόνα 1) 7. 

 

 

 

                                                 
6 Προσαρμογή από International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear Security 

Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security Series 

No. 24-G, 2015. 
7 Προσαρμογή από International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear Security 

Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security Series 

No. 24-G, 2015. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
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Εικόνα 1: Σχέση απειλής και κινδύνου 

 
 

Πηγή: Βασισμένο σε IAEA8 

 

 

Η προτεινόμενη τυπολογία  ΧΒΡΠ απειλών εξετάζει δύο γενικές κατηγορίες απειλών: απειλές 

που προέρχονται από κράτη και απειλές από μη κρατικούς φορείς (Εικόνα 2). 9  Πολλές από 

αυτές τις απειλές δεν είναι νέας φύσης, αλλά οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθούν 

αλλάζουν, κυρίως ως αποτέλεσμα των αναδυόμενων τεχνολογιών και της αυξημένης 

πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες και υλικό. 

 

 

 

 

                                                 
8 Προσαρμοσμένο από International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear 

Security Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security 

Series No. 24-G, 2015.  
9 Για μια πρόσφατη ανάλυση των ΧΒΡΠ απειλών που αντιμετωπίζει η ΕΕ, δες Alexandra Rimpler-Schmid et al. 

EU Preparedness and Responses to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Threats, Study 

requested by the European Parliament’s (EP) Subcommittee on Security and Defence (SEDE), 16 Ιουλίου 2021.  

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653645
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Εικόνα 2: Ενδεικτική τυπολογία των ΧΒΡΠ απειλών 

 

Πηγή: Συγγραφείς 

 

 

Η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία είναι μια κρίσιμη πηγή λύσεων με τη μορφή 

προϊόντων, τεχνικών, διαδικασιών κ.λπ. που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της 

προστασίας έναντι σκόπιμων ΧΒΡΠ συμβάντων. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

δυνατότητες αναγνώρισης και ανίχνευσης υλικού, Εγκληματολογικές ικανότητες, συστήματα 

φυσικής προστασίας, απολύμανσης και απολύμανσης και συστήματα επικοινωνίας για έγκαιρη 

προειδοποίηση και συντονισμό απόκρισης. Παρά τις νόμιμες εφαρμογές τους, οι δυνατότητες 

ενεργοποίησης μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ΧΒΡΠ 

επιθέσεων (Εικόνα 3). Οι πτυχές ασφαλείας των αναδυόμενων τεχνολογιών μπορεί να μην είναι 

άμεσα εμφανείς, αλλά μια πολύπλευρη εκτίμηση επιπτώσεων μπορεί να διευκολύνει τον 

έγκαιρο εντοπισμό τους, καθώς και την εξέταση και εφαρμογή πιθανών μέτρων μετριασμού. 
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Εικόνα 3: Επιπτώσεις των σχετικών επιστημονικών και τεχνολογικών προόδων 

 
 

Πηγή: Συγγραφείς 

 

ΧΒΡΠ απειλές που προέρχονται από κράτη 

Οι ΧΒΡΠ απειλές που προέρχονται από τα κράτη χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 

 Απειλές ΟΜΚ/ΧΒΡΠ κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης. 

 Υβριδικές απειλές ΟΜΚ/ΧΒΡΠ. 

 Τρομοκρατία ΟΜΚ/ΧΒΡΠ που χρηματοδοτείται από το κράτος. 

Κάθε ομάδα εξετάζεται λεπτομερώς παρακάτω.  

Απειλές ΟΜΚ/ΧΒΡΠ κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης. 

Αυτή η ομάδα απειλών περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση ΟΜΚ κατά τη 

διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης και απειλές που σχετίζονται με επιθέσεις ή πράξεις δολιοφθοράς 

κατά χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Και οι τρεις κατηγορίες ΟΜΚ – χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα – έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε ένοπλες συγκρούσεις. Η ανάπτυξη, η αποθήκευση, η απόκτηση, η διατήρηση και η χρήση 
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βιολογικών, τοξινών και χημικών όπλων απαγορεύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα 

βιολογικά και τοξινικά όπλα ήταν η πρώτη κατηγορία όπλων που τέθηκαν εκτός νόμου από τη 

Σύμβαση του 1975 για τα Βιολογικά και Τοξικά Όπλα (Biological and Toxin Weapons 

Convention-BTWC). Ωστόσο, αρκετά κράτη που είχαν υπογράψει (Ιράκ) ή επικύρωσαν το 

BTWC (Σοβιετική Ένωση, απαρτχάιντ Νότια Αφρική) συνέχισαν να λειτουργούν μυστικά 

προγράμματα βιολογικών όπλων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 10 Τα χημικά όπλα 

τέθηκαν εκτός νόμου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και από τότε, σχεδόν όλα τα υπάρχοντα 

δηλωθέντα αποθέματα έχουν καταστραφεί. Ωστόσο, η χρήση χημικών όπλων κατά τη διάρκεια 

του πολέμου στη Συρία έχει επισημάνει τις προκλήσεις για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 

και τη θέσπιση ευθυνών για επιθέσεις με χημικά όπλα. Το διεθνές καθεστώς που απαγορεύει 

τη διάδοση των πυρηνικών όπλων κάνει διάκριση μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά 

όπλα και κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα 

δεσμεύονται να μην μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή με άλλο τρόπο να βοηθήσουν ή να 

ενθαρρύνουν κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα να κατασκευάσουν τέτοια όπλα11. Τα 

κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα δεσμεύονται να αποδεχτούν εγγυήσεις ότι δεν 

χρησιμοποιούν ή εκτρέπουν την ατομική ενέργεια για την ανάπτυξη όπλων. Η Συνθήκη για τη 

μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (Nuclear Non-Proliferation Treaty -NPT) δεν έχει καθολική 

συμμετοχή και η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Συνθήκης μπορεί επίσης 

να αντιμετωπίσει προκλήσεις. 12 

Παρά τις αδυναμίες των διεθνών καθεστώτων αφοπλισμού και μη διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής, υπάρχει μια κοινή κανονιστική προσδοκία κατά της χρήσης των ΟΜΚ και 

                                                 
10 Δείτε για παράδειγμα, Mark Wheelis et al.(eds.) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard 

University Press, 2006.  
11 United Nations Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1970. 
12 Δείτε, για παράδειγμα, International Atomic Energy Agency (IAEA), Verification and Monitoring in Iran, 

2022. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
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οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα προσέλκυε διεθνή κριτική και αντίποινα. Η ανθεκτικότητα αυτών 

των κανόνων είναι συνυφασμένη με την ακεραιότητα των σχετικών διεθνών και εθνικών 

πλαισίων, μηχανισμών και θεσμών που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ισχυρή ετοιμότητα και 

ικανότητες αντίδρασης για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση, την προστασία και τη διερεύνηση 

πιθανών χρήσεων των ΟΜΚ. 

Εκτός από τη χρήση ΟΜΚ, είναι δυνατό να εξεταστεί ένα σενάριο όπου ένα κράτος που 

εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση εναντίον άλλου κράτους θα μπορούσε να προσπαθήσει να 

εκμεταλλευτεί στρατηγικά πλεονεκτήματα στοχεύοντας τοπικές χημικές, βιολογικές ή 

πυρηνικές εγκαταστάσεις ή υποδομές. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επίθεσης είναι πιθανό να 

είναι ανάλογα με εκείνα μιας πραγματικής επίθεσης ΟΜΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

η αυξανόμενη ανησυχία για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό Zaporizhzya στην 

Ουκρανία, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy 

Agency-IAEA) έχει εντοπίσει σοβαρές παραβιάσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια των 

συνεχιζόμενων εχθροπραξιών ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 

2022. 13 

Υβριδικές απειλές ΟΜΚ/ΧΒΡΠ. 

Οι υβριδικές απειλές περιλαμβάνουν καταναγκαστικές ή ανατρεπτικές δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος και παραμένουν κάτω από το κατώφλι ενός επίσημα 

κηρυγμένου πολέμου. 14  Τέτοιες δραστηριότητες βασίζονται σε ένα μείγμα συμβατικών και μη 

συμβατικών μεθόδων, π.χ. διπλωματικές, στρατιωτικές, οικονομικές, τεχνολογικές και 

επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία του κράτους-θύματος για να επηρεάσουν τη 

                                                 
13 Δείτε International Atomic Energy Agency (IAEA), Nuclear Safety and Security in Ukraine, 2022. 
14 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: Joint Framework 

on Countering Hybrid Threats, JOIN(2016) 18, 6 Απρίλιος 2016; European Centre of Excellence for Countering 

Hybrid Threats, Hybrid Threats as a Concept, 2022.  

https://www.iaea.org/nuclear-safety-and-security-in-ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/
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λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι υβριδικές απειλές βασίζονται στην ασάφεια που 

μπορεί να εμποδίσει την πρόληψη, τον εντοπισμό και την απόδοσή τους. 

Οι υβριδικές απειλές ΟΜΚ/ΧΒΡΠ μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Για παράδειγμα, 

μπορούν να περιλαμβάνουν (1) την ανάπτυξη παραγόντων ΟΜΚ/ΧΒΡΠ. (2) πράξεις 

δολιοφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της κακόβουλης χρήσης του κυβερνοχώρου και (3) τη 

χρήση εκστρατειών παραπληροφόρησης για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, τη δυσφήμιση 

των αρχών και την επιρροή της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Οι στοχευμένες δολοφονίες που χρηματοδοτούνται από το κράτος χρησιμοποιώντας 

ΟΜΚ/ΧΒΡΠ παράγοντες απεικονίζουν την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης και της 

απάντησης σε υβριδικές απειλές. Πρόκειται για περιστατικά μικρής κλίμακας που 

απευθύνονται σε ένα μόνο άτομο. Ως εκ τούτου, ακόμη και μια ελάχιστη ποσότητα ενός 

ισχυρού παράγοντα ΟΜΚ/ΧΒΡΠ θα ήταν αρκετή για να καταστήσει ανίκανο ένα άτομο ή να 

προκαλέσει θάνατο. Ανάλογα με τον παράγοντα που χρησιμοποιείται, τα συμπτώματα μπορεί 

να μην εμφανίζονται αμέσως ή μπορεί να είναι κοινά και να μην συνδέονται άμεσα με τη 

δραστηριότητα του παράγοντα.15 Καθυστερήσεις στην ταυτοποίηση του παράγοντα θα 

μπορούσαν να αποτρέψουν τη χρήση κατάλληλων αντίμετρων και να εμποδίσουν τη θεραπεία. 

Αυτό θα είχαν επιπτώσεις στον καθορισμό της ακριβούς οδού έκθεσης, η οποία με τη σειρά 

της θα μπορούσε να εμποδίσει τη διερεύνηση των τρόπων της επίθεσης. 

Πράξεις δολιοφθοράς, συμπεριλαμβανομένων «εσωτερικών απειλών», όπως κατασκοπεία και 

εισβολή που στοχεύουν εγκαταστάσεις ή υποδομές εθνικής σημασίας για την ασφάλεια, 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις δυνατότητες του κράτους για ΟΜΚ/ΧΒΡΠ άμυνα και 

πολιτική προστασία. Οι κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν στρατηγικές βιομηχανικές ή 

                                                 
15 Ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία, Jonathan Tucker, ‘The Body’s Own Bioweapons’, Bulletin of Atomic 

Scientists, τόμος. 64:1 (2008), σελ. 16-22. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2968/064001006
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επιστημονικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια σημαντικών δεδομένων μέσω 

κλοπής ή μόνιμης βλάβης ή να προκαλέσουν τεχνικές βλάβες που οδηγούν στην απελευθέρωση 

τοξικών ουσιών.16 Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να 

διαταράξουν ζωτικά συστήματα για ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που είναι κρίσιμα για την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης 

και τη διαχείριση κρίσεων. 

Για να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο και να αποτρέψουν τη 

στρατιωτικοποίηση του Διαδικτύου, τα κράτη έχουν προχωρήσει σε διεθνή συναίνεση σχετικά 

με την ανάπτυξη κανόνων υπεύθυνης συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο. Αυτοί οι κανόνες 

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας και μπορούν να συμβάλουν στην 

αποτροπή συγκρούσεων στο περιβάλλον Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών- ΤΠΕ 

(Information and Communication Technology- ICT) και να συμβάλουν στην ειρηνική χρήση 

τους17. Η Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων (Group of Governmental Experts- GGE) 

για την προώθηση της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της 

διεθνούς ασφάλειας έχει ορίσει έντεκα εθελοντικούς μη δεσμευτικούς κανόνες και προσφέρει 

παραδείγματα των ειδών θεσμικών ρυθμίσεων που μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τα κράτη 

για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την καταπολέμηση των κακοηθειών 

δραστηριότητες στον ψηφιακό χώρο (Πλαίσιο 1).18 

 

 

                                                 
16 Ενδεικτική σχετική βιβλιογραφία, North Atlantic Treaty Organisation, NATO’s Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear (CBRN) Defence Policy, τελευταία ενημέρωση 5 Ιουλίου 2022. 
17 Note by the UN Secretary-General, Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour 

in Cyberspace in the Context of International Security, A/76/135, 14 July 2021.  
18 Δείτε United Nations Office for Disarmament Affairs, Group of Governmental Experts on Advancing 

Responsible State Behaviour in Cyberspace in the context of International Security. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
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Πλαίσιο 1: Κανόνες υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο 

#1 Διακρατική συνεργασία για την αύξηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χρήση των 

ΤΠΕ και την πρόληψη επιβλαβών πρακτικών ΤΠΕ 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Θέσπιση ή ενίσχυση υφιστάμενων μηχανισμών, δομών και διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, 

όπως σχετική πολιτική, νομοθεσία και αντίστοιχες διαδικασίες αναθεώρησης· μηχανισμοί 

διαχείρισης κρίσεων και συμβάντων· συνεταιριστικές και εταιρικές ρυθμίσεις στο σύνολο 

της κυβέρνησης· και ρυθμίσεις συνεργασίας και διαλόγου με τον ιδιωτικό τομέα, την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και την τεχνική κοινότητα. 

#2 Εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών σε περίπτωση ΤΠΕ συμβάντων 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Δημιουργία ή ενίσχυση σχετικών εθνικών δομών, πολιτικών, διαδικασιών, νομοθετικών 

πλαισίων, μηχανισμών συντονισμού που σχετίζονται με τις ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της 

διερεύνησης και επίλυσης περιστατικών ΤΠΕ που αφορούν άλλα κράτη και την αξιολόγηση 

της σοβαρότητας και της δυνατότητας αναπαραγωγής ενός ΤΠΕ συμβάντος. 

 

#3 Πρόληψη της κακής χρήσης των ΤΠΕ εντός της επικράτειάς του. 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Λήψη όλων των κατάλληλων και εύλογα διαθέσιμων και εφικτών μέτρων για τον εντοπισμό, 

τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση του κινδύνου κακόβουλων δραστηριοτήτων ΤΠΕ που 

προέρχονται από την επικράτειά του, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας δομών και 

μηχανισμών για τη διαμόρφωση και την ανταπόκριση σε αιτήματα για διεθνή βοήθεια. 

#4 Συνεργασία για την αντιμετώπιση του κινδύνου τρομοκρατικής και εγκληματικής χρήσης 

των ΤΠΕ 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Να διαθέτουν εθνικές πολιτικές, νομοθεσία, δομές και μηχανισμούς που διευκολύνουν τη 

διασυνοριακή συνεργασία σε τεχνικά, επιβολής του νόμου, νομικά και διπλωματικά θέματα 

που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της εγκληματικής και τρομοκρατικής χρήσης των 

ΤΠΕ· να αναπτύξουν κατάλληλα πρωτόκολλα και διαδικασίες για τη συλλογή, το χειρισμό 

και την αποθήκευση διαδικτυακών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εγκληματική και 

τρομοκρατική χρήση των ΤΠΕ και να παρέχουν έγκαιρα βοήθεια στις έρευνες. 
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#5 Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής τόσο στο διαδίκτυο όσο 

και εκτός σύνδεσης 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Επένδυση και προώθηση τεχνικών και νομικών μέτρων για την καθοδήγηση της ανάπτυξης 

και χρήσης των ΤΠΕ με τρόπο που να είναι πιο περιεκτικές και προσβάσιμες και να μην 

επηρεάζουν αρνητικά τα μέλη μεμονωμένων κοινοτήτων ή ομάδων. 

 

#6 Μη διεξαγωγή ή εν γνώσει της υποστήριξης εκ προθέσεως ζημιών σε υποδομές ζωτικής 

σημασίας σε άλλο κράτος. 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Είναι θεμιτό να ληφθεί υπόψιν ότι κάθε κράτος καθορίζει ποιες υποδομές ή τομείς θεωρεί 

κρίσιμους εντός της δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις 

μεθόδους κατηγοριοποίησης των υποδομών ζωτικής σημασίας. Είναι θεμιτό να θεσπίσει 

σχετική πολιτική και νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσει ότι οι 

δραστηριότητες ΤΠΕ που διεξάγονται ή υποστηρίζονται από ένα κράτος και που ενδέχεται 

να επηρεάσουν την κρίσιμη υποδομή ή την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών σε άλλο 

κράτος συνάδουν με αυτόν τον κανόνα, που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς 

νομικές τους υποχρεώσεις και υπόκεινται σε πλήρη επανεξέταση και επίβλεψη. 

#7 Προσταστία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Βελτίωση των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ που χορηγούνται σε υποδομές ζωτικής σημασίας και 

ενίσχυση υφιστάμενων ή ανάπτυξη συμπληρωματικών διαδικασιών για τον εντοπισμό και 

τον μετριασμό περιστατικών ΤΠΕ που επηρεάζουν την εν λόγω υποδομή, προώθηση μέτρων 

για τη διασφάλιση της ασφάλειας και ασφάλειας των προϊόντων ΤΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους ή για την ταξινόμηση των περιστατικών ΤΠΕ ως προς την κλίμακα 

και τη σοβαρότητά τους. 

#8 Απάντηση σε αίτημα για βοήθεια σε περίπτωση κακόβουλης δραστηριότητας ΤΠΕ, 

συμπεριλαμβανομένων πράξεων που στοχεύουν υποδομές ζωτικής σημασίας 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Προώθηση κοινών και διαφανών διαδικασιών για την αίτηση βοήθειας από άλλο κράτος και 

για την ανταπόκριση σε αιτήματα για βοήθεια. 

#9 Διασφάλιση της ακεραιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Θέσπιση ολοκληρωμένων, διαφανών, αντικειμενικών και αμερόληπτων πλαισίων και 

μηχανισμών για τη διαχείριση κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας· θέσπιση πολιτικών και 

προγραμμάτων για την προώθηση της υιοθέτησης καλών πρακτικών από προμηθευτές και 
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πωλητές εξοπλισμού και συστημάτων ΤΠΕ, θέσπιση μέτρων που ενθαρρύνουν τους πωλητές 

ΤΠΕ να ενσωματώσουν ασφάλεια και ασφάλεια κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και σε 

όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων ΤΠΕ, προώθηση νομοθετικών και άλλων διασφαλίσεων 

που ενισχύουν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 

#10 Υπεύθυνη αναφορά τρωτών σημείων ΤΠΕ 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Θέσπιση αμερόληπτων νομικών πλαισίων, πολιτικών και προγραμμάτων που θα καθοδηγούν 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χειρισμό των τρωτών σημείων των ΤΠΕ. Ανάπτυξη της 

καθοδήγησης και δημιουργία κινήτρων για την υπεύθυνη αναφορά και διαχείριση των 

τρωτών σημείων και τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες των διαφορετικών 

ενδιαφερομένων στις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. 

#11 Μη διεξαγωγή ή εν γνώσει υποστήριξης δραστηριότητας με σκοπό να βλάψει τα συστήματα 

πληροφοριών των εξουσιοδοτημένων ομάδων απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε άλλα κράτη 

 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Δήλωση ή θέσπιση μέτρων που επιβεβαιώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν 

εξουσιοδοτημένες ομάδες απόκρισης έκτακτης ανάγκης για να εμπλακούν σε κακόβουλες 

διεθνείς δραστηριότητες και αναγνώριση και σεβασμός των τομέων λειτουργίας και ηθικών 

αρχών που καθοδηγούν το έργο των εξουσιοδοτημένων ομάδων αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εφαρμογή άλλων μέτρων, όπως ένα εθνικό πλαίσιο 

διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας ΤΠΕ με καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.  

 

Πηγή: Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in 

Cyberspace in the Context of International Security, Σημείωμα από Secretary-General, 

A/76/135, 14 Ιούλιος 2021. 

 

Η παραπληροφόρηση αναφέρεται στη σκόπιμη διάδοση ανακριβών, ελλιπών ή ψευδών 

πληροφοριών. Είναι παρόμοιο με την προπαγάνδα, αλλά ενώ η τελευταία συνήθως επιδιώκει 

να ενθαρρύνει μια πολιτική ή κοινωνική δράση, η παραπληροφόρηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με στόχο την απαξίωση μιας οντότητας, τάσης ή φαινομένου και 

την ενστάλαξη μιας αίσθησης αδυναμίας, άγχους, απάθειας, κυνισμού στην κοινότητα-στόχο.19  

                                                 
19 Dean Jackson, Issue Brief: Distinguishing Disinformation from Propaganda, Misinformation, and “Fake 

News”, 17 Οκτωβρίου 2017; δείτε επίσης Council of Europe, Dealing with Propaganda, Misinformation, and 

Fake News, 2022;  

https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
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Η παραπληροφόρηση μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής για την προώθηση της ατζέντας κάποιου μέσω χειραγώγησης και εξαπάτησης. 

Πρόσφατες και συνεχιζόμενες εκστρατείες παραπληροφόρησης που χρηματοδοτούνται από το 

κράτος στον τομέα ΟΜΚ/ΧΒΡΠ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.20 Αν και δεν είναι 

εντελώς νέο φαινόμενο στις διεθνείς πολιτικές υποθέσεις, οι σύγχρονες εκστρατείες 

παραπληροφόρησης επωφελούνται από την ευρεία διαθεσιμότητα τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνιών. Η πανταχού παρουσία των διαδικτυακών πλατφορμών μέσων ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τεράστιος όγκος των 

δεδομένων που μεταδίδονται με γρήγορο ρυθμό σε παγκόσμια κλίμακα που μπορούν να 

εμποδίσουν την άμεση απόσταξη γεγονότων από τη μυθοπλασία. Επιπλέον, οι εκστρατείες 

παραπληροφόρησης στοχεύουν συγκεκριμένα να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες κοινωνικές 

τάσεις για να προκαλέσουν συναισθηματική αντίδραση και να πολώσουν τις κοινότητες. Οι 

εκστρατείες παραπληροφόρησης μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες και να 

επιδεινώσουν την τρωτότητα τους σε καταστάσεις κρίσης. Για παράδειγμα, μελέτες 

υποδεικνύουν ότι οι εκστρατείες παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 

έπαιξαν ρόλο στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στα μέτρα αντιμετώπισης που 

υιοθετήθηκαν για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών.21  

 

                                                 
20 Δείτε, για παράδειγμα, Gordon Ramsay and Sam Robertshaw, Weaponising News: RT, Sputnik, and targeted 

disinformation, King’s College London, 2019; Linda Qiu, ‘Theory About U.S.-Funded Bioweapons Labs in 

Ukraine Is Unfounded’, New York Times, 11 Μαρτίου 2022. On the impact of bioweapon-related disinformation 

campaigns, see Milton Leitenberg, ‘False Allegations of Biological-Weapons Use from Putin’s Russia’, Non-

proliferation Review, τόμος.27:4-6 (2020). 
21 Δείτε για παράδειγμα, Julie Posetti and Kalina Bontcheva, Disinfodemic: Deciphering COVID-19 

Disinformation, UNESCO, 2020; Christian Johnson and William Marcellino, Bad Actors in News Reporting: 

tracking news manipulation by state actors, RAND, 2021. Για τις ευρύτερες επιπτώσεις της παραπληροφόρησης 

στο πλαίσιο της πρόληψης ασθενειών, δείτε Rose Bernard et al. ‘Disinformation and Epidemics: Anticipating the 

Next Phase of Biowarfare’, Health Security τόμος. 19:1 (2018), σελ.3-12. 

https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://doi.org/10.1080/10736700.2021.1964755
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
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Τρομοκρατία ΟΜΚ/ΧΒΡΠ που χρηματοδοτείται από το κράτος. 

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει στα κράτη να παρέχουν οποιουδήποτε είδους υποστήριξη σε μη 

κρατικούς παράγοντες που εμπλέκονται ή ενδέχεται να διευκολύνουν με άλλον τρόπο τον 

σχεδιασμό ή τη διεξαγωγή τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της 

τρομοκρατίας με χρήση ΟΜΚ ή ΧΒΡΠ υλικών ή παραγόντων. 

Το ψήφισμα 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υποχρεώνει όλα 

τα κράτη, μεταξύ άλλων, να (1) να απέχουν από την παροχή οποιασδήποτε μορφής 

υποστήριξης, ενεργητικής ή παθητικής, σε οντότητες ή πρόσωπα που εμπλέκονται σε 

τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της στρατολόγησης μελών 

τρομοκρατικών ομάδων και της εξάλειψης της προμήθειας όπλων σε τρομοκράτες, (2)  

αρνούνται ασφαλές καταφύγιο σε όσους χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν, υποστηρίζουν ή 

διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες ή παρέχουν ασφαλή καταφύγια και (3) εμποδίζει όσους 

χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν, διευκολύνουν ή διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες από το να 

χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες επικράτειές τους για αυτούς τους σκοπούς εναντίον άλλων 

κρατών ή πολιτών τους.22  

Το ψήφισμα 1540 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υποχρεώνει όλα 

τα κράτη να απέχουν από την παροχή οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης σε μη κρατικούς 

φορείς που επιχειρούν να αναπτύξουν, αποκτήσουν, κατασκευάσουν, κατέχουν, μετακινήσουν, 

μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα και τα μέσα παράδοσης 

τους.23 

                                                 
22 United Nations Security Council, Resolution 1373 (2001), S/RES/1373 (2001), 28 Σεπτεμβρίου 2001. 
23 United Nations Security Council, Resolution 1540 (2004), S/RES/1540 (2004), 28 Απριλίου 2004. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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Ένας τομέας ανησυχίας από αυτή την άποψη είναι η έλευση του κυβερνοεγκλήματος που 

χρηματοδοτείται από το κράτος, σύμφωνα με το οποίο κρατικές ή υποστηριζόμενες από το 

κράτος ομάδες εμπλέκονται σε κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, 

συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης ιστοσελίδων (π.χ. άρνηση υπηρεσίας), κλοπής 

δεδομένων και κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο.24 Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν και να αποδοθούν, γεγονός που εγείρει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με 

την απόδοση ευθυνών και υπογραμμίζει τον κίνδυνο συνεχιζόμενης ατιμωρησίας. 

 

ΧΒΡΠ απειλές που προέρχονται από μη κρατικούς φορείς 

Οι ΧΒΡΠ απειλές που προέρχονται από μη κρατικούς φορείς εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: 

 ΟΜΚ/ΧΒΡΠ τρομοκρατία 

 ΧΒΡΠ συμβάντα σχετικά με κυβερνοχώρο 

 Φάρσα ΧΒΡΠ συμβάντων 

Κάθε ομάδα εξετάζεται λεπτομερώς παρακάτω. 

 

ΟΜΚ/ΧΒΡΠ τρομοκρατία 

Οι μη κρατικοί φορείς που προσπαθούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν βιώσιμα ΟΜΚ και 

τα μέσα παράδοσής τους είναι πιθανό να συναντήσουν ορισμένα εμπόδια.25 Αυτά 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, τεχνικές γνώσεις και 

υλικό παραγωγής, όπως βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες ή σχάσιμο υλικό. Ωστόσο, το 

είδος των φραγμών που μπορεί να εμποδίσουν την απόκτηση χημικών, βιολογικών ή 

                                                 
24 Patryk Pawlak and Gergana Petkova, State-Sponsored Hackers: Hybrid Armies?, European Union Institute for 

Security Studies, 30 Ιανουαρίου 2015.  
25 Δείτε MASC-CBRN, Integrated Directory on the CBRN Risk Spectrum, Δεκέμβριος 2020. 

https://www.iss.europa.eu/content/state-sponsored-hackers-hybrid-armies
https://masc-cbrn.eu/publications/integrated-directory/
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πυρηνικών υλικών διαφέρουν σημαντικά. Ενώ πυρηνικό ή ραδιολογικό υλικό μπορεί να είναι 

δύσκολο να προμηθευτεί κανείς, βιολογικοί παράγοντες όπως βακτήρια, ιοί και μύκητες 

υπάρχουν στη φύση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν ανθρώπους, ζώα ή φυτά, 

ακόμη και χωρίς να τους οπλίσουμε πρώτα. Οι τοξικές χημικές ουσίες και ουσίες είναι κοινές 

στη μεταποίηση και τη γεωργία και ορισμένες έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τους παράγοντες 

χημικού πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι τα χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά όπλα 

απαιτούν χρόνο, τεχνογνωσία και σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη δεν αποκλείει 

αυτόματα τη δυνατότητα μη κρατικών παραγόντων να χρησιμοποιούν χημικό, βιολογικό, 

ραδιολογικό ή πυρηνικό υλικό για να βλάψουν ανθρώπους ή να βλάψουν το περιβάλλον ή την 

υποδομή. 

Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της τρομοκρατίας, αλλά, γενικά, νοείται ως η χρήση 

βίας που έχει πολιτικά κίνητρα ή η απειλή της εναντίον αμάχων ή υποδομών26. Οι τρομοκράτες 

μπορεί να είναι ιδεολογικά ή θρησκευτικά εμπνευσμένοι. Ομοίως, θα μπορούσαν να 

επιδιώξουν να προωθήσουν έναν συγκεκριμένο σκοπό.27 Μια τρομοκρατική επίθεση 

ΟΜΚ/ΧΒΡΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συμβάν μαζικών απωλειών και ακόμη και όταν 

το εύρος μιας τέτοιας επίθεσης είναι περιορισμένο, θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες 

σωρευτικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας μόλυνση. Χημικά, βιολογικά ή 

ραδιενεργά υλικά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άτομα που επιδιώκουν 

αποκλειστικά οικονομικό ή άλλου είδους προσωπικό κέρδος. Ενώ οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

τείνουν να είναι αδιάκριτες, τα εγκλήματα που υποστηρίζουν ΧΒΡΠ είναι πιθανό να στοχεύουν 

συγκεκριμένα άτομα ή οντότητες. Πράξεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές όπως πυρηνικοί 

σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και συστήματα παροχής νερού ή τροφίμων θα μπορούσαν να 

                                                 
26 Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism of 15 March 2017 καθιερώνει μια κοινή αντίληψη του 

φαινομένου της τρομοκρατίας εντός της Ε.Ε. 
27 Δείτε Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2022, 13 Ιουλίου 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017L0541
https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2022-te-sat#downloads
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έχουν εκτεταμένες συνέπειες και να στερήσουν τις κοινότητες από βασικές υπηρεσίες για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Οι μη κρατικοί φορείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

διαφορετικές τακτικές για την προμήθεια τοξικών υλικών, όπως η διείσδυση σε εγκαταστάσεις 

όπου αποθηκεύονται ή χειρίζονται τέτοια υλικά ή για την ενίσχυση στενών δεσμών με άτομα 

που εργάζονται σε σχετικές εγκαταστάσεις. 

Δίνεται αυξανόμενη προσοχή στην αντιμετώπιση του κινδύνου οι μη κρατικοί φορείς να 

αναπτύξουν, να αποκτήσουν ή να χρησιμοποιήσουν υλικά ΟΜΚ ή ΧΒΡΠ και να ενισχύσουν 

τη χημική, βιολογική και πυρηνική ασφάλεια και ασφάλεια παγκοσμίως.28 Οι γραμμές 

προσπάθειας που επιδιώκουν να συμπληρώσουν την πρόληψη του εγκλήματος και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας περιλαμβάνουν την προστασία ευαίσθητων υλικών, 

εξοπλισμού και πληροφοριών από κλοπή, απώλεια, λανθασμένη τοποθέτηση ή εκτροπή, 

μεταξύ άλλων κατά την αποστολή, τη μετακίνηση ή τη μεταφορά, ενίσχυση της προστασίας 

των υποδομών ζωτικής σημασίας και τη διασφάλιση του κατάλληλου σχεδιασμού 

αντιμετώπισης περιστατικών σε περίπτωση επιθέσεων. 

 

ΧΒΡΠ συμβάντα σχετικά με κυβερνοχώρο 

Οι μη κρατικοί φορείς θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση τεχνολογιών στον κυβερνοχώρο 

για να στοχεύσουν εγκαταστάσεις και υποδομές που παράγουν, χειρίζονται ή επεξεργάζονται 

χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά υλικά ή σχετικές πληροφορίες. Η διακοπή της υπηρεσίας σε 

τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια δεδομένων, παραβίαση του 

                                                 
28 Δείτε, για παράδειγμα, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Dealing with the threat 

of terrorism, 2022; International Atomic Energy Agency (IAEA), Security of nuclear and other radioactive 

material, 2022; World Health Organisation, WHO guidance on implementing regulatory requirements for biosafety 

and biosecurity in biomedical laboratories: a stepwise approach, 2020; World Organisation for Animal Health 

(WOAH), Biological threat reduction, 2022.  

https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/biological-threat-reduction/
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απορρήτου ή τεχνικές βλάβες ή να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών. Οι 

κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν τα συστήματα πληροφοριών και 

επικοινωνιών που συνδέουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έτσι να καθυστερήσουν την 

άμεση απόκριση σε περιστατικά. 

Παράνομες διαδικτυακές αγορές όπως αυτές που είναι διαθέσιμες στο Darknet θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της σχεδίασης ΧΒΡΠ επιθέσεων. Τέτοιες αγορές 

καθιστούν δυνατή την αγορά βιολογικών ή χημικών παραγόντων και τοξινών, καθώς και 

οδηγιών και εγχειριδίων για το χειρισμό, την αποθήκευση και την εφαρμογή τους για 

κακόβουλους σκοπούς. Οι μη κρατικοί φορείς θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από το 

νόμιμο διαδικτυακό εμπόριο για να προμηθευτούν τεχνολογία και εξοπλισμό, για παράδειγμα, 

για να δημιουργήσουν υποδομές παραγωγής ή να αναπτύξουν ως συσκευές διασποράς. 

 

Φάρσα ΧΒΡΠ συμβάντων 

Ενώ οι φάρσες ΧΒΡΠ συμβάντων δεν επιδιώκουν να προκαλέσουν άμεση υλική ή 

περιβαλλοντική ζημιά ή απώλεια ζωών, θα μπορούσαν να διαταράξουν την παροχή βασικών 

υπηρεσιών και να οδηγήσουν σε μαζικό πανικό. Οι φάρσες επηρεάζουν τους φόβους του 

κοινού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση των κοινωνικών τρωτών 

σημείων για τη διάβρωση της εμπιστοσύνης στους υπάρχοντες θεσμούς. Οι απαντήσεις σε 

φάρσες ΧΒΡΠ συμβάντων μπορεί να επιφέρουν σημαντικό κόστος με αποτέλεσμα βασικούς 

πόρους να εκτρέπονται από περιοχές όπου πραγματικά χρειάζονται. 
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3. Αξιολόγηση ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας  

Η ΧΒΡΠ ασφάλεια περιλαμβάνει πλαίσια διακυβέρνησης, διαδικασίες, δομές, μηχανισμούς 

και πρακτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση και την προώθηση της πρόληψης και 

αντιμετώπισης της κακοβουλης χρήσης ΧΒΡΠ υλικών και πληροφοριών. Επικεντρώνεται σε 

δύο συμπληρωματικούς στόχους: την προστασία των ΧΒΡΠ υλικών και των σχετικών 

πληροφοριών και υποδομών από κακόβουλη χρήση και εκτροπή και τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής απόκρισης σε σκόπιμα περιστατικά ΧΒΡΠ (Εικόνα 4).29 Η διαδικασία 

υλοποίησης αυτών των στόχων βασίζεται σε μια προσέγγιση παντός κινδύνου για τη διαχείριση 

των ΧΒΡΠ κινδύνων, η οποία απαιτεί την ενσωμάτωση των θεμάτων ΧΒΡΠ ασφάλειας σε 

διάφορους τομείς δράσης. Περιλαμβάνει την θεσμική ασφάλεια και ασφάλεια σε 

εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται χημικά, βιολογικά ή ραδιενεργά 

υλικά και σχετικές πληροφορίες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την επιβολή του 

νόμου (π.χ. εντοπισμός και διερεύνηση εγκλημάτων που αφορούν ΧΒΡΠ υλικό ή σχετικές 

πληροφορίες, τη διαχείριση κρίσεων και ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης (π.χ. ιατρική βοήθεια, 

απολύμανση) και την άμυνα (π.χ. συλλογή πληροφοριών, αντιδιάδοση ΟΜΚ, ΧΒΡΠ 

προστασία). 

 

 

 

                                                 
29 Αυτή η κατανόηση της ασφάλειας ΧΒΡΠ είναι συνεπής με τους βασικούς στόχους του EU Action Plan on 

CBRN security risks, δείτε European Commission, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions, Action 

Plan to Enhance Preparedness against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Security Risks, 

COM(2017) 610, 18 Οκτωβρίου 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
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Εικόνα 4:  ΧΒΡΠ Ασφάλεια – στόχοι και τομείς δράσης 

 

Πηγή: Συγγραφείς 

 

Δραστηριότητες όπως η βιοϊατρική έρευνα, η φαρμακευτική ανάπτυξη, η ιατρική, η γεωργία, 

η μεταποίηση και η παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνουν τη χρήση χημικών, βιολογικών, 

ραδιενεργών ή πυρηνικών υλικών και σχετικών πληροφοριών. Για να διασφαλιστεί ότι η 

νόμιμη εφαρμογή υλικών και πληροφοριών ΧΒΡΠ δεν διακυβεύεται από άτομα ή οντότητες 

που επιδιώκουν να προκαλέσουν βλάβη, οι ενδιαφερόμενοι σε σχετικούς τομείς εφαρμόζουν 

κατάλληλα μέτρα, πρωτοβουλίες και πρακτικές για την ασφάλεια και την ασφάλεια.30 Η 

ενσωμάτωση πλαισίων και διαδικασιών ασφάλειας και ασφάλειας είναι καίριας σημασίας, 

καθώς οι ελλείψεις ασφαλείας ή οι πράξεις αμέλειας μπορούν να δημιουργήσουν τρωτά σημεία 

που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κακόβουλοι παράγοντες. 

                                                 
30 Δείτε, για παράδειγμα, World Institute for Nuclear Security, WINS Academy, 2022; European Chemical 

Industry Council (Cefic), The European Responsible Care Security Code, 2010; Inter-Academy Partnership, IAP 

Statement on Biosecurity, 2005 (Το IAP έχει επίσης εγκρίνει το Tianjin Biosecurity Guidelines for Codes of 

Conduct for Scientists, 2021); International Gene Synthesis Consortium, Harmonised Screening Protocol: gene 

sequence and customer screening to promote biosecurity, 19 Νοεμβρίου 2017.  

https://www.wins.org/wins-academy/
https://cefic.org/responsible-care/
https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-biosecurity
https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-biosecurity
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
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Η ανταπόκριση σε σκόπιμα συμβάντα ΧΒΡΠ απαιτεί σχεδιασμό και ετοιμότητα για 

αποτελεσματικό συντονισμό κατά τη διαχείριση συμβάντων. Η αιτία του συμβάντος μπορεί να 

μην είναι άμεσα εμφανής και τα σκόπιμα συμβάντα θα μπορούσαν αρχικά να μοιάζουν με 

ατυχήματα ή φυσικά φαινόμενα (π.χ. φυσικές εστίες ασθενειών). Τα καθιερωμένα πρωτόκολλα 

και μηχανισμοί για την αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων, όπως συστήματα διαχείρισης 

καταστροφών και ατυχημάτων, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή κατάλληλων 

μέτρων αντιμετώπισης και να διευκολύνουν τη διερεύνηση συμβάντων. 

Για να παραμείνουν επίκαιροι απέναντι στις αναδυόμενες απειλές, είναι σημαντικό οι 

μηχανισμοί διακυβέρνησης που ασχολούνται με την ΧΒΡΠ ασφάλεια να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και να αντιμετωπίσουν το εξελισσόμενο φάσμα κινδύνων που αφορούν την 

κακόβουλη χρήση ΧΒΡΠ υλικών και σχετικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, αυτοί οι 

μηχανισμοί πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 

προσαρμοστική ικανότητα. Η διαδικασία προσαρμογής απαιτεί τα συστήματα, οι οντότητες 

και τα άτομα να αναγνωρίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους και να 

ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές με τρόπους που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να 

λειτουργούν και να λειτουργούν βιώσιμα. Η βιωσιμότητα είναι το κλειδί για την 

αποτελεσματική προσαρμογή. Ωστόσο, ούτε η προσαρμογή ούτε η βιωσιμότητα είναι εύκολο 

να μετρηθούν ποσοτικά. 

Η ανάλυση κινδύνου βρίσκεται στο επίκεντρο της προσαρμογής. Η ανάλυση κινδύνου 

επιτρέπει τον εντοπισμό και την ιεράρχηση πιθανών απειλών και προβλέπει τη χαρτογράφηση 

πιθανών προσεγγίσεων, βημάτων και πρωτοβουλιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση τοπικών τρωτών σημείων και τελικά να συμβάλουν σε βιώσιμα αποτελέσματα 

διαχείρισης κινδύνου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην παραδοχή ότι η διατήρηση 

της ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση 



Π 4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΧΒΡΠ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ  

 

 

27 

 

κινδύνων ΧΒΡΠ ασφάλειας και την εκτέλεση βασικών σχετικών λειτουργιών. Η μεθοδολογία 

προορίζεται ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της εξέτασης του μετριασμού του κινδύνου ΧΒΡΠ 

ασφάλειας από διατομεακή προοπτική, όπου η αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό της ικανότητας. Χαρτογραφεί εγκάρσιες περιοχές δράσης που είναι 

κοινές και στους τρεις τομείς – χημικό, βιολογικό και ραδιολογικό/πυρηνικό – αλλά θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ικανότητας σε οποιονδήποτε από 

αυτούς τους τομείς ασφάλειας χωριστά. 
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Πλαίσιο ικανότητας ασφαλείας ΧΒΡΠ 
 

Η ικανότητα είναι η δύναμη ενός συστήματος, ενός οργανισμού, ενός ατόμου κ.λπ. να επιτελεί 

ή να παράγει. Δεν είναι μια παθητική κατάσταση αλλά μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας31. 

Το ανθρώπινο δυναμικό και το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου οι οργανισμοί αναλαμβάνουν 

τις λειτουργίες τους είναι κομβικές για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ικανοτήτων. Η 

αξιολόγηση ικανότητας είναι μια δομημένη και αναλυτική διαδικασία κατά την οποία οι 

διάφορες διαστάσεις της ικανότητας αξιολογούνται εντός του ευρύτερου πλαισίου των 

συστημάτων, καθώς και αξιολογούνται για συγκεκριμένες οντότητες και άτομα εντός του 

συστήματος. Η ικανότητα μπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Μοντελοποίηση ικανότητας 

Πηγή: Βασισμένο στο UNDP32 

 

Το υψηλότερο επίπεδο είναι το επίπεδο ευρύτερου συστήματος ή ευνοϊκού περιβάλλοντος. 

Περιλαμβάνει τόσο επίσημες όσο και άτυπες οργανωτικές οντότητες, καθώς και τις σχέσεις και 

                                                 
31 Προσαρμοσμένο από United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 

Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, Ιανουάριος1998. 
32 United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a Systems and Strategic 

Management Context, Technical Advisory Paper No 3, Ιανουάριος 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τους παράγοντες του συστήματος που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν αυτές. Η ικανότητα σε δεύτερο επίπεδο – σε επίπεδο οντότητας ή οργανισμού – 

ισχύει τόσο για κρατικούς φορείς/μονάδες όσο και για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η 

αξιολόγηση της ικανότητας σε αυτό το επίπεδο υπογραμμίζει επίσης τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ οντοτήτων εντός του ευρύτερου συστήματος. Το τρίτο επίπεδο ικανότητας είναι το 

ατομικό επίπεδο που περιλαμβάνει μικρά δίκτυα ατόμων. Αυτό το επίπεδο αντιμετωπίζει την 

ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποτελεσματικά εντός της οντότητας 

και εντός του ευρύτερου συστήματος. Οι αξιολογήσεις ικανότητας σχεδιάζονται σύμφωνα με 

τη λειτουργία και τη σχέση του ατόμου με την οντότητα. Η ικανότητα σε κάθε επίπεδο μπορεί 

να προσεγγιστεί ως προς τις διαστάσεις (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Διαστάσεις ικανότητας 

Επίπεδο ευρύτερου 

συστήματος 

Επίπεδο Οντότητας Ατομικό Επίπεδο  

 Διάσταση πολιτικής – 

π.χ. συστήματα αξιών  

 

 Νομική/ρυθμιστική 

διάσταση – π.χ. νόμους, 

κανόνες, πρότυπα. 

 

 Διάσταση 

διαχείρισης/λογοδοσίας 

– π.χ. οντότητες και 

ενδιαφερόμενα μέρη που 

λειτουργούν εντός του 

συστήματος. 

 

 Διάσταση πόρων – π.χ. 

διαθεσιμότητα 

ανθρώπινων και 

οικονομικών, 

πληροφοριακών πόρων. 

 

 

 Διάσταση αποστολής και 

στρατηγικής – π.χ. ρόλος, 

εντολή, αλληλεπιδράσεις 

με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 

 Διάσταση 

πολιτισμού/δομής και 

ικανοτήτων – π.χ. αξίες 

και στυλ διαχείρισης, 

πρότυπα, οργανωτικές 

δομές. 

  

 Διάσταση διεργασιών – 

π.χ. σχέσεις με άλλους 

φορείς, διαχείριση, 

προγραμματισμός. 

  

 

 Απαιτήσεις εργασίας, 

επίπεδα δεξιοτήτων και 

ανάγκες. 

 

 Κατάρτιση, 

επανεκπαίδευση, 

ατομική μάθηση, 

εκπαίδευση στην 

εργασία. 

 

 Υπευθυνότητα, ηθική. 

 

 Πρόσβαση σε 

πληροφορίες, δικτύωση. 

 

 Απόδοση, επαγγελματική 

συμπεριφορά. 
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 Διάσταση διαδικασίας – 

π.χ. αλληλεπιδράσεις, 

αλληλεξαρτήσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των οντοτήτων. 

 Διάσταση πόρων – π.χ. 

ανθρώπινους, 

οικονομικούς, 

πληροφοριακούς πόρους.  

 

 Διάσταση υποδομής – 

π.χ. φυσικά περιουσιακά 

στοιχεία.   

 Αξίες, στάσεις, ήθος, 

κίνητρα, επαγγελματική 

ακεραιότητα. 

 

 Αλληλεξαρτήσεις, 

αλληλοσχέσεις, ομαδική 

εργασία. 

 

 Κοινή χρήση εργασιών. 

 

 Επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

Πηγή: UNDP 1998.33 

 

Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας ορίζεται ως η ικανότητα εκτέλεσης λειτουργιών σχετικών με 

την ΧΒΡΠ ασφάλεια – δηλαδή πρόληψης και αντιμετώπισης της κακόβουλης χρήσης ΧΒΡΠ 

υλικών και πληροφοριών– αποτελεσματικά, αποδοτικά και βιώσιμα34. Η ικανότητα ΧΒΡΠ 

ασφαλείας (Εικόνα 6) περιλαμβάνει: 

1) Ένα σύστημα εξουσιοδότησης που στηρίζει διάφορες πτυχές της ΧΒΡΠ ασφάλειας 

μέσω της παροχής πολιτικών, ρυθμιστικών ρυθμίσεων, ρυθμίσεων υποδομής και 

διαδικασιών που στηρίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων και ενδιαφερομένων. 

2) Οντότητες και οργανισμοί όπως αρμόδιες αρχές, εξειδικευμένοι φορείς και μη 

κυβερνητικά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και θεσμικά τμήματα, μονάδες, επιτροπές, 

διορισμένοι υπάλληλοι κ.λπ. 

3) Άτομα με ικανότητες και δεξιότητες να εκτελούν καθήκοντα και λειτουργίες 

διαχείρισης κινδύνων ΧΒΡΠ ασφάλειας σύμφωνα με τους ρόλους και τις ευθύνες τους. 

                                                 
33 Προσαρμοσμένο από United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 

Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, Ιανουάριος 1998. 
34 Προσαρμοσμένο από United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 

Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, Ιανουάριος 1998.  

 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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Εικόνα 6: Μοντελοποίηση ικανότητας ΧΒΡΠ ασφαλείας  

 

Πηγή: Βασισμένο σε UN FAO35 

 

Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας σε διαφορετικά επίπεδα προσεγγίζεται ως προς τις διαστάσεις. 

Ο Πίνακας 2 εξετάζει τις διαστάσεις της ικανότητας σε επίπεδο συστήματος ή σε εθνικό 

επίπεδο. Κάθε διάσταση περιλαμβάνει ενδεικτικές λεπτομέρειες. Οι προτεινόμενες μέθοδοι 

είναι γενικές και κοινές στον χημικό, βιολογικό ή ραδιολογικό/πυρηνικό τομέα. Ο κατάλογος 

των τρόπων λειτουργίας που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 δεν είναι εξαντλητικός. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Προσαρμοσμένο από Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 

Toolkit, 2007.  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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Πίνακας 2: Διαστάσεις ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας  

Επίπεδο 

 

Διάσταση 

 

Σύστημα (εθνικό) επίπεδο 

 

 

Πολιτική / 

ρυθμιστική 

διάσταση 

 

 

 

 

Οι ενδεικτικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν εθνικά μέσα που συνάδουν 

με τους στόχους της ΧΒΡΠ ασφάλειας όπως:  

 πλαίσια πολιτικής. 

 νομικές πράξεις και κανονισμοί. 

 πιστοποίηση και αδειοδότηση. 

 έγγραφα καθορισμού προτύπων. 

 κατευθυντήριες γραμμές. 

 εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως κώδικες ή χάρτες σε επίπεδο 

τομέα. 

 

 

Θεσμική 

διάσταση 

 

 

 

 

 

Οι ενδεικτικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν οντότητες και οργανισμούς 

που εκτελούν ρόλους και λειτουργίες σχετικές με την ΧΒΡΠ ασφάλεια 

όπως: 

 αρμόδιες αρχές. 

 εξειδικευμένα πρακτορεία. 

 τμήματα ή μονάδες. 

 θεσμικές επιτροπές. 

 διορισμένοι αξιωματικοί. 

 

 

 

 

 

Λειτουργική 

διάσταση 

 

Οι ενδεικτικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ΧΒΡΠ ασφάλεια όπως: 

 εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικύρωση ικανοτήτων. 

 εκτίμηση κινδύνου σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο. 

 επιστημονικές/τεχνικές συμβουλές και ανταλλαγή δεδομένων. 

 συλλογή πληροφοριών. 

 υλική λογοδοσία. 

 καθεστώτα επιθεώρησης και επαλήθευση πιστοποιητικών. 

 έγκριση δραστηριοτήτων που αφορούν ευαίσθητα ή διπλής 

χρήσης αντικείμενα ή αγαθά. 

 εντοπισμός και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων. 

 έγκαιρη προειδοποίηση και ειδοποίηση συμβάντων. 

 δι-υπηρεσιακή λειτουργικότητα και συντονισμός σε περίπτωση 

εσκεμμένου ΧΒΡΠ συμβάντος. 

 απόκριση περιστατικού – π.χ. παροχή ιατρικής περίθαλψης, 

διαχείριση περιστατικών, απολύμανση. 
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 ιατροδικαστική, διαγνωστική και ανάλυση δειγμάτων. 

 διερεύνηση συμβάντος, ταυτοποίηση υπόπτων, απόδοση και 

λογοδοσία. 

 επικοινωνία κινδύνου. 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική 

Διάσταση 

 

Οι ενδεικτικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν υποδομές και πόρους 

(ανθρώπινοι, οικονομικοί, πληροφορίες) για την εφαρμογή της ΧΒΡΠ 

ασφάλειας: 

 εξειδικευμένος εξοπλισμός (π.χ. για αναγνώριση και ανίχνευση 

παράγοντα/υλικού, απολύμανση, προσωπική προστασία). 

 συστήματα για τη φυσική προστασία ευαίσθητων υλικών, 

εξοπλισμού και πληροφοριών. 

 συστήματα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης ευαίσθητου 

υλικού. 

 συστήματα για ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, τήρηση 

ηλεκτρονικών αρχείων και ανταλλαγή. 

 ασφαλή δίκτυα υπολογιστών. 

 ασφαλή δίκτυα ΤΠΕ. 

 εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία. 

 ευκαιρίες κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. 

 ανάπτυξη τεχνολογίας, προμήθεια και συντήρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση ικανότητας ΧΒΡΠ ασφαλείας  

Η ικανότητα δεν είναι μια σταθερή κατάσταση και η διατήρηση της υπάρχουσας ικανότητας 

είναι από μόνη της μια δυναμική διαδικασία. Ενώ η αξιολόγηση της ικανότητας συνδέεται 

γενικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων, θα μπορούσε επίσης να παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

για τους παράγοντες που συμβάλλουν και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της ικανότητας (Εικόνα 

7). 
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Εικόνα 7: Ο ρόλος αξιολόγησης ικανότητας 

 
Πηγή: Συγγραφείς 

 

 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσφέρει μια ενδεικτική δομημένη προσέγγιση για τη 

διεξαγωγή αξιολόγησης ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο. Η μεθοδολογία 

επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολιστικό στιγμιότυπο της εθνικής διακυβέρνησης κινδύνου 

ΧΒΡΠ ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πολιτικών και ρυθμιστικών 

ρυθμίσεων, των τύπων και των ρόλων των ενδιαφερομένων, των αλληλεπιδράσεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και των διαθέσιμων πόρων. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

ενημέρωση της χάραξης πολιτικής και του προγραμματισμού μέσω του προσδιορισμού των 

αναγκών και των καλών πρακτικών. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας βασίζεται στις ακόλουθες 

παραδοχές: 

 Η ασφάλεια ΧΒΡΠ εμπίπτει στην αρμοδιότητα πολλαπλών διεθνών καθεστώτων. 

 Η ασφάλεια ΧΒΡΠ περιορίζει διαφορετικούς τομείς εντός της κυβέρνησης και της 

κοινωνίας των πολιτών. 

 Η ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας συνεπάγεται κοινή δέσμευση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων στους στόχους της διαχείρισης κινδύνων για τη ΧΒΡΠ ασφάλεια. 
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Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 

1) Οριοθέτηση πλαισίου. 

2) Ανασκόπηση και ανάλυση. 

3) Χρήση αποτελεσμάτων. 

 

Ο σκοπός και η δομή κάθε φάσης περιγράφονται παρακάτω. 

Οριοθέτηση πλαισίου 

Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι να διαμορφώσει το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση ΧΒΡΠ ικανότητας. Οι βασικές πτυχές που πρέπει να 

εξεταστούν εδώ περιλαμβάνουν τους λόγους για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, το περιβάλλον 

κινδύνου και απειλής σε εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο και σχετικές τάσεις και 

παράγοντες σημασίας για την εθνική ασφάλεια, και το φάσμα των ενδιαφερομένων που 

συμμετέχουν στην ασφάλεια ΧΒΡΠ σε εθνικό επίπεδο. 

Μια εθνική αξιολόγηση ικανότητας ΧΒΡΠ ασφαλείας θα μπορούσε να διεξαχθεί για 

διαφορετικούς λόγους και αυτοί είναι πιθανό να καθορίσουν ολόκληρη τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Για παράδειγμα, η ρύθμιση μιας αξιολόγησης ικανότητας που ενεργοποιείται ως 

αποτέλεσμα ενός τοπικού συμβάντος ασφαλείας ή έκτακτης ΧΒΡΠ ανάγκης θα διαφέρει 

σημαντικά από εκείνη μιας περιοδικής αξιολόγησης ικανότητας. Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ή 

αλλαγές στο εθνικό ή περιφερειακό τοπίο ασφάλειας θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν μία 

λογική για την αξιολόγηση της εθνικής ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας. Είναι πιθανό να 

διενεργείται αξιολόγηση στο πλαίσιο ευρύτερων πρωτοβουλιών ασφάλειας ή πρωτοβουλιών 

που εστιάζουν στην εθνική ετοιμότητα για ΧΒΡΠ συμβάντα ανεξάρτητα από την αιτία τους. 
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Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του ΧΒΡΠ είναι πολύπλευροι και δεν είναι πάντα εύκολο να 

προβλεφθούν, κυρίως επειδή τα μεμονωμένα κράτη δεν είναι απομονωμένα από παγκόσμιες 

τάσεις και δυναμικές που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια υψηλών επιπτώσεων. Ενώ 

οι τοπικοί κίνδυνοι είναι η ύψιστη προτεραιότητα, ο έλεγχος του ευρύτερου περιβάλλοντος 

ασφαλείας πριν από τη διεξαγωγή της αξιολόγησης επιτρέπει την παρακολούθηση των 

αναδυόμενων απειλών και τη διασφάλιση ότι αυτές θεωρούνται μέρος της εθνικής 

διακυβέρνησης κινδύνων ΧΒΡΠ ασφάλειας. 

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών βοηθά στον εντοπισμό τομέων, οργανισμών και 

οντοτήτων εντός της κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των υπο-εθνικών αρχών) και της 

κοινωνίας των πολιτών που εκτελούν λειτουργίες σχετικές με την ΧΒΡΠ ασφάλεια ή με άλλο 

τρόπο διαδραματίζουν κάποιο ρόλο ή εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνου ΧΒΡΠ ασφάλειας. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τους αντίστοιχους 

ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Η διατήρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου πεδίου 

χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης μπορεί να 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις αλληλεξαρτήσεις και τις σχέσεις των 

ενδιαφερομένων κατά την αξιολόγηση της ικανότητας. 

Ανασκόπηση και ανάλυση. 

Σκοπός αυτής της φάσης είναι να παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των βασικών πτυχών 

που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της ΧΒΡΠ ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η 

βασική φάση της διαδικασίας αξιολόγησης κατά την οποία συλλέγονται και αναλύονται τα 

δεδομένα. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο ικανότητας ΧΒΡΠ ασφαλείας που περιγράφεται 

παραπάνω, είναι δυνατό να οργανωθεί η αξιολόγηση έτσι ώστε να καλύψει τα ακόλουθα γενικά 

θέματα: 
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 Συνολικό πλαίσιο εθνικών συστημάτων που περιλαμβάνει πολιτικά, νομικά και 

ρυθμιστικά πλαίσια και οργανωτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

των βασικών λειτουργιών και του συντονισμού· 

 Παράδοση και εκτέλεση βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια. 

 Διασυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις και επικοινωνία μεταξύ τομέων και ενδιαφερομένων 

μερών.36 

Τα πλαίσια 2-5 παρέχουν ένα σύνολο ενδεικτικών ερωτήσεων για καθεμία από τις διαστάσεις 

ικανότητας ΧΒΡΠ ασφαλείας37.  Τα πλαίσια συμπληρώνονται με κατευθυντήριες σημειώσεις 

σχετικά με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων. Η εικόνα 7 (7.1 και 7.2) δείχνει ένα 

ενδεικτικό πρότυπο για την οργάνωση των δεδομένων αξιολόγησης ικανότητας. 

 

Πλαίσιο 2: Ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας – Πολιτική/ρυθμιστική διάσταση 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Ποιες υπάρχουσες πολιτικές (σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) 

περιέχουν στόχους και στόχους και/ή καθορίζουν προτεραιότητες σχετικές με τη 

ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

 Ποια ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών; 

 Ποιοι υφιστάμενοι νόμοι ή κανονισμοί (σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο) σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

 Πώς ορίζονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων 

μερών σε αυτούς τους νόμους; 

 Σε τι βαθμό είναι οι σχετικοί εθνικοί κανονισμοί εναρμονισμένοι με τα διεθνή 

πλαίσια και πρότυπα; 

 Ποια υπάρχοντα εθνικά πρότυπα, οδηγίες ή συστάσεις σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ 

ασφάλεια; 

 

 

                                                 
36 Προσαρμοσμένο από Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 

Toolkit, 2007. 
37 Οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται στα πλαίσια 2-5 είναι προσαρμοσμένες από Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity Toolkit, 2007.  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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Πολλά διεθνή μέσα (π.χ. συμβάσεις, συνθήκες, έγγραφα καθοδήγησης, πρότυπα κ.λπ.) που 

σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια αφορούν συγκεκριμένους τομείς με την έννοια ότι 

εστιάζουν αποκλειστικά στη βιολογική ασφάλεια, τη χημική ασφάλεια ή πτυχές πυρηνικής 

ασφάλειας. Ενώ ορισμένες εθνικές πολιτικές ή κανονισμούς μπορεί να αναφέρονται και στις 

τρεις κατηγορίες, άλλες μπορεί να καλύπτουν έναν συγκεκριμένο τομέα. Οι ενδεικτικές 

ερωτήσεις αφορούν εθνικά μέσα που καλύπτουν ζητήματα χημικής, βιολογικής και 

ραδιολογικής/πυρηνικής ασφάλειας τόσο συλλογικά όσο και χωριστά. 

 

Πλαίσιο 3: Ικανότητα ΧΒΡΠ ασφάλειας – Θεσμική διάσταση 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Ποιοι οργανισμοί και οντότητες λειτουργούν ως αρμόδιες αρχές σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ευθύνη για: 

- λήψη αποφάσεων πολιτικής που σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

- σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 

ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

- παροχή συμβουλών, πολιτικών και υποστήριξης σε διεθνείς λειτουργίες και 

συντονισμό που σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια (π.χ. σημεία επαφής για 

σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, συμβάσεις και συνθήκες ή πρωτοβουλίες); 

 Ποιοι άλλοι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς εμπλέκονται στη ΧΒΡΠ 

ασφάλεια και πώς (π.χ. ρόλος στη διαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων, συμμόρφωση 

με πολιτικές και κανονισμούς, εκτέλεση λειτουργιών αντιμετώπισης περιστατικών, 

παροχή σχετικής εκπαίδευσης κ.λπ.); 

 Υπάρχουν δι-υπηρεσιακoί μηχανισμοί / μηχανισμού πολλών ενδιαφερόμενων μερών 

(π.χ. επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες εργασίας) που εκτελούν λειτουργίες 

σχετικές με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

 

Είναι πιθανό ορισμένες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν τη διάσταση ικανότητας 

να είναι ήδη διαθέσιμες ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων κατά τη 

φάση οριοθέτησης πλαισίου. Οι ενδεικτικές ερωτήσεις επιδιώκουν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση της αρχικής επισκόπησης των ενδιαφερομένων μερών και στην ανάδειξη τομέων 

διατομεακής συνεργασίας 
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Πλαίσιο 4: Ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας – Λειτουργική διάσταση 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Πώς οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς που εμπλέκονται στη ΧΒΡΠ ασφάλεια σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες: 

-ο ένας με τον άλλο; 

-με σχετικούς εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. άλλοι κρατικοί φορείς, 

βιομηχανία, επιστήμη/έρευνα/ακαδημαϊκός κόσμος, ευρύ κοινό); 

- μεταξύ τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης / κατάστασης κρίσης; 

- με άλλες εθνικές κυβερνήσεις; 

- με σχετικούς διεθνείς οργανισμοί; 

 Ποιες βασικές λειτουργίες εκτελούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

για την υποστήριξη της πρόληψης κατάχρησης ΧΒΡΠ υλικών και σχετικών 

πληροφοριών; Ποιοι ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτών των 

λειτουργιών; 

 Ποιες βασικές λειτουργίες εκτελούνται για τη διευκόλυνση της εθνικής ετοιμότητας 

σε περίπτωση σκόπιμου ΧΒΡΠ συμβάντος; Ποιοι ενδιαφερόμενοι φορείς 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτών των λειτουργιών; 

 

Είναι δυνατή η χρήση του οδηγού εκπαίδευσης MASC-CBRN κατά τη συμπλήρωση αυτού του 

στοιχείου της μεθοδολογίας αξιολόγησης ικανότητας. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές 

ασκήσεις βασισμένες σε σενάρια, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την εξέταση 

της διαχείρισης κινδύνων ΧΒΡΠ ασφάλειας. Οι ασκήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την επανεξέταση των ρόλων και των ευθυνών των διαφορετικών ενδιαφερομένων και την 

επικύρωση των καθιερωμένων τυπικών διαδικασιών λειτουργίας. 

 

Πλαίσιο 5: Ικανότητα ΧΒΡΠ ασφαλείας – Τεχνική διάσταση 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Ποιες κρατικές υπηρεσίες χρησιμεύουν ως αρμόδιες αρχές με ευθύνη για την παροχή 

τεχνικών και οικονομικών πόρων για προγράμματα και δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια; 

 Ποια υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος σε εθνικό επίπεδο για την 

εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με τη ΧΒΡΠ ασφάλεια; 
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 Ποιες ευκαιρίες για προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στον 

τομέα της ΧΒΡΠ ασφάλειας είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές και σε άλλους 

κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς; 

 

Αυτό το στοιχείο της μεθοδολογίας εστιάζει στη διαθεσιμότητα και τη διανομή πόρων για τη 

ΧΒΡΠ ασφάλεια. Τα δεδομένα που συλλέγονται εδώ μπορούν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση 

των επιλογών μεταξύ ανταγωνιστικών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων και να επιτρέψουν 

την κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε τομείς όπου αυτοί χρειάζονται περισσότερο. 

Η Εικόνα 8 περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης της  ικανότητας της ΧΒΡΠ ασφάλειας (8.1) 

και παρέχει ένα ενδεικτικό πρότυπο για την οργάνωση της συλλογής δεδομένων (8.2).  

 

Εικόνα 8: Μεθοδολογία αξιολόγησης ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας  

8.1 Επισκόπηση διαδικασίας 
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 8.2 Ενδεικτικό πρότυπο 

Πηγή: Συγγραφείς 

 

Η ασφάλεια ΧΒΡΠ αφορά οριζόντια διαφορετικούς τομείς. Το ενδεικτικό πρότυπο προορίζεται 

ως εργαλείο για τη συστηματική οργάνωση των δεδομένων που συλλέγονται ως μέρος της 

αξιολόγησης της ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές 

διαστάσεις ικανότητας μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες. Μια λίστα με τις προτεινόμενες 

κατηγορίες παρέχεται παρακάτω: 

 Άμυνα και πολιτική προστασία – αυτή η κατηγορία αναφέρεται στην εθνική ετοιμότητα 

για εσκεμμένα ΧΒΡΠ συμβάντα και διαχείριση κρίσεων. 

 Αντιτρομοκρατία– αυτή η κατηγορία αναφέρεται στη διαδικασία ελαχιστοποίησης των 

κινδύνων για τη ΧΒΡΠ ασφάλεια που τίθενται από μη κρατικούς φορείς. 
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 Επίβλεψη δραστηριοτήτων που αφορούν ΧΒΡΠ υλικά και σχετικές πληροφορίες – αυτή 

η κατηγορία αναφέρεται στη θεσμική ασφάλεια και ασφάλεια για δραστηριότητες που 

αφορούν ΧΒΡΠ υλικά και σχετικές πληροφορίες.38 

 

Χρήση αποτελεσμάτων 

Το εύρος αυτής της φάσης θα εξαρτηθεί από τον σκοπό της αξιολόγησης ικανότητας ΧΒΡΠ 

ασφάλειας. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση και τη διαμόρφωση μεταβιβάσιμων καλών πρακτικών, 

για τον εντοπισμό επιλογών και σημείων παρέμβασης για τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας ή για τον καθορισμό των αναγκών για την επίτευξη της επιθυμητής 

ικανότητας. Είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ικανότητας να 

μοιράζονται μεταξύ των τομέων και να κοινοποιούνται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 

καθώς μπορούν να παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση κινδύνων ΧΒΡΠ 

ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Οι προτεινόμενες κατηγορίες περιγράφονται στο MASC-CBRN, Online Database, 2021. Δείτε, επίσης, Tatyana 

Novossiolova και Maurizio Martellini, Effective and Comprehensive CBRN Security Risk Management in the 21st 

Century, EU Non-Proliferation and Disarmament Papers Series, No 75, Ιούνιος 2021.   

http://masc-cbrn.eu/online-database/
https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2021/06/eunpdc_no_75.pdf
https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2021/06/eunpdc_no_75.pdf
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4. Συμπέρασμα 
 

Το φάσμα των ΧΒΡΠ απειλών εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Αυτές οι απειλές είναι συστημικές και έχουν σημαντικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα της 

ικανότητας ΧΒΡΠ ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάγκη προσδιορισμού 

προτεραιοτήτων για τη ΧΒΡΠ ασφάλεια ανά χώρα και τη διατήρηση ενός πολυεπίπεδου 

συστήματος για τη διαχείριση κινδύνων για τη ΧΒΡΠ ασφάλεια. Η ΧΒΡΠ ασφάλεια εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα κυβερνητικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων φορέων στον τομέα της 

άμυνας, της επιβολής του νόμου, του ελέγχου των συνόρων, της στρατηγικής διαχείρισης του 

εμπορίου, της συλλογής πληροφοριών, της εποπτείας ασφάλειας και ασφάλειας, της ασφάλειας 

υγείας και της διαχείρισης κρίσεων. Εκτός από τις αρμόδιες αρχές που εκτελούν βασικές 

λειτουργίες, οι ενδιαφερόμενοι σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς τομείς μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή βασικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη 

σχετικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης, της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε ΧΒΡΠ 

απειλές. 


