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Τι είναι το ΝΑΤΟ;

Τι κάνει το ΝΑΤΟ;

Πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ;

Τα Οικονομικά του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ.

Περιεχόμενο Παρουσίασης
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Οι Βασικοί Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Σκοποί

Οι κοινές Αξίες και Αρχές

Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας

Το όραμα της Ασφάλειας

Η διατήρηση του Υπερατλαντικού Συνδέσμου

Οι Χώρες Μέλη

Οι Δυνάμεις και τα Μέσα του ΝΑΤΟ

Εταίροι

Βασικά Ορόσημα

Η σημερινή Ηγεσία του ΝΑΤΟ

Τι είναι το ΝΑΤΟ;
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Ο βασικός σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η διασφάλιση της ελευθερίας και της
ασφάλειας των μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Η επίτευξη του
σκοπού γίνεται:

1. Με μια πολιτική οργάνωση που ενισχύει την ασφάλεια με τον
περιορισμό των κινδύνων συγκρούσεων: Το ΝΑΤΟ προάγει τις
δημοκρατικές αξίες και ενθαρρύνει τη συνεργασία στα θέματα άμυνας και
ασφάλειας, αναπτύσσει την εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμα ελαχιστοποιεί τις
συγκρούσεις. Οι βασικές λέξεις είναι διπλωματία, διάλογος, συναίνεση και
συνεργασία, και

2. Με μια στρατιωτική οργάνωση που είναι σε ετοιμότητα όταν οι
διπλωματικές προσπάθειες αποτυγχάνουν: Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται στην
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν, 
έχει την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ να αναλάβει τις επιχειρήσεις, οι οποίες
διεξάγονται σύμφωνα με την ιδρυτική συμφωνία του ΝΑΤΟ ή σύμφωνα με την
εντολή του ΟΗΕ από το ΝΑΤΟ μόνο ή με τη συνεργασία και άλλων χωρών ή και
διεθνών οργανισμών. Συλλογική άμυνα, επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και
διατήρηση επαρκούς στρατιωτικής ισχύος και ικανοτήτων είναι οι βασικές
λέξεις.

Οι Βασικοί Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Σκοποί
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Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί ότι
ασπάζονται, σέβονται και τηρούν αξίες και αρχές, όπως:
v Δημοκρατία

v Ελευθερία

v Έννομη τάξη

v Αλληλεγγύη

v Ατομικές ελευθερίες

v Ευημερία

v Ειρήνη και Σταθερότητα

v Κοινή Κληρονομιά

Οι κοινές Αξίες και Αρχές
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Άρθρον 5.
v Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή
πλειόνων εξ αυτών εν Ευρώπη ή Βορείω Αμερική θέλει θεωρηθή ως
επίθεσις εναντίον απάντων και συνεπώς, συμφωνούν ότι, εν περιπτώσει
τοιαύτης ενόπλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν τη ασκήσει του υπό του
άρθρoυ 51 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου
δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής αυτοαμύνης, θα συνδράμη τα
υφιστάμενα την επίθεσιν εν ή πλείονα Μέρη δια της αμέσου λήψεως, τόσον
ατομικώς όσον και από συμφώνου μετά των ετέρων Μερών, των μέτρων
άτινα θεωρεί αναγκαία περιλαμβανομένης της χρήσεως ενόπλου βίας, προς
αποκατάστασιν και διατήρησιν της ασφαλείας της περιοχής του Βορείoυ
Ατλαντικού. 

v Πάσα τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν μέτρον λαμβανόμενον συνεπεία
ταύτης θα φέρωνται αμέσως εις γνώσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα
μέτρα ταύτα θα λήξουν όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας θα έχει λάβει τα
αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης
και ασφαλείας. 

Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας
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Άρθρον 1.
vΤα Μέρη αναλαμβάνουν, ως καθορίζεται εν τω χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως
διακανονίζουν πάσαν διεθνή διαφοράν εις ην ήθελον ευρεθή εμπλεγμένα, δι' 
ειρηνικών μέσων, κατά τρόπον ώστε η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη
να μη εκτεθούν εις κινδύνους, και όπως εις τας διεθνείς αυτών σχέσεις απέχουν της
απειλής ή της χρησιμοποιήσεως βίας καθ' οιονδήποτε τρόπον απάδοντα προς τους
σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρον 4.
vΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουσι συσκέπτεσθαι από κοινού οσάκις κατά την γνώμην
οιουδήποτε εξ αυτών απειλείται η εδαφική ακεραιότης, πολιτική ανεξαρτησία ή
ασφάλεια ενός οιουδήποτε των Μερών
Το δίκαιο της Αυτό-άμυνας, Άρθρο 51 Καταστατικού του ΟΗΕ
Επιχειρείν, όταν και όπου είναι ανάγκη, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας χωρίς γεωγραφικά όρια, Υπουργοί Εξωτερικών, Reykjavik, Μάιος
2002 
Αντίγραφα Ιδρυτικής Συμφωνίας Ουάσινγκτον, ΕΔΩ!   HERE!

Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας
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Στρατηγικά Σχέδια παραθέτουν τον πυρήνα του Έργου της
Συμμαχίας, τις αρχές και αξίες, την εξέλιξη του περιβάλλοντος
Ασφαλείας και του Αντικειμενικούς Σκοπούς σε βάθος δεκαετίας
Το Στρατηγικό Σχέδιο της Συμμαχίας, Λισσαβόνα, 2010 ( ΕΔΩ! )
καθορίζει των πυρήνα του Έργου του ΝΑΤΟ, όπως: Συλλογική
Άμυνα, Διαχείριση Κρίσεων, Άμυνα & Πρόληψη, Συνεργασιακή
Ασφάλεια. 
v Συλλογική Άμυνα (Άρθρο 5, Θεμέλιος λίθος της Συμμαχίας)
v Διαχείριση Κρίσεων ( απευθύνεται στο πλήρες φάσμα των κρίσεων –πριν, 
κατά και μετά- τις συγκρούσεις)

v Άμυνα και Πρόληψη
v Συνεργασιακή Ασφάλεια (-Συνεργασίες/Συνεταιρισμοί -Έλεγχος Όπλων, 
Μη –Διάδοση Όπλων, Αφοπλισμός, Διεύρυνση)

Το όραμα της Ασφάλειας
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Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία χωρών της Ευρώπης και της
Β. Αμερικής, η οποία:
v Παρέχει ένα μοναδικό σύνδεσμο μεταξύ των δύο ηπείρων για
διαβούλευση και συνεργασία στο πεδίο άμυνας και ασφάλειας, 

v Διεξάγει πολυεθνικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, και
v Διασφαλίζει μια μοναδική συμμαχία ασφάλειας και ένα βήμα
στρατηγικών αποφάσεων ασφαλείας

Η διατήρηση του Υπερατλαντικού Συνδέσμου
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Οι σπουδαιότεροι παίκτες του ΝΑΤΟ είναι οι χώρες μέλη. Σήμερα υπάρχουν 28 
χώρες μέλη. 

Διεύρυνση του ΝΑΤΟ: Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι ανοικτή σε ‘κάθε χώρα
της Ευρώπης σε θέση να δεχτεί τις αρχές της Συμφωνίας και να συνεισφέρει
στην ασφάλεια του Βορει-Ατλαντικού χώρου’. Το Σχέδιο ΔράσηςMembership 
Action Plan, προσφέρει στα υποψήφια μέλη που ικανοποιούν συγκεκριμένες
απαιτήσεις πρακτικές οδηγίες και βοήθεια για την ένταξή τους στη συμμαχία.

Οι Χώρες Μέλη

1949 Belgium, Canada, Denmark, France, 
Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 
Norway, Portugal, UK, USA 

1952 Greece, Turkey 
1955 Germany 
1982 Spain 
1999 Czech Republic, Hungary, Poland 
2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, 

Romania, Slovakia, Slovenia 
2009 Albania, Croatia 
 

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_37356.htm
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Όλες οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στο
Στρατιωτικό Σκέλος της Συμμαχίας συνεισφέρουν δυνάμεις και
εξοπλισμό, που συνιστούν την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή
της Συμμαχίας, ως ένα ενιαίο σύνολο. Οι δυνάμεις αυτές και ο
εξοπλισμός παραμένουν υπό Εθνική διοίκηση και έλεγχο μέχρι
τη στιγμή που θα απαιτηθούν υπό του ΝΑΤΟ για ειδικό σκοπό
(π.χ. κρίση, σύγκρουση, διασφάλιση ειρήνης). Επιπλέον, το
NATO κατέχει κάποιες κοινές επιχειρησιακές ικανότητες που
λειτουργούν από τη Συμμαχία πχ. AWACS Airborne early Warning 
Air Control System.

Συνεχής βελτίωση της στρατιωτικής ισχύος του ΝΑΤΟ με
δέσμευση και σχεδιασμό (Διεργασία αμυντικού σχεδιασμού, αντικειμενικοί
σκοποί, προτεραιότητες, ευφυής άμυνα κλπ, ΕΔΏ!)

Οι Δυνάμεις και τα Μέσα του ΝΑΤΟ

http://www.e3a.nato.int/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49137.htm
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Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic Partnership 
Council, EAPC + Parnership for Peace, PfP): Συνίσταται από τις 28 
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ + τις παρακάτω PfP χώρες-εταίρους: Armenia, 
Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Finland, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Ireland, Kazakhstan, Kyrghyz
Republic, Malta, The Republic of Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, 
Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ (NATO's Mediterranean Dialogue):
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, Tunisia
Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul 
Cooperation Initiative, ICI): Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE
Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe): Afghanistan, Australia, 
Iraq, Japan, Pakistan, Republic of Korea, New Zealand, Mongolia
Διεθνείς Οργανισμοί (International Organizations): UN, EU, OSCE 
(Organization for Security and Co-operation in Europe). 

v Περισσότερα για τους Εταίρους και τους Συνεταιρισμούς ( ΕΔΏ! )

Εταίροι

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49276.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-76FD9287-3311CF47/natolive/topics_50349.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-26930091-5E0A26AA/natolive/topics_52927.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_52956.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49188.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_84336.htm
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1949, 4 Απριλίου, Η συμφωνία: ( ΕΔΏ! )  ( HERE )

1989- Πτώση του Τείχους του Βερολίνου
1991- Το NATO αναπτύσσει συνεργασίες και συμπράξεις με πρώην
αντιπάλους μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης: ( ΕΔΏ! )
2001- Τρομοκρατικές Επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε New York και
Washington D.C. Το NATO επικαλείται το Άρθρο 5 της Συμφωνίας για
πρώτη φορά και υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση στα θέματα της
ασφαλείας.
2003- Το NATO αναλαμβάνει τη διοίκηση της ISAF στο Αφγανιστάν
2010- Το NATO υιοθετεί το Στρατηγικό Σχέδιο ‘Ενεργού Δέσμευσης
και Μοντέρνας Άμυνας’ του 2010 ( ΕΔΏ! )

Βασικά Ορόσημα

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Washington-Treaty-Gr.doc
http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Washington-Treaty-En.doc
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49137.htm
http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Lisbon-SC-2010.pdf
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Anders Fogh Rasmussen, 12th SG,2009.

Michael-Christos Diamessis, PR Greece, 2013

General Knud Bartels, DK, NATO Chairman of the MC, 2013

NATO Chiefs of Staff, Greece, General M. Kostarakos, 2012

Lt General Anastasios D. Manolas, MR Greece, 2013

Air Marshal Sir Christopher Harper, Director General, IMS, 2013

Η Σημερινή Ηγεσία του ΝΑΤΟ
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General Philip M. Breedlove, SACEUR, U.S.A., 2013. 

General Werner Freers, SHAPE, DE, 2013 

General Jean-Paul Paloméros, SACT, FR, 2013

General Hans-Lothar Domröse, AJFC Brunssum, DE, 2013

Admiral Bruce W. Clingan, AJFC Naples, USA, 2012

Lt-Gen-Devetzis, NATO Deployable Corps - GR , 2012

Η Σημερινή Ηγεσία του ΝΑΤΟ

http://www.jfcbs.nato.int/resources/16/About_JFC_Brunssum/Commanders/official_photo_domroese.jpg
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Βοηθά στη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος

Είναι ανοικτό και νέα μέλη είναι καλοδεχούμενα

Σφυρηλατεί συνεργασίες και συμπράξεις

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

Τι κάνει το ΝΑΤΟ;
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Προωθεί τη διαβούλευση

Προάγει το διάλογο και τη συνεργασία

Προλαμβάνει τις συγκρούσεις μέσω της διπλωματίας

Παρέχει ασφάλεια για την αναδόμηση περιοχών μετά
από συγκρούσεις

Βοηθά στη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος
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Άρθρο 10 της Συμφωνίας της Ουάσινγκτον.
vΤα μέρη δύνανται, δι' ομοφώνου συμφωνίας, να καλέσουν οιονδήποτε έτερον
Ευρωπαϊκόν Κράτος όπερ είναι εις θέσιν να προαγάγη τας αρχάς της
παρούσης Συνθήκης και να συμβάλη εις την ασφάλειαν της περιοχής του
Βορείου Ατλαντικού, όπως προσχωρήση εις την παρούσαν Συνθήκην. Παν
κράτος ούτω προσκαλούμενον, δύναται να μετάσχη της Συνθήκης δια της
καταθέσεως του οργάνου προσχωρήσεώς τoυ παρά τη Κυβερνήσει των ΗΠΑ. 
Η Κυβέρνησις των ΗΠΑ θέλει πληροφορήσει έκαστον των Μερών περί της
καταθέσεως ενός εκάστου των τοιούτων οργάνων προσχωρήσεως.
Νατοϊκή ανοικτή πολιτική: Μια συνεχής διεργασία
Σχέδιο Δράσης για τη Συμμετοχή (Membership Action Plan)
vΠρόγραμμα βοήθειας των υποψήφιων μελών για να ικανοποιήσουν τα
Νατοϊκά στάνταρ και να προετοιμαστούν για μελλοντική συμμετοχή
vΣτο παρόν προχωρούν για συμμετοχή:ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη

Είναι ανοικτό και νέα μέλη είναι καλοδεχούμενα
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Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic 
Partnership Council, EAPC + Parnership for Peace, PfP)
Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ (NMD)
Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (ICI)
Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe, PAG)
Διεθνείς Οργανισμοί (International Organizations)
Συμβούλιο NATO – Ρωσίας (NRC)
Συμβούλιο NATO – Ουκρανίας (NUC)
Επιτροπή NATO – Γεωργίας (NGC)

Σφυρηλατεί συνεργασίες και συμπράξεις

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49276.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-76FD9287-3311CF47/natolive/topics_50349.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-26930091-5E0A26AA/natolive/topics_52927.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_52956.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49188.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50091.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_37750.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_52131.htm
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Πολυμερές βήμα για διάλογο ασφαλείας και συνεργασία 50 
μελών: 28 ΝΑΤΟ-Μέλη + 22 Εταίροι
Ιδρύθηκε το 1994
Πολιτικό πλαίσιο για:
v Πολυμερή συνεργασία με μη-μέλη στην Ευρώ-Ατλαντική περιοχή.
v Διμερείς σχέσεις με επιμέρους εταίρους, υπό την αιγίδα της Συνεργασίας
για Ειρήνη (PfP)

Σχέδια Εργασίας (Euro-Atlantic Partnership Work Plan)
v Περιφερειακά θέματα ασφαλείας, έλεγχος και μη διάδοση εξοπλισμών, 
τρομοκρατία και νέες προκλήσεις ασφαλείας, διαχείριση κρίσεων, 
μεταρρυθμίσεις άμυνας, αμυντική σχεδίαση, προετοιμασία και απόκριση
στις καταστροφές, επιστήμες, περιβάλλον κλ.π.).

v ( ΕΔΏ ) είναι ένα παράδειγμα!

Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας (EAPC+PfP)

http://www.nato.int/docu/basictxt/b081209a.pdf
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Προγράμματα Συνεργασίας
v Βασικά Προγράμματα Συνεργασίας (Αμυντικές μεταρρυθμίσεις και
εκμοντερνισμός των Ε.Δ., Επιχειρησιακές ικανότητες πολυεθνικών επιχειρήσεων
διαχείρισης κρίσεων, Τρομοκρατία και προκλήσεις ασφάλειας, Προετοιμασία & 
απόκριση στις καταστροφές, Επιστημονική & περιβαλλοντική συνεργασία)
v Εξατομικευμένα Προγράμματα Συνεργασίας (Δραστηριότητες, όπως: 
Αμυντική πολιτική και σχεδιασμός, Πολιτικό-στρατιωτικές σχέσεις, 
επιμόρφωση και εκπαίδευση, Αεράμυνα, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα
Πληροφορικής, Διαχείριση κρίσεων, πολιτική άμυνα)
v Σχέδια Δράσης κατά της Τρομοκρατίας (Πλαίσιο, ρόλοι, μέσα της
συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας, κοινοποίηση πληροφοριών, συνοριακή
συνεργασία, εκπαίδευση και ασκήσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, καταστροφή
πλεονασμάτων εξοπλισμών και πυρομαχικών)
v Συνεργασίες Ναρκαλιεύσεων και Καταστροφής Πυρομαχικών (Trust 
Funds, περισσότερα από 25 πρότζεκτ από το 2000)

Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας (EAPC+PfP)
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v Σχέδια Δράσης Οικοδόμησης Αμυντικών Θεσμών (Partnership Action 
Plan on Defence Institution Building, Βοηθούν στην μεταρρύθμιση των
αμυντικών θεσμών των εταίρων για να ικανοποιούν εσωτερικές και διεθνείς
ανάγκες, αναδιαμόρφωση διμερών προγραμμάτων βοήθειας, δημοκρατικό
έλεγχο αμυντικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή πολιτών στη πολιτική της
ασφάλειας, διαφάνεια και λογοδοσία)
v Προγράμματα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης για τις μεταρρυθμίσεις
της άμυνας και ασφάλειας.

Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας
(EAPC+PfP)
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Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας
v Διακήρυξη της Ρώμης (2002)
Ø “Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας: Μια νέα ποιότητα”
Ø Νέα πνοή και ουσία στις σχέσεις
Ø Ιδρύεται το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (ΝATO-Russia Council, NRC)
ü 29 NRC Μέλη: Ισότιμα μέλη
ü Το NRC αντικαθιστά το προηγούμενο συμβούλιο ( NATO-Russia 
Permanent Joint Council, NRPJC)

v Οικοδομεί επί της “Ιδρυτικής Πράξης επί Αμοιβαίων Σχέσεων, Συνεργασίας
και Ασφαλείας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας” του 1997, 
με κύρια σημεία:

üü ΤοΤο NATO NATO & & ηη ΡωσίαΡωσία δενδεν θεωρούνθεωρούν οο έναςένας τοντον άλλοάλλο ωςως αντίπαλοαντίπαλο
ü Πλούσια ατζέντα θεμάτων συνεργασίας
ü Ίδρυση Συμβουλίου NRPJC (αντικατασταθέν από το NRC το 2002)

NATO-Ρωσία



Αναστάσιος Μπασαράς 24/7116 / 1/ 2014

Πρακτική και Ρεαλιστική Συνεργασία
Ø Τρομοκρατία και νέες απειλές και προκλήσεις
Ø Διαχείριση κρίσεων
Ø Εκπαίδευση επί της εκστρατείας κατά των Αφγανικών ναρκωτικών
Ø Μη διάδοση και αύξηση εξοπλισμών
Ø Έλεγχος εξοπλισμών και οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης
Ø Βελτίωση της πυραυλικής άμυνας (Theatre missile defence)
Ø Στρατιωτική συνεργασία και μεταρρύθμιση της Άμυνας
Ø Αστικές επείγουσες ανάγκες (Civil emergencies)

NATO-Ρωσία
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Επιτροπή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας (NUC)
vΣυζητά θέματα ασφαλείας κοινού ενδιαφέροντος
vΚατευθύνει την πρακτική συνεργασία
vΥιοθετεί το Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα (ANP)
vΕνεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό Σχέσεων ΝΑΤΟ-Ουκρανίας του 1997, 
το οποίο επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία επί
θεμάτων:
Ø Κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας
Ø Δημοκρατικής ανάπτυξης, οικονομικής ευημερίας, κατάστασης ως μιας
μη-πυρηνικής χώρας

Πρακτική Συνεργασία επί μιας πληθώρας θεμάτων υπό το
Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα (ANP)
Βασικές Προτεραιότητες:
vΜεταρρύθμιση Άμυνας και Ασφάλειας
vΥποστήριξη Νατοϊκών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

NATO-Ουκρανία
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Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας (NATO-Georgia Commission, NGC)
v Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2008.

v Παρέχει ένα βήμα πολιτικών διαβουλεύσεων
v Κατευθύνει την πρακτική συνεργασία σύμφωνα με το Ετήσιο Εθνικό
Πρόγραμμα (Annual National Programme, ANP)
v Στηρίζει της μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Γεωργίας, ώστε η χώρα να
ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ

NATO-Γεωργία
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Συγκροτήθηκε το 1994 – Συμμετέχουν
vAlgeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, Tunisia
Έχει σαν σκοπό «να δημιουργήσει καλές σχέσεις, αλληλοκατανόηση και
εμπιστοσύνη στην περιοχή, προάγοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην
περιοχή και εξηγώντας τις πολιτικές και τους στόχους του ΝΑΤΟ"
Ο διάλογος αντανακλά την άποψη του ΝΑΤΟ ότι η ασφάλεια στην
Ευρώπη είναι σφιχτοδεμένη με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη
Μεσόγειο.
Ενισχύει και συμπληρώνει, επίσης, την Ευρώ-Μεσογειακή Συνεργασία
(Euro-Mediterranean Partnership)
και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(Organization for Security and Co-operation in Europe's Mediterranean 
Initiative)
Εφαρμόζει Ετήσια Προγράμματα Εργασίας

Μεσογειακός Διάλογος

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Euro-Mediterranean%20Partnership.doc
http://www.osce.org/
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Προωθήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη,2004, 
όπου οι ηγέτες ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αναβαθμίσουν το Μεσογειακό Διάλογο
σε μια καλύτερη συνεργασία με επίλεκτες χώρες της Ευρύτερης Μέσης
Ανατολής: Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates
Η ICI προσφέρει πρακτική συνεργασία των εταίρων της σε θέματα
όπως:
v Όπλα μαζικής Καταστροφής
v Τρομοκρατία
v Εκπαίδευση
v Συμμετοχή στις Ασκήσεις του ΝΑΤΟ
v Προαγωγή της Στρατιωτικής Διαλειτουργικότητας
v Συνεργασία στη διασυνοριακή ασφάλεια κατά των ναρκωτικών και τράφικιν
v Ετοιμότητα για μείζονες καταστροφές και πολιτική άμυνα
v Συμβούλευση σε θέματα άμυνας

Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης
(Istanbul Cooperation Initiative, ICI)
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ΟΗΕ (UNO)
v Ενεργός συνεργασία για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990
v Διακήρυξη NATO-ΟΗΕ (Σεπτ, 2008): Πλαίσιο επί ευρείας διαβούλευσης και
συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών.
v Διαβούλευση και συνεργασία σε πολλά πεδία:  Διαχείριση κρίσεων, συνεργασία
πολιτική-στρατιωτική, από-ναρκοθετήσεις, πολιτική άμυνα, έλεγχος και μη διάδοση
εξοπλισμών, τρομοκρατία, καταπολέμηση τράφικιν και ναρκωτικών.
Ευρωπαϊκή Ενωση, EU (EU )
v1994: Ταυτοποίηση της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας
v2003: Ενισχυμένο Πακέτο Βερολίνου (Berlin Plus Package). 
vNATO-EU: Μιά Στρατηγική Συνεργασία (ΕΔΏ)!
vΠερισσότερα: EUFSP: (ΕΔΏ)!    ΚΕΠΠΑ-ΕΛΛΑΣ-ΘΕΣΕΙΣ: (ΕΔΏ)!

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)!
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe)!
Αφρικανική Ένωση (African Union)!
ΜΚΟ (Non-governmental organizations, ( ΕΔΏ! )!

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

http://www.un.org/en/
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-09B03370-367CE7AB/natolive/topics_49217.htm
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/keppa.html
http://www.osce.org/
http://hub.coe.int/
http://www.au.int/en/
http://www.nato.int/acad/fellow/97-99/balaban.pdf
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Διμερείς σχέσεις με παγκόσμιους εταίρους που δεν είναι μέλη
επίσημων συνεργασιών/συμπράξεων
Διάφοροι Βαθμοί Συνεργασίας:
vΚοινές αξίες και στρατηγική φιλοσοφία, εμβάθυνση σχέσεων με το ΝΑΤΟ
και συνεργασία σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος (Australia, Japan, New 
Zealand and the Republic of Korea)
vΠροώθηση διαβούλευσης και συνεργασίας σε ειδικότερα πεδία (Afghanistan, 
Pakistan, Iraq)
vΠροώθηση διαλόγου με το ΝΑΤΟ σε συγκεκριμένη ατζέντα(China, India)

Πλαίσιο Συνεργασίας: ( ΕΔΏ! )
Ολοι οι Εταίροι ( ΕΔΏ! )

Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe)

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Partners-Across-The-World.doc
http://www.nato.int/cps/el/natolive/51288.htm
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Επιχειρήσεις και Αποστολές Διαχείρισης Κρίσεων: Βασισμένων στο Άρθρο
5, Μη Βασισμένων στο Άρθρο 5 και Βοήθειας προς Εταίρους
v Αφγανιστάν

ØΑπό τον Αύγουστο/2003, το ΝΑΤΟ ηγείται της ‘International Security 
Assistance Force, ISAF’ κατόπιν εντολής του ΟΗΕ

ØΔιάθεση Ομάδων Ανοικοδόμησης της Περιφέρειας (Provincial 
Reconstruction Teams PRTs) 

ØΤο Αφγανιστάν θα αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειάς του από το 2014
v Κόσσοβο

ØΤο ΝΑΤΟ ηγήθηκε της Δύναμης Τήρησης της Ειρήνης KFOR, Ιούνιος
1999. Από το 2009 η παρουσία της KFOR είναι για προληπτικούς λόγους.

ØΑπόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1244, Ιούνιος 1999
ØΑεροπορικές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας 24/3-10/6 1999

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων
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v Ιράκ:
Nατοϊκή Αποστολή Εκπαίδευσης στο Ιράκ (Training Mission Iraq, 
NTM-I) - 2004

üΕκπαίδευση προσωπικού των Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας
üΣυντονισμός υπηρεσιών προμηθειών
üΑνάπτυξη μονάδων εξειδικευμένης εκπαίδευσης

v Μεσόγειος
Επιχείρηση Ενεργού Δράσης (Operation Active Endeavour)

üΠροώθηση επιχείρησης από τον Οκτώβριο του 2001 στη Μεσόγειο
για την αποκάλυψη, εντοπισμό, πρόληψη και προστασία εναντίον
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων (Άρθρο 5) 

üΑπό το Μάρτιο, 2010 επέκταση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο
üΑπό τον Ιανουάριο 2010 μετατροπή σε επιχείρηση βασισμένη σε
δίκτυο.

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

http://www.aco.nato.int/page136952.aspx
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_7932.htm
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v Κόλπος του Aden
ØΑντί-πειρατικές επιχειρήσεις στον κόλπο του Aden και στο Κέρας της
Αφρικής

ØΥποστήριξη Ανθρωπιστικών προσπαθειών
ØΠροστασία ζωτικών θαλασσίων συγκοινωνιών και οικονομικών
συμφερόντων

v Υποστήριξη Αφρικανικής Ένωσης
ØΥποστήριξη της Αποστολής της AU στη Σομαλία
ØΝατοϊκή υποστήριξη της Αφρικανικής Δύναμης Ετοιμότητας (African 

Standby Force, ASF), 2007
ØΥποστήριξη της Αποστολής της AU στο Σουδάν

v Βαλκανικές Επιχειρήσεις
ØΒοσνία-Ερζεγοβίνη, 1995-96
ØΠΓΔΜ, 2001-2003

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων
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NATO και Λιβύη
v Το Φεβρουάριο του 2011 το ΝΑΤΟ αποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΟΗΕ
να προστατεύσει το λαό της Λιβύης από το καθεστώς του Καντάφι. 

v Το Μάρτιο του 2011, ένας συνασπισμός χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και
εταίρων επέβαλε εμπάργκο όπλων και απαγόρευσε πτήσεις προστατεύοντας
το λαό της Λιβύης και τις κατοικημένες περιοχές από τις επιθέσεις των
δυνάμεων του Καντάφι. 

v Η επιχείρηση περατώθηκε επιτυχώς την 31 Οκτωβρίου 2011.
v Δείτε περισσότερα ( ΕΔΏ! )

Σχεδιασμός για Έκτακτες Ανάγκες
v Προσφυγικές κρίσεις, Πυρκαγιές, Κατακλυσμοί, Σεισμοί

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_71652.htm
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Πυραυλική Άμυνα (Missile defence)
v Προστασία στρατευμάτων (Alliance Theatre Missile Defence, TMD) 
v Προστασία των Νατοϊκών εδαφών και πληθυσμών στην Ευρώπη
v Συνεργασία με τη Ρωσία
Τρομοκρατία
v Επιχείρηση Ενεργού Δράσης (Operation Active Endeavour), 2001
v Δύναμη Στήριξης Διεθνούς Ασφάλειας (International Security Assistance 

Force, 2003)
v Μονάδα Πληροφοριών Τρομοκρατικής Απειλής, (Terrorist threat Intelligence 

Unit, 2005)
v Αποστολές Επιτήρησης AWACS
v Αυξημένη συνεργασία με του Εταίρους, τους Διεθνείς Οργανισμούς και
τους Παγκόσμιους Εταίρους

v Προσαρμογή Στρατιωτικών Ικανοτήτων
v Πρόγραμμα η Επιστήμη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές
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Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής (weapons of mass 
destruction, WMD)
Ίδρυση της Πρωτοβουλίας WMD, 1999 με σκοπό να:
v Αυξήσει την επιχειρηματολογία και την κατανόηση των θεμάτων WMD
v Βελτιώσει την κοινοποίηση των πληροφοριών
v Αυξήσει την ενημέρωση των θεμάτων διάδοσης όπλων
v Αυξήσει την στρατιωτική ετοιμότητα κατά των απειλώνWMD 
v Ανταλλάξει πληροφορίες επί εθνικών προγραμμάτων για βοήθεια και
καταστροφή WMD 

v Αυξήσει τις δυνατότητες για τους Συμμάχους να αλληλοβοηθηθούν στην
προστασία των λαών τους

v Αναπτύξει ένα Κέντρο WMD, 2000

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές
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Άμυνα Κυβερνοχώρου (Cyber defence)
v Πολιτική Άμυνας Κυβερνοχώρου, 2008 (Συντονισμός και διαβούλευση
επί θεμάτων Άμυνας Κυβερνοχώρου)

v Κύριες Δραστηριότητες:
ØΒοήθεια Συμμάχων
ØΈρευνα & Εκπαίδευση (Ίδρυμα: Centre of Excellence, Tallinn, 

Estonia)
ØΣυνεργασία με τους Εταίρους

v Δείτε εδώ περισσότερα ( ΕΔΏ! )

Ασφάλεια Ενέργειας
v Δείτε εδώ περισσότερα ( ΕΔΏ! )

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_78170.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49208.htm
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Μικρές, ευέλικτες και κινητές Δυνάμεις
Πακέτο Στρατιωτικών Ικανοτήτων Λισαβόνας ( Lisbon 
Capabilities Package, 2010) 
v Ικανοποίηση τρεχουσών επειγουσών αδυναμιών
v Ενασχόληση με εξελίξιμες αναδυόμενες απειλές
v Ενασχόληση με κρίσιμες μακροπρόθεσμες επιχειρησιακές ικανότητες (Αντι-
Αυτοσχέδια Εκρηκτικά Μέσα-counter-IEDs, Στρατηγικές Αερομεταφορές
κλ.π. ΕΔΏ! )

Νατοϊκή Επεμβατική Δύναμη (NATO Response Force, NRF)
v Πολυεθνική Μεικτή Δύναμη μεγάλης ετοιμότητας
v Αναπτύξιμη εντός 5 ημερών και βιώσιμη για 30 ημέρες ή/και περισσότερο
εφόσον ανεφοδιαστεί

v Αποστολές Άρθρου 5 και μη!

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Lisbon-SC-2010.pdf
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_72809.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49755.htm
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Μεταρρύθμιση της Δομής της Στρατιωτικής Διοίκησης
v Διοίκηση Τριών Βαθμίδων

ØΣτρατηγικό Επίπεδο: Αλλαγή των αρμοδιοτήτων από γεωγραφική
κατανομή σε λειτουργική κατανομή!

ØΕπιχειρησιακό Επίπεδο: Επιτελεία από 7 σε 5 + περαιτέρω μειώσεις!
ØΤακτικό Επίπεδο: Επιτελεία από 7 σε 5 + περαιτέρω μειώσεις!

Μεταρρύθμιση της Διεργασίας Αμυντικού Σχεδιασμού
v Το εργαλείο που διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμμαχίας αναπτύσσουν τις
αναγκαίες επιχειρησιακές ικανότητες για την επίτευξη της αποστολής της
Συμμαχίας, αναζητώντας μεγαλύτερη αρμονία και ολοκλήρωση των
εθνικών αμυντικών σχεδιασμών για μια ευέλικτη, συντονισμένη με άμεση
αντίδραση άμυνα.

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες
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Σχεδιασμός Επιτήρησης Εδάφους της Συμμαχίας (Alliance 
Ground Surveillance planning process)
v Εναέριο, Εφεδρικό Σύστημα Επιτήρησης Εδάφους (stand-off)
v Εντοπισμός και Ανίχνευση κινουμένων μέσων επί ή κοντά στο έδαφος
v Πολυεθνική συνεργατική προσπάθεια – 15 χώρες συμμετέχουν (Bulgaria, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Norway, Romania, Slovak Republic, Slovenia, USA )

v Συγκρότηση Υπηρεσίας Επιτήρησης Εδάφους (Alliance Ground 
Surveillance Agency), 2009

Πυραυλική Άμυνα (Missile defence)
v Προστασία στρατευμάτων (Alliance Theatre Missile Defence, TMD) 
v Προστασία των Νατοϊκών εδαφών και πληθυσμών στην Ευρώπη
v Συνεργασία με τη Ρωσία

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_48892.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49635.htm
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Λήψη Αποφάσεων με Συναίνεση
Πολιτική και Στρατιωτική Δομή
Εθνικές Αντιπροσωπίες (Delegations)

Κύρια Σώματα
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Διεθνές Επιτελείο (International Staff)

Δομή Στρατιωτικής Διοίκησης (Military command 
structure)
Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ (Agencies)

Πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ;
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v Το ΝΑΤΟ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπου οι
αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού υπό εκάστης χώρας μέλους

v Η βασική αρχή της συναίνεσης εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα των
επιτροπών.

Λήψη Αποφάσεων με Συναίνεση
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Πολιτική και Στρατιωτική Δομή

North Atlantic
Council (NAC)

Nuclear Planning
Group (NPG)

Allied Command
Transformation

Military Committee
(MC)

Secretary General

Allied Command
Operations

Committees
subordinate to the
Council and NPG

National Authorities

Permanent Representatives
(Ambassadors to NATO)

Military Representatives
to NATO

International Military Staff

Strategic CommandsInternational Staff
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v Μια Εθνική Αντιπροσωπία ανά Χώρα-μέλος στο
Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

v Επίπεδο Πρεσβείας
v Προΐσταται Πρέσβης ή Μόνιμος Αντιπρόσωπος
v Περισσότερα ( ΕΔΩ! )

Εθνικές Αντιπροσωπίες (Delegations)

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49205.htm
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v Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο, North Atlantic Council, NAC
ØΤο ύπατο σώμα λήψης πολιτικών αποφάσεων
ØΒήμα για τη συζήτηση θέματα πολιτικής και επιχειρήσεων
ØΠροεδρεύει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
ØΥποβοηθείται στο έργο του υπό των Μονίμων Αντιπροσώπων και του
Διεθνούς Επιτελείου (IS)

ØΣυνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα (Μονίμων Αντιπροσώπων, Υπουργών
Εξωτερικών & Άμυνας, Αρχηγών Κρατών)

ØΣυγκροτείται βάσει του Άρθρου 9 της Συμφωνίας της Ουάσιγκτον
ØΕξουσιοδοτείται για τη συγκρότηση υποβοηθητικών σωμάτων
ØΠερισσότερα ( ΕΔΏ! )

Κύρια Σώματα

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49763.htm
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v Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού, Nuclear Planning Group, NPG
ØΗ ύπατη αρχή αναφορικά με θέματα πυρηνικής πολιτικής
ØΕπισκοπεί την πυρηνική πολιτική της Συμμαχίας υπό το φώς του
περιβάλλοντος ασφαλείας

ØΗ Γαλλία δεν είναι μέλος
ØΠροεδρεύει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
ØΣυνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα
ØΠερισσότερα ( ΕΔΏ! )

Κύρια Σώματα

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_50069.htm
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v Πρόεδρος των ανώτερων επιτροπών του ΝΑΤΟ και
διαμεσολαβητής αποφάσεων

v Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ (Spokesperson)
v Επικεφαλής του Διεθνούς Επιτελείου (IS)
v Από την 1/1/2009, ΓΓ του ΝΑΤΟ είναι ο Anders Fogh 

Rasmussen, πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.

v Περισσότερα ( ΕΔΏ! )

Γενικός Γραμματέας του NATO

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_50094.htm
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v Συμβουλευτικό και Διοικητικό σώμα
v Υποστηρίζει το έργο των Αντιπροσωπειών (Delegations)
v Οργανώνεται σε διευθύνσεις, ( ΌΠΩΣ! )

v Στελεχώνεται υπό προσωπικού των χωρών μελών και μονίμου
προσωπικού, περίπου 1200 υπάλληλοι ( ~ 5000 περίπου σε
ολόκληρη τη συμμαχία, Στρατηγεία, Επιτελεία και Υπηρεσίες)

v Περισσότερα (ΕΔΏ! ) και ( ΕΔΏ! )

Διεθνές Προσωπικό (International Staff)

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-InternationalStaff.doc
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_58110.htm
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v Στρατιωτική Επιτροπή, Military Committee, MC
ØΑνώτερη στρατιωτική συμβουλευτική αρχή
ØΥπό την αρχή του NAC και της NPG
ØΠαρέχει καθοδήγηση στους δύο στρατηγικούς διοικητές (ACO, ACT)
ØΣυνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα (Στρατιωτικών Αντιπροσώπων και
Υπουργών Άμυνας)

ØΗ οργανωτική δομή ( ΕΔΏ! ) και ( ΕΔΏ! )
ØΟ πρόεδρος επιλέγεται για περίοδο τριών ετών.
ØΥποβοηθείται στο έργο της υπό του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου

(IMS)
ØΠερισσότερα ( ΕΔΏ! )

Δομή Στρατιωτικής Διοίκησης

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-MC-Structure.doc
http://www.nato.int/cps/el/natolive/structure.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_49633.htm
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v Παραγωγή και Υποστήριξη
v Τυποποίηση
v Επικοινωνίες
v Έρευνα – Μελέτες - Εκπαίδευση
v Γραφεία για διάφορα Πρότζεκτ
v Η οργανωτική δομή (ΕΔΏ! )

v Γενικές πληροφορίες για τους Οργανισμούς και τις
Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ ( ΕΔΏ! )

Οργανισμοί – Υπηρεσίες – Γραφεία ΝΑΤΟ

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Organizations-Agencies-Structure.doc
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_66470.htm
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v Βασικά
v Πολιτικός Προϋπολογισμός (Civil budget) 
v Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (Military budget)
v Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (NATO 

Security Investment Programme) 
v Μεικτή Πολυεθνική Χρηματοδότηση (Joint funding)
v Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
v Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ (The 

International Board of Auditors of NATO, ΙΒΑΝ)

Τα Οικονομικά του ΝΑΤΟ
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v Έμμεσες Συνεισφορές
ØΟι χώρες-μέλη αναλαμβάνουν το κόστος ανάπτυξης των δυνάμεών τους
όταν συμμετέχουν εθελοντικά στις Νατοϊκές επιχειρήσεις.

ØΟι χώρες-μέλη αναλαμβάνουν, επίσης, το κόστος των ιδικών τους
στρατιωτικών δυνάμεων και ικανοτήτων.

v Άμεσες Συνεισφορές-Αρχή Κοινής Χρηματοδότησης (principle of 
common funding)
ØΧρηματοδοτούν τις δαπάνες των ολοκληρωμένων δομών του ΝΑΤΟ.
ØΓίνονται από χώρες-μέλη σύμφωνα με φόρμουλα επιμερισμού κόστους

(agreed cost-sharing formula) βασισμένη στο ΑΕΠ τους.
ØΑντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό αμυντικών δαπανών χωρών-μελών.
Ø Ακολουθούν την αρχή της κοινής χρηματοδότησης δηλαδή οι χώρες
συνενώνουν τις στρατιωτικές δυνάμεις (pool resources) μέσα στο Νατοϊκό
πλαίσιο. 

Βασικά



Αναστάσιος Μπασαράς 53/7116 / 1/ 2014

ØΥπάρχουν τρείς Προϋπολογισμοί κοινής χρηματοδότησης:
üΟ Πολιτικός Προϋπολογισμός (the civil budget)
üΟ Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (the military budget)
üΤο Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (the NATO Security 

Investment Programme)
Ø Για το 2013 οι ανωτέρω προϋπολογισμοί είναι αντίστοιχα:

215,473,000 -- 1,448,799,776 -- 700,000,000 €
ØΜπορείτε να δείτε τον πίνακα κοινής χρηματοδότησης των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ για το 2013, ( ΕΔΏ! ) 

ØΜπορείτε να δείτε διάφορους πίνακες αμυντικών δαπανών των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ, ( ΕΔΏ! )

ØΟ Προϋπολογισμός της Ελλάδας του 2013 προβλέπει για το ΝΑΤΟ: 
ΕΣΟΔΑ: 35 Μ€ και ΕΞΟΔΑ: 84 Μ€

ØΣτη συνέχεια θα δούμε τα κύρια σημεία των τριών προϋπολογισμών:

Βασικά

http://www.elisme.gr/images/PPTfiles/NATO-Budgets-2013.doc
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_85966.htm?mode=pressrelease
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üΛειτουργικά και Μισθολογικά Έξοδα Διεθνών
Επιτελείων (International Staff)

üΠολιτικά Προγράμματα
üΤρέχοντα Λειτουργικά έξοδα των εγκαταστάσεων
και των μέσων των επιτελείων (Running costs of HQ 
facilities)

üΥπηρεσίες Διασκέψεων (Conference services)
üΔιασκέψεις και συναντήσεις των Επιτροπών του
ΝΑΤΟ

üΥπηρεσίες Ασφάλειας

Πολιτικός Προϋπολογισμός (Civil budget)
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ü Δαπάνες Λειτουργίας & Υποστήριξης (O&S) της διεθνούς
στρατιωτικής δομής.

ü Δαπάνες Στρατιωτικής Επιτροπής (Military Committee)
ü Πληρωμές Διεθνούς Στρατιωτικού Προσωπικού (International 

Military Staff)
ü Υπηρεσίες και Οργανισμοί (Agencies)
ü Μισθοδοτικές και Λειτουργικές Δαπάνες Στρατηγικών
Διοικήσεων και συναφών ΣΔΕΠ (command, control and 
information systems)

ü Δαπάνες Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and 
development agencies)

ü Δαπάνες AWACS (NATO Airborne Early Warning &Control 
Force)

ü Λειτουργικά Έξοδα του ΝΑΤΟ για διοικητικές δομές
διατήρησης της ειρήνης (Operating costs of NATO 
peacekeeping command structures)

Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (Military budget)
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üΜείζονες Επενδύσεις Έργων και Συστημάτων που
υπερβαίνουν τις Εθνικές Απαιτήσεις Άμυνας των
επιμέρους χωρών-μελών

üΣυστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής
üΡαντάρ
üΣτρατιωτικά Επιτελεία (Military HQ)
üΑεροδρόμια (Airfields)
üΑγωγοί καυσίμων και αποθήκευση (Fuel pipelines 

and storage)
üΛιμένες (Harbours)

Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (the 
NATO Security Investment Programme)
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üΟι συμμετέχουσες χώρες ταυτοποιούν απαιτήσεις, 
προτεραιότητες και τρόπους χρηματοδότησης, αλλά το
ΝΑΤΟ έχει ορατότητα και παρέχει πολιτική και
οικονομική εποπτεία.

üΟδηγούν στη συγκρότηση διοικητικών και
διαχειριστικών οργανισμών μέσα σε μια υπηρεσία του
ΝΑΤΟ (π.χ. ανάπτυξη & παραγωγή μαχητικού α/φ, 
υποστήριξη συστημάτων αεράμυνα, επικοινωνιών και
πληροφορικής, έρευνα και ανάπτυξη κλπ)

üΤα μεικτά πολυεθνικά προγράμματα ποικίλουν
αναφορικά με τις συμμετέχουσες χώρες, συμφωνίες
επιμερισμού κόστους, διοικητικές δομές κ.λπ.

Μεικτή Πολυεθνική Χρηματοδότηση (Joint funding)
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ü Πολιτικός και Στρατιωτικός Προϋπολογισμός
•Κάθε προϋπολογισμός προετοιμάζεται από τη Διοίκηση κάθε
σώματος και υποβάλλεται προς επισκόπηση και αποδοχή.

•Επισκοπείται από την Επιτροπή Προϋπολογισμού (Budget 
Committee) αποτελούμενη από αντιπροσώπους χωρών μελών

•Γίνεται αποδεκτός προς εκτέλεση από το Συμβούλιο NAC. 
ü Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας

•Η υλοποίηση του Νατοϊκού Προγράμματος Επενδύσεων
Ασφαλείας αρχίζει με τα ‘πακέτα ικανοτήτων’ (capability 
packages).Τα πακέτα αυτά προσδιορίζουν τα διαθέσιμα και
απαιτούμενα κεφάλαια, μέσα, πόρους και προσωπικό (assets) 
από τους Στρατιωτικούς Διοικητές του ΝΑΤΟ για να
εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

•Υποβάλλονται στην Επιτροπή Επενδύσεων(Investment 
Committee) και μετά στο Συμβούλιο Πολιτικής & Σχεδιασμού
Πόρων (Resource Policy and Planning Board) προς επισκόπηση.

•Γίνονται αποδεκτά από το Συμβούλιο NAC προς υλοποίηση.

Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
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üΟικονομικός Έλεγχος (Financial Control)
• Ο Επικεφαλής του Σώματος (Υπηρεσίας/Οργανισμός/ 
Διοίκηση) που αναφέρεται ο Προϋπολογισμός είναι
υπεύθυνος για τη σωστή σύνταξη και υλοποίησή του. 

• Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον Οικονομικό
Ελεγκτή (Financial Controller, FC) του σώματος.

• Κάθε FC σε περίπτωση διαφωνιών μπορεί να προσφύγει στην
Επιτροπή Προϋπολογισμού (Budget Committee, BC). 

• Ο FC επιφορτίζεται με τη διασφάλισης της συμμόρφωσης του
Προϋπολογισμού με τα κριτήρια της BC, τους οικονομικούς
κανονισμούς και νόρμες και συναφείς διαδικασίες
υλοποίησης.

Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
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• (The International Board of Auditors of NATO, ΙΒΑΝ)
Ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα ελεγκτών (IBAN) του ΝΑΤΟ
είναι υπεύθυνο για τον οικονομικό έλεγχο των Λογαριασμών
των διαφόρων σωμάτων του ΝΑΤΟ. Το κύριο καθήκον είναι
να υποβάλει στο Συμβούλιο NAC και χώρες-μέλη έκθεση ότι
όλα τα κονδύλια και προϋπολογισμοί πολυεθνικής και κοινής
χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται καταλλήλως για τον
διακανονισμό των εξουσιοδοτημένων δαπανών μέσα στις
παραχωρηθείσες φυσικές και οικονομικές δικαιοδοσίες.
Επικεφαλής του ΙΒΑΝ σήμερα είναι ο Έλληνας Δρ Χαρίσης.

• Περισσότερα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των
οικονομικών του ΝΑΤΟ ( ΕΔΏ! ) 

• Παραδείγματα Εκθέσεων ΙΒΑΝ (ΕΔΏ! )

Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ

http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_67655.htm
http://www.nato.int/issues/iban/iban_report_2010-e.pdf
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Ορόσημα
Οι Βασικές Παραδοχές
Οι Θέσεις της Ελλάδας
Συμπεράσματα

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ.
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Φεβρουάριος 1952, Ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Ορόσημα
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Αύγουστος 1974, Αποχώρηση από το Στρατιωτικό Σκέλος
και από την υποχρέωση της συμμετοχής της σε νατοϊκές
ασκήσεις, στην περίοδο 1974 - 1980, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Σεπτέμβριος 1980, Επανένταξη στο Στρατιωτικό Σκέλος του
ΝΑΤΟ

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Ορόσημα
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Η ΒΣ αποτελεί την πρώτη, ιστορικά επιτυχή σύμπηξη στρατιωτικής συμμαχίας
πολυμελούς συνθέσεως.
Η ΒΣ σχεδιάσθηκε για να παράσχει ένα μόνιμο διατλαντικό βήμα διαβούλευσης και
αμοιβαίας εγγύησης μεταξύ Ευρώπης και Βορείου Αμερικής σε ζητήματα άμυνας & 
ασφάλειας.
Η ιδρυτική συμφωνία του ΝΑΤΟ δεν προβλέπει παροχή εγγυήσεων ασφαλείας υπό
του ΝΑΤΟ σε ένα μέλος έναντι ενός άλλου μέλους. Ωστόσο, θα κάνει ότι είναι
δυνατό για να διαχειριστεί και αποτρέψει μια τέτοια κρίση/σύγκρουση, που
προφανώς επηρεάζει την ασφάλεια της Συμμαχίας.
v Σύμφωνα με το Άρθρον 1. ‘Τα Μέρη αναλαμβάνουν, ως καθορίζεται εν τω χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών, όπως διακανονίζουν πάσαν διεθνή διαφοράν εις ην
ήθελον ευρεθή εμπλεγμένα, δι' ειρηνικών μέσων, κατά τρόπον ώστε η διεθνής
ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη να μη εκτεθούν εις κινδύνους, και όπως εις
τας διεθνείς αυτών σχέσεις απέχουν της απειλής ή της χρησιμοποιήσεως βίας καθ' 
οιονδήποτε τρόπον απάδοντα προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.’

Είναι λαθεμένη η αντίληψη πολλών πολιτικών και μεγάλης μερίδας της κοινής
γνώμης στην Ελλάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας δυνητικός «προμηθευτής ασφαλείας»
απέναντι στην κυρίαρχη απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα, δηλαδή την Τουρκία.
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Ο πρωταρχικός σκοπός της ΒΣ, δηλαδή η ανάσχεση του σοβιετικού
επεκτατισμού, επιτεύχθηκε. Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ και του Σ.Β., τέθηκε
το ζήτημα της διεύρυνσης της έννοιας της ασφάλειας και οι εξελίξεις
επέβαλαν σταδιακή διεύρυνση του παραδοσιακού χώρου αρμοδιοτήτων και
δράσεων του ΝΑΤΟ. 
Έγινε επιτυχής διεύρυνση της ΒΣ στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων, της
αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, καταπολέμησης απειλής πειρατείας, 
αποτροπής διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής, και υποστήριξης
αποστολών ειρήνης και σταθερότητας κ.λπ.
Σύμφωνα με τη στρατηγική αντίληψη της Λισσαβόνας του 2010. Τα
θεμελιώδη καθήκοντα της Συμμαχίας είναι:
v Η παραδοσιακή συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Ιδρυτικής Συνθήκης τηςWashington, 

v Η διαχείριση κρίσεων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια
της Συμμαχίας, κρίσεων πριν την εκδήλωση, κατά την διάρκεια και
μετά την εξέλιξή τους σε συγκρούσεις, και τέλος

v Το πλέγμα συνεργασιακής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με τρίτα κράτη, 
εταίρους ή διεθνείς οργανισμούς.
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Η βάση για την επίτευξη των θεμελιωδών καθηκόντων της Συμμαχίας είναι η
πρωτοβουλία “Chicago Defence Package”, όπου κατά τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Σικάγο (20-21 Μαΐου 2012), υιοθετήθηκαν:

vΗ ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των κρατών-μελών της Συμμαχίας για τη
διατήρηση των ήδη διαθέσιμων αμυντικών μέσων και δυνατοτήτων, καθώς
και

vΗ απόκτηση νέων, την προσεχή δεκαετία και πέραν αυτής. 

v Βασικές παράμετροι είναι η «Έξυπνη Άμυνα» (Smart Defence) και η
«Πρωτοβουλία Συνδεδεμένων Δυνάμεων» (Connected Forces Initiative).

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Βασικές Παραδοχές

http://www.nato.int/cps/el/natolive/78125.htm
http://www.nato.int/cps/el/natolive/topics_98527.htm
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Σημαντικά οφέλη σε στρατιωτικό επίπεδο αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης στελεχών και απόκτησης τεχνογνωσίας (επιχειρησιακά
δόγματα, διαδικασίες, κυβερνοπόλεμος, οργανωτικές εξελίξεις κ.λπ.)
Μεγάλα οικονομικά οφέλη από τη συμμαχική χρηματοδότηση στρατιωτικών
υποδομών και δραστηριοτήτων και αξιόμαχου στρατιωτικού εξοπλισμού.
Η ανυπαρξία μιας Εθνικής Στρατηγικής, η οποία θα αποτελούσε την πυξίδα, 
τόσο των αντιπροσώπων μας στο ΝΑΤΟ, όσο και αυτών που χειρίζονται τα
θέματα της συμμαχίας στη χώρα, δεν διασφαλίζει την καλύτερη ενημέρωση, 
συνέχεια, συνέπεια και ποιότητα του έργου τους (τόσο εδώ όσο και στο ΝΑΤΟ) 
για την προώθηση των Εθνικών μας στόχων και συμφερόντων.
Ο δείκτης της Ελληνικής Βιομηχανικής Επιστροφής (ΕΒΕ) από τις υπηρεσίες
του ΝΑΤΟ είναι χαμηλός (<1). Ετσι πρέπει το ΥΕΘΑ, μέσω των εθνικών του
αντιπροσώπων, να συντονίζει τα θέματα που αφορούν την ΕΒΕ, μέσω των
διεθνών οργανισμών με στόχο την επίτευξη δείκτη ΕΒΕ πολύ μεγαλύτερου του
ένα ( >1 ).
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v Ενεργός συμβολή στην υλοποίηση Συμμαχικών δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών έγκαιρης & αξιόπιστης αντιμετώπισης προκλήσεων ασφαλείας.

v Προώθηση παγίων ελληνικών θέσεων, όπως:
v Αναγνώριση προβαδίσματος Ηνωμένων Εθνών ως αρμόδιου νομιμοποιητικού
Οργανισμού για τα διεθνή θέματα ασφαλείας,

v Διαμόρφωση βελτιωμένης σχέσης με έναν εκ των σημαντικότερων στρατηγικών
εταίρων του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία.

v Ενεργός συμμετοχή με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας της
Συμμαχίας με όλους τους εταίρους της.

v Προώθηση της στρατηγικής επιλογής ολοκλήρωσης ένταξης χωρών Δυτικών
Βαλκανίων στη Συμμαχία, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και οι σχέσεις καλής γειτονίας.

v Διαμόρφωση μιας λειτουργικότερης σχέσης μεταξύ της Συμμαχίας και ΕΕ σε
θέματα ασφάλειας και άμυνας.

v Ενίσχυση διαλόγου και συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τα Ηνωμένα Έθνη και
v Εμπέδωση σταθερότητας στη νότια πτέρυγα της Συμμαχίας με τις χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Οι Θέσεις της Ελλάδας
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Η συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ είναι πολιτικά δεδομένη και επιβαλλομένη
γεωστρατηγικά.
Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του απομονωτισμού, η μόνη ρεαλιστική
στρατηγική επιλογή είναι η ενεργός συμμετοχή στους διεθνείς Οργανισμούς. Η
συμμετοχή διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον, βελτιώνει τη διεθνή επιρροή, προτάσσει
πρωτοβουλίες και προάγει την πολιτική αξιοποίηση της συνεισφοράς.
Το εθνικό συμφέρον, οι σκοποί και οι προτεραιότητες της άμυνας και ασφάλειας
της Ελλάδας εξυπηρετούνται καλύτερα ‘Μέσα από τη Συμμαχία’ και γι’ αυτό
χρειάζεται πολιτική βούληση, δέσμευση και δραστηριοποίηση των πολιτικών και
στρατιωτικών παραγόντων.
Η Ελλάδα διαχρονικά εγκλωβισμένη στην τουρκική απειλή, δεν απολαμβάνει
εγγυήσεις αμυντικής ασφάλειας από το ΝΑΤΟ και προβάλλει (όχι άδικα) ότι
απειλείται σοβαρά από ένα κράτος-μέλος της συμμαχίας. Οξύμωρη κατάσταση, η
οποία, εάν αντιμετωπιστεί κοντόφθαλμα και επιδερμικά, κινδυνεύει να μη διακρίνει
τις δυσδιάκριτες μακροχρόνιες γεωπολιτικές εγγυήσεις τις οποίες προσφέρει το
ΝΑΤΟ, και πιθανόν να οδηγήσει σε παράλογες αντιδράσεις.
Είναι απαραίτητο να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα όρια και οι δυνατότητες
παρέμβασης της Συμμαχίας, όσον αφορά την προστασία των εθνικών συμφερόντων, 
τόσο από τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής
πολιτικής όσο και από την κοινή γνώμη.
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Εχουμε σημαντικά οφέλη σε στρατιωτικό επίπεδο αναφορικά με θέματα
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών και απόκτησης τεχνογνωσίας.

Εχουμε, επίσης, οικονομικά οφέλη από τη συμμαχική χρηματοδότηση
στρατιωτικών υποδομών, δραστηριοτήτων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Είναι αναγκαία μια Εθνική Στρατηγική, η οποία θα αποτελέσει την πυξίδα, τόσο
των αντιπροσώπων μας στο ΝΑΤΟ, όσο και αυτών που χειρίζονται τα θέματα
της συμμαχίας στη χώρα, και θα διασφαλίζει την καλύτερη ενημέρωση, 
συνέχεια, συνέπεια και ποιότητα του έργου των για την προώθηση των Εθνικών
μας στόχων και συμφερόντων.

Δεδομένου ότι ο δείκτης της ΕΒΕ από τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ είναι χαμηλός
(<1). Πρέπει το ΥΕΘΑ, μέσω των εθνικών του αντιπροσώπων, να συντονίζει τα
θέματα που αφορούν την ΕΒΕ, μέσω των διεθνών οργανισμών με στόχο
επίτευξη δείκτη ΕΒΕ πολύ μεγαλύτερου του 1.

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Συμπεράσματα
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Ερωτήσεις

Πότε?

Πώς?
Μπορείτε...?

Δεν είναι σωστό…

Γιατί?

Ο Παρουσιαστής

Αναστάσιος Μπασαράς (ΕΔΏ)!

Πηγές: Επίσημοι Ιστότοποι: 

ΝΑΤΟ (ΕΔΩ)! και

Υπουργείο Εξωτερικών (ΕΔΩ)!
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