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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και 

την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 

                                                                                Δημήτριος Ιωάννη Τσαλής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η ΙΣΒ (Ιδιωτική Στρατιωτική Βιομηχανία) θεωρείται αποτέλεσμα του 

συνδυασμού του τέλους του ψυχρού πολέμου, της μεταβολής της φύσης του 

πολέμου και της τάσης για ιδιωτικοποίηση που επικράτησε παγκοσμίως τη 

δεκαετία 1990 (Alabarda 2007), (Scheweers 2009). Το οικονομικό μέγεθος της ΙΣΒ 

κυμαίνεται από 20 έως 200 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, χωρίς να είναι 

δυνατό να καθορισθεί επακριβώς (Singer 2004), (Pattison [2] 2010), (del Prado 

2010), (Tzifakis 2012). Το 2008 ένας στους πέντε ενόπλους στο Ιράκ ήταν 

προσωπικό της ΙΣΒ, με τις ΗΠΑ να εμπιστεύονται σε τόσο μεγάλο βαθμό την ΙΣΒ 

για πρώτη φορά (Hendahl 2009), (US JFC 2010), (Schwartz 2011). Η ανάθεση σε 

ιδιώτες λειτουργιών του κράτους που παραδοσιακά διεκπεραιώνονται από τις ΕΔ 

(Ένοπλες Δυνάμεις) ή τα ΣΑ (Σώματα Ασφαλείας) έχει καταστήσει θολή την οριακή 

γραμμή ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες και στον ιδιωτικό τομέα (del Prado 

2010).  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Πριν από την ειρήνη της Βεστφαλίας1 οποιοσδήποτε είχε αρκετά χρήματα 

μπορούσε να σχηματίσει στρατό. Η κυριαρχία της ιδέας του έθνους-κράτους που 

ακολούθησε, οδήγησε στη δημιουργία εθνικών στρατών από πολίτες 

αφοσιωμένους στο κράτος και περιορισμό των «ιδιωτικών» στρατών. Η ανάγκη για 

συμπλήρωση της δύναμης των εθνικών στρατών παρέμεινε όμως μια 

πραγματικότητα (Scheimer 2009), (Godfrey 2013).   

Η παρουσία μισθοφόρων στα πεδία των μαχών εντάθηκε μετά το τέλος του 

Β΄ ΠΠ και την από-αποικιοποίηση που ακολούθησε κυρίως στην Αφρική και στην 

Ασία. Η διεθνής κοινότητα καθόρισε την έννοια του μισθοφόρου στο πρόσθετο 

πρωτόκολλο Ι του 1977 των συμβάσεων της Γενεύης με σκοπό την απαγόρευση 

χρησιμοποίησης τους, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα (del Prado 2010). Την 

                                            
1. Υπογράφηκε το 1648 τερματίζοντας τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648) και σηματοδοτώντας τη 

γέννηση της σύγχρονης Ευρώπης ως μιας ηπείρου κυρίαρχων κρατών. 
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ίδια περίοδο έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτες εταιρείες της ΙΣΒ (Petersohn [2] 

2014). 

Η χρήση των εταιρειών της ΙΣΒ στα δυτικά κράτη αυξήθηκε από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 ως αποτέλεσμα της τάσης για μείωση του δημοσίου τομέα και 

ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες λειτουργιών του κράτους, εντάθηκε μετά το 

τέλος του ψυχρού πολέμου και την επακόλουθη μείωση των τακτικών ΕΔ στις 

χώρες των δυο αντιπάλων συνασπισμών και έγινε η κυρίαρχη τάση στους 

τελευταίους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν (Barnes 2013). Την τάση αυτή 

ακολουθεί και η Ρωσία, στο εσωτερικό της οποίας δραστηριοποιούνται τελευταία 

εταιρείες της ΙΣΒ, όπως αυτές των ενεργειακών κολοσσών Gazprom και Transneft 

(Hurst 2010), ενώ έχει εγκριθεί η ίδρυση εταιρειών της ΙΣΒ οι οποίες θα 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με σκοπό την εξυπηρέτηση μεταξύ άλλων και 

των εθνικών συμφερόντων της χώρας (Bogdanov 2012), (Pitalev 2014). 

Τέλος, το Σεπτέμβριο 2008 υπογράφθηκε το Κείμενο του Montreux αρχικά 

από 17 χώρες1 με πρωτοβουλία της Ελβετικής κυβέρνησης και της ΔΕΕΣ 

(Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού). Πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό κείμενο 

που δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις αλλά σκοπό έχει τη θεσμοθέτηση ενός 

οδηγού καλών πρακτικών στο πλαίσιο δράσης των εταιρειών της ΙΣΒ για τα κράτη 

στα οποία οι εταιρείες έχουν την έδρα τους, δραστηριοποιούνται και με τα οποία 

συνάπτουν συμβόλαια (ICRC 2009), (Pattison [2] 2010), (Ραμόπουλος 2011).  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Ο σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη των ΙΣΕ (Ιδιωτικών Στρατιωτικών 

Εταιρειών), κλάδου της ΙΣΒ, υπό το πρίσμα των εννοιών της ιδιωτικοποίησης και 

του μισθοφορισμού για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στις νομικές, 

ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις του. Η διατριβή αναφέρεται ιδιαίτερα στις ΙΣΕ 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης βάσης ή παροχής 

υπηρεσιών διαβίωσης και της παροχής υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (ΔΜ). 

Εξετάζοντας τη διεθνή πρακτική και παραδείγματα από την ελληνική 

πραγματικότητα, η διατριβή προσπαθεί να διερευνήσει τη χρησιμότητα 

                                            
1. Αφγανιστάν, Αγκόλα, Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιράκ, Πολωνία, Σιέρα 

Λεόνε, Νότιος Αφρική, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, ΗΠΑ. Έως σήμερα έχουν υπογράψει 
το Κείμενο του Montreux συνολικά 50 χώρες, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ. Η Ελλάδα υπέγραψε το Κείμενο του 
Montreux τον Μάρτιο 2009 (FDFA 2014) . 
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υλοποίησης συνεργασιών μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ) και 

ΙΣΕ καθώς και να αναγνωρίσει προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Στο κεφάλαιο Α δίνονται οι, χρήσιμοι για την παρούσα διατριβή, ορισμοί της 

έννοιας του μισθοφόρου, της ΙΣΕ και της ΔΜ. Αναφέρονται τα επίπεδα του 

πολέμου καθώς και οι λειτουργίες και οι διαστάσεις της ΔΜ. Το κεφάλαιο κλείνει με 

την ταξινόμηση των ΙΣΕ. Στο κεφάλαιο Β γίνεται μια λεπτομερής ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στη δράση των ΙΣΕ. Ακολουθεί, στο κεφάλαιο 

Γ μια συζήτηση σχετικά, αφενός με το ερώτημα αν το προσωπικό των ΙΣΕ είναι 

μισθοφόροι, νόμιμοι μαχητές ή ιδιώτες, αφετέρου με τις νομικές, ηθικές και 

κοινωνικές συνέπειες της δράσης των ΙΣΕ υπό το πρίσμα της ιδιωτικοποίησης της 

ασφάλειας. Στο κεφάλαιο Δ η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

επικεντρώνεται ειδικά στις ΙΣΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

υποστήριξης βάσης και της παροχής υπηρεσιών ΔΜ. Ακολούθως, στο κεφάλαιο Ε 

αναλύονται στοιχεία που αφορούν στη δράση των ΙΣΕ υποστήριξης βάσης και 

παροχής υπηρεσιών ΔΜ στις ΕΕΔ. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης (case 

study), μάλλον αγνοημένης από την Ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία. Σκοπός 

είναι η μελέτη της κατάστασης στις ΕΕΔ ώστε ακολούθως, στο κεφάλαιο ΣΤ, να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο ΣΤ παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα από τη δράση των ΙΣΕ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξάρτητα 

από το πεδίο δραστηριοποίησης τους, όσο και σε εθνικό επίπεδο στους τομείς 

υποστήριξης βάσης και παροχής υπηρεσιών ΔΜ. Αναφέρονται επίσης οι 

προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς. Το 

τελευταίο κεφάλαιο είναι ο επίλογος της διατριβής που αποτελεί μια τελική 

αποτίμηση όλων όσων προηγήθηκαν. Η εργασία περιλαμβάνει δυο παραρτήματα. 

Στο παράρτημα Α παρατίθενται ορισμένες χρήσιμες εικόνες-διαγράμματα, με 

σχολιασμό, ενώ στο παράρτημα Β παρατίθενται ορισμένοι χρήσιμοι πίνακες 

στοιχείων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ 

Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για τις εταιρείες της ΙΣΒ. Το σύνολο 

των ερευνητών συμφωνούν ότι πρόκειται για κερδοσκοπικές εταιρείες που 

παρέχουν, μέσω συμβολαίων, υπηρεσίες όπως είναι η συμμετοχή σε μάχη, η 

ένοπλη φύλαξη και συνοδεία προσώπων και εγκαταστάσεων, η συντήρηση 

οπλικών συστημάτων, η εκπαίδευση, η φύλαξη κρατουμένων, η υποστήριξη σε 

πληροφορίες, η συμβουλευτική κλπ σε ποικιλία πελατών όπως κυβερνήσεις, 

κυβερνητικές ή μη οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί, συνασπισμοί συμφερόντων ή 

μεμονωμένα πρόσωπα, καρτέλ ναρκωτικών κα. (Goddard 2001), (Χρήστου 2007), 

(ICRC 2009), (del Prado 2010), (Ραμόπουλος 2011), (Machairas 2014).  

Σε αντίθεση με τις εταιρείες της ΙΣΒ, το άρθρο 47 του πρόσθετου 

πρωτοκόλλου Ι του 1977 των συμβάσεων της Γενεύης ορίζει ότι: 

 Μισθοφόρος είναι το πρόσωπο το οποίο, (α) στρατολογείται στο 

εσωτερικό μιας χώρας ή στο εξωτερικό, για να πάρει μέρος σε μια ένοπλη 

σύγκρουση, (β) συμμετέχει εμπράκτως άμεσα σε μια ένοπλη σύγκρουση, (γ) 

κίνητρο για τη συμμετοχή του στις εχθροπραξίες είναι το προσωπικό κέρδος και η 

υπόσχεση εκ μέρους ενός εκ των εμπολέμων για υλική αποζημίωση ή αμοιβή 

δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με αυτή του προσωπικού των τακτικών ΕΔ του 

εμπολέμων με παρόμοια καθήκοντα για παρόμοιες υπηρεσίες, (δ) δεν είναι 

υπήκοος ενός εκ των εμπολέμων μερών ούτε κάτοικος εδάφους που ελέγχεται 

από ένα από τα εμπόλεμα μέρη, (ε) δεν είναι μέλος των τακτικών ΕΔ των 

εμπόλεμων μερών και (στ) δεν έχει αποσταλεί από κράτος άμεσα εμπλεκόμενο 

στη σύρραξη ούτε από κράτος που έχει αποστείλει τακτικές ΕΔ να λάβουν μέρος 

στη σύρραξη σε επίσημη αποστολή. 

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 Τα τρία επίπεδα πολέμου, σύμφωνα με τα εθνικά θεσμικά κείμενα 

(ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ 2014), είναι το στρατηγικό, το επιχειρησιακό και το τακτικό, με τα 

όρια μεταξύ τους να μην είναι σαφή. Τα επίπεδα πολέμου ανταποκρίνονται σε 
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ιδιαίτερα επίπεδα ευθύνης και σχεδιάσεως, με τις αποφάσεις του καθενός 

επιπέδου να επηρεάζουν τα λοιπά επίπεδα. Το στρατηγικό και το επιχειρησιακό 

επίπεδο παρέχουν το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των τακτικών επιχειρήσεων. Σε 

εθνικό επίπεδο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) επιτελεί τις 

λειτουργίες του στρατηγικού και επιχειρησιακού επιπέδου. 

 Η δομή διοικήσεως και ελέγχου του ΝΑΤΟ έχει επίσης τα τρία 

προαναφερθέντα επίπεδα. Στο στρατηγικό επίπεδο, ενεργεί ο Ανώτατος 

Συμμαχικός Διοικητής για Επιχειρήσεις (Allied Commander Operations ACO, 

δηλαδή o SACEUR). Στο επιχειρησιακό επίπεδο η Συμμαχία έχει τρία μόνιμα 

Διακλαδικά Στρατηγεία: δύο Στρατηγεία Διακλαδικών Δυνάμεων (Joint Forces 

Commands - JFC) και ένα τρίτο Διακλαδικό Στρατηγείο πιο περιορισμένων 

δυνατοτήτων. Κατά τη διάρκεια μίας επιχειρήσεως, ο Διοικητής στο επιχειρησιακό 

επίπεδο ασκεί τα καθήκοντά του από ένα Διακλαδικό Στρατηγείο το οποίο, 

ανάλογα με την επιχείρηση, δύναται να είναι στατικό ή να αναπτύσσεται ως 

Πολυεθνικό Στρατηγείο Διακλαδικής Δυνάμεως. Τέλος, στο τακτικό επίπεδο, κάθε 

επιχειρησιακό Στρατηγείο διαθέτει τρία κλαδικά Στρατηγεία. 

 Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διαθέτει παρόμοια στρατιωτική 

δομή. Στο στρατηγικό επίπεδο, τις επιχειρήσεις διευθύνουν τα Επιχειρησιακά 

Στρατηγεία ενώ στο επιχειρησιακό επίπεδο τα Στρατηγεία Δυνάμεων. Στο τακτικό 

επίπεδο, τη διοίκηση ασκούν τα Τακτικά Συγκροτήματα. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΜ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΡΩΝ 

Η επιλογή παρούσας διατριβής να εμβαθύνει στη μελέτη της 

χρησιμοποίησης ΙΣΕ στον τομέα της ΔΜ και να παρουσιάσει ως μελέτη 

περίπτωση (case study) την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα, καθιστά 

αναγκαία τον ορισμό της ΔΜ και την αναφορά ορισμένων χρήσιμων στοιχείων. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ΔΜ ορίζεται από τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) όπως παρακάτω (ΓΕΣ 

2005): 

«Είναι η τεχνική της σχεδίασης και διεξαγωγής των κινήσεων και της 

συντήρησης των Δυνάμεων. Με την πιο περιεκτική της έννοια, είναι ο τομέας των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχει σχέση με: 
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α. Την απόκτηση, αποθήκευση, μετακίνηση, διανομή, συντήρηση, 

εκκένωση του υλικού. 

β. Τη μετακίνηση, διακομιδή και υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού. 

γ. Την απόκτηση ή κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διάθεση των 

εγκαταστάσεων. 

δ. Την απόκτηση ή παροχή υπηρεσιών.» 

Παραπλήσιος είναι ο ορισμός στο Δόγμα Διοικητικής Μέριμνας για την Υποστήριξη 

Διακλαδικών Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ [1] 2014). 

Συνεχίζοντας, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΔΜ, όπως προκύπτουν 

από τον παραπάνω ορισμό, είναι (ΓΕΣ 2005): 

«α. Εφοδιασμός και ανεφοδιασμός με εφόδια και υλικά,  

β. Μεταφορές. 

γ. Συντήρηση υλικού. 

δ. Διακομιδές, νοσηλεία, αναπληρώσεις προσωπικού και κτηνών. 

ε. Κατασκευή, συντήρηση και διάθεση εγκαταστάσεων.  

στ. Θέματα προσωπικού. 

ζ. Κατάστρωση σχεδίων ΔΜ και υλοποίηση αυτών». 

Ο ορισμός της ΔΜ από τον ΣΞ είναι παραπλήσιος εκείνου του NATO 

(NATO 2012), σύμφωνα με το οποίο ΔΜ είναι: 

«Η επιστήμη της σχεδίασης και της εκτέλεσης της μετακίνησης και της 

συντήρησης των δυνάμεων. Με μια πιο ολοκληρωμένη έννοια, είναι οι πτυχές της 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με: 

α. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την απόκτηση, την αποθήκευση, τη 

διακίνηση, τη διανομή, τη συντήρηση, την εκκένωση και τη διάθεση του υλικού. 

β. Τη μεταφορά του προσωπικού. 

γ. Την απόκτηση ή την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη 

διάθεση των εγκαταστάσεις. 

δ. Την απόκτηση ή την παροχή υπηρεσιών. 

ε. Τις ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες υποστήριξης.» 

Παραπλήσιοι είναι οι ορισμοί της ΔΜ στα αντίστοιχα θεσμικά κείμενα των 

ΕΔ άλλων χωρών και λοιπών διεθνών δρώντων, όπως η ΕΕ (Major 2011). 
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Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει μια απλή αναφορά, 

χωρίς την παροχή λεπτομερειών, στον ιδιωτικό τομέα. Η ΔΜ των ΕΔ είναι γνωστή, 

στον ιδιωτικό τομέα, με τον αγγλικό όρο «logistics». Οι πλέον γνωστές έννοιες 

«logistics» του ιδιωτικού τομέα, επιγραμματικά, είναι το σύστημα εφοδιασμού και 

διαχείρισης αποθεμάτων (ΣΕΔΑ), το Just In Time Logistics (JITL), η ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing), η χρήση υπηρεσιών logistics από 

Τρίτους [Third Party Logistics (3PL)] αλλά και η πλέον σύγχρονη έννοια του Fourth 

Party Logistics (4PL). Στη ΔΜ που αφορά στις ΕΔ, χρησιμοποιείται αντί του όρου 

«outsourcing», κυρίως ο όρος «Contracting Logistic Support (CLS)» δηλαδή 

«Υποστήριξη ΔΜ με ανάθεση συμβολαίων», για να περιγράψει την ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς. 

Ο αντίστοιχος, στην ελληνική γλώσσα, όρος του «logistic» είναι η 

«εφοδιαστική» που ορίζεται (ν. 4302/ΦΕΚ Α 225 2014) ως «το σύνολο των 

διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο 

της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και 

εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο 

προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον 

έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας». 

Επιπρόσθετα, «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής 

(Third Party Logistics - 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 

Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής 

προς τρίτους, τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις κύριες δραστηριότητες της 

μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων». 

Ακόμη, σημαντικός για την παρούσα διατριβή είναι ο όρος του 

«outsourcing», που αναφέρθηκε παραπάνω, και που αφορά στην «παραγωγή 

(προϊόντων ή υπηρεσιών που απαιτούνται από μια επιχείρηση ή από έναν 

οργανισμό) βάσει συμβολαίου από εξωτερικό προμηθευτή» ή «η προμήθεια ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας το οποίο προηγουμένως παράγονταν εσωτερικά» 

(Ντρές 2013). 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι «η αγορά 

υποστήριξης, υπό τη μορφή ενός ενοποιημένου, οικονομικά προσιτού πακέτου 

απόδοσης, σχεδιασμένου να βελτιστοποιήσει την ετοιμότητα των οπλικών 
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συστημάτων και να επιτύχει στόχους απόδοσης, μέσα από μακρόχρονες 

συμφωνίες υποστήριξης με διακριτούς ρόλους αρμοδιότητας και ευθύνης εκάστου 

μέρους (υπηρεσίας και αναδόχου)» είναι ο ορισμός της ΔΜ βασισμένης στην 

απόδοση (ΔΜ-ΒσΑ). Κάθε σύμβαση ΔΜ-ΒσΑ είναι μοναδική και μετατοπίζει το 

ενδιαφέρον στο ΤΙ πρέπει να επιτύχει ο ανάδοχος και όχι στο ΠΩΣ θα το επιτύχει . 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΜ 

 Η ΔΜ περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις δραστηριοτήτων, σε σχέση με τον 

κύκλο ζωής των πόρων (ΓΕΕΘΑ [1] 2014): 

 α. Την παραγωγική ΔΜ (Production or Acquisition logistics) 

     Υλοποιείται κατά βάση στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Επίπεδο, 

ανάλογα με την οργάνωση του συστήματος ΔΜ κάθε κλάδου των ΕΔ, και αφορά 

σε έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, προμήθεια και αποδοχή - παραλαβή 

πόρων (υλικών, εφοδίων και υπηρεσιών), καθώς και σε πρόβλεψη των 

απαραιτήτων εγκαταστάσεων. Συνεπακόλουθα, περιλαμβάνει καθορισμό 

απαιτήσεων, τυποποίηση και διαλειτουργικότητα, καθορισμό προδιαγραφών, 

σύναψη συμβάσεων, διασφάλιση ποιότητας, δοκιμές και ελέγχους, απόκτηση 

εφοδίων - υλικών και κατ’ επέκταση ανταλλακτικών και εν συνεχεία υποστήριξη 

(Follow on Support-FOS), κωδικοποίηση, τεκμηρίωση εξοπλισμού, έλεγχο 

διαμόρφωσης και τροποποιήσεις - αναβαθμίσεις. 

 β. Την διαχειριστική ΔΜ (In-service logistics) 

     Υλοποιείται, κατά βάση, στο Επιχειρησιακό Επίπεδο, ανάλογα με την 

οργάνωση του συστήματος ΔΜ κάθε κλάδου των ΕΔ, και αφορά το τμήμα της ΔΜ, 

που συνδέει την Παραγωγική με την Καταναλωτική ΔΜ και περιλαμβάνει 

λειτουργίες που σχετίζονται με ανεύρεση, αναζήτηση, παραλαβή, αποθήκευση, 

διανομή και διάθεση των αναγκαίων πόρων ΔΜ, που απαιτούνται για τη 

διατήρηση υποστήριξης, τόσο του εξοπλισμού όσο και των τμημάτων.  

 γ. Καταναλωτική ΔΜ (Consumer or Operational logistics) 

     Υλοποιείται, κατά βάση, στο Επιχειρησιακό και Τακτικό Επίπεδο, 

ανάλογα με την οργάνωση του συστήματος ΔΜ κάθε κλάδου των ΕΔ, και αφορά 

το τμήμα της ΔΜ που ασχολείται με την παραλαβή των πόρων, αποθήκευση, 

μεταφορές, συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων επισκευών και υποστήριξης), 
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χειρισμός αυτών και διαδικασίες απόσυρσης - καταστροφής. Συνεπακόλουθα, 

περιλαμβάνει έλεγχο αποθεμάτων, απόκτηση ή κατασκευή εγκαταστάσεων 

(εξαιρούμενων των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την Παραγωγική ΔΜ), 

σχεδίαση και έλεγχο μεταφορών, έλεγχος αξιοπιστίας και ελαττωμάτων, 

προδιαγραφές αποθήκευσης μεταφορών και χειρισμού πόρων και εκπαίδευση επί 

αυτών. 

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ 

Μια γενικά αποδεκτή ταξινόμηση των εταιρειών της ΙΣΒ είναι, με κριτήριο τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (σχήμα 1), η ακόλουθη (Singer 2004), (Leander [3] 2006), 

(Χρήστου 2007), (Dunar 2007), (del Prado 2010), (Tzifakis 2012): 

 (1) Εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών τακτικής ή μάχης 

γνωστές απλώς ως ΙΣΕ (PMCs, Private Military Companies) που προσφέρουν 

άμεση τακτική στρατιωτική βοήθεια που μπορεί να περιλαμβάνει και υπηρεσίες Α΄ 

γραμμης. 

 (2) Συμβουλευτικές στρατιωτικές εταιρείες (MCFs, Military Consulting 

Firms) που προσφέρουν συμβουλετική στρατηγικού και τακτικού επιπέδου και 

εξειδεικευμένη εκπαίδευση σε πελάτες που επιθυμούν να μετασχηματίσουν τον 

οργανισμό τους, αναβαθμίζοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, χωρίς άμεση 

εμπλοκή στη μάχη. 

 (3) Στρατιωτικές εταιρείες υποστήριξης (MSFs, Military Support 

Firms) που προσφέρουν υπηρεσίες ΔΜ-εφοδιασμού, πληροφοριών και 

συντήρησης σε ένοπλες δυνάμεις. 

Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί ότι η παραπάνω ταξινόμηση ισχύει για 

εταιρείες που παρέχουν αμιγώς στρατιωτικές υπηρεσίες, σε όλο το φάσμα των 

λειτουργιών στο πεδίο της μάχης, και αποτελούν τον ένα κλάδο της ΙΣΒ ενώ ο 

άλλος κλάδος αφορά σε εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας (PSCs1 ,Private Security 

Companies), που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης των ΣΑ, και αφορούν 

στην ασφάλεια του πολίτη εντός της κρατικής οντότητας. Η άποψη αυτή δεν είναι 

                                            
1. Οι όροι PMCs και PSCs χρησιμοποιούνται από τις ΕΔ των ΗΠΑ για τις ΙΣΕ (US JFC 2010). 
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ευρέως αποδεκτή, καθώς η διάκριση μεταξύ των δυο κλάδων είναι προβληματική 

(del Prado 2010).  

 Άλλη μια ταξινόμηση, με κριτήριο την περιοχή δράσεως, διακρίνει τις 

εταιρείες της ΙΣΒ σε εσωτερικές και σε διεθνείς (Krahmann 2009). Η διάκριση αυτή 

σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος των ΙΣΕ που κυμαίνεται από μικρές-εθνικές ως 

πολυεθνικούς οικονομικούς κολοσσούς (Ραμόπουλος 2011). 

 Τέλος, ο Cutchin στη διατριβή του (Cutchin 2012) εισάγει μια διαφορετική, 

πιο λεπτομερή ταξινόμηση των ΙΣΕ, την οποία υιοθετεί η παρούσα εργασία: 

 (1) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες πάροχοι τακτικών υπηρεσιών 

(ΙΣΕ-ΠΤΥ) (MPFs, Military Provider Firms). Πρόκειται για ΙΣΕ που παρέχουν 

ένοπλες υπηρεσίες Α’ γραμμής στο πεδίο της μάχης. Έχουν την ικανότητα να 

αναπτύσσουν αυτόνομη δύναμη σε τακτικό επίπεδο και να φέρουν σε πέρας 

αποστολές που τις καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές. Χαρακτηριστική περίπτωση 

εταιρείας αυτής της κατηγορίας είναι η Executive Outcomes η οποία έχοντας 

στρατολογήσει προσωπικό που είχε υπηρετήσει στις τακτικές ΕΔ της Νοτίου 

Αφρικής και δρώντας υπό την ομπρέλα της επενδυτικής εταιρείες Strategic 

Resources Corporation αποτέλεσε μια συμπαγή στρατιωτική δύναμη η οποία 

κυριάρχησε στα πεδία μαχών στα οποία δραστηριοποιήθηκε, όπως πχ στη Σιέρα 

Λεόνε το 1991, δρώντας και σε στρατηγικό επίπεδο. 

 (2) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες άμυνας και ασφάλειας (ΙΣΕ-ΑΑ) 

(MSDFs, Military Security and Defense Firms). Παρέχουν υπηρεσίες αμυντικής 

φύσης (τουλάχιστον σε επίπεδο καταστατικού λειτουργίας τους) και αυτό τις έχει 

επιτρέψει να κερδίσουν τη μερίδα του λέοντος, τουλάχιστον όσον αφορά σε 

συμβόλαια από τις ΗΠΑ, η νομοθεσία των οποίων απαγορεύει τη χρησιμοποίηση 

εταιρειών που προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες. Χαρακτηριστική περίπτωση 

εταιρείας αυτής της κατηγορίας αποτελεί η Blackwaters η οποία από το 2001 έχει 

κυρίαρχο ρόλο στην αγορά. 

 (3) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες πληροφοριών (ΙΣΕ-ΠΛΗ) (MIFs, 

Military Intelligence Firms) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα συλλογής και 

ανάλυσης πληροφοριών. Οι εταιρείες του κλάδου αυτού εμφανίστηκαν αρκετά 

νωρίτερα, σε σχέση με τις εταιρείες των δυο προηγούμενων κλάδων, με 
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χαρακτηριστικότερη αυτή της CACI. Το γεγονός της ανάθεσης στην εταιρεία από 

το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεκαετούς συμβολαίου αξίας 10 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ παρά την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των φυλακών Abu Ghraib 

δείχνει την εξάρτηση των Αμερικανικών ΕΔ από τις μοναδικές δεξιότητες της. 

 (4) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες συμβουλευτικής (ΙΣΕ-Σ) 

(MCFs,Military Consultant Firms). Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις εταιρείες 

αυτής της κατηγορίας από τις υπόλοιπες είναι η απουσία από το πεδίο της μάχης, 

χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αξία τους. Πολύ γνωστή είναι η Military 

Professional Resources Incorporation (MPRI) η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην οργάνωση των τακτικών ΕΔ της Κροατίας με τη σύσταση του κράτους μετά 

την ανεξαρτησία της χώρας τη δεκαετία του 1990. Η εταιρεία αυτή 

δραστηριοποιήθηκε και σε άλλες χώρες με τελευταίες το Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

 (5) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες παροχής υποστήριξης ΔΜ (ΙΣΕ-

ΔΜ) (MLFs, Military Logistics Firms). Οι εταιρείες της κατηγορίας αυτής παρέχουν 

στρατιωτική υλικοτεχνική υποστήριξη, χωρίς άμεση εμπλοκή στο πεδίο της μάχης, 

μέσω λειτουργιών, όπως οι μεταφορές κάθε είδους, η παράδοση αλληλογραφίας, 

η διακίνηση φορτίων κάθε είδους (ξηρό φορτίο, υγρά καύσιμα και ελαιολιπαντικά), 

η συντήρηση τεχνικού και μη υλικού κλπ. Ενώ υπηρετούν σε υποστηρικτικό ρόλο, 

οι ΙΣΕ-ΔΜ συχνά δρουν σε εχθρικές περιοχές. Ο μεγαλύτερος πάροχος αυτών των 

λειτουργιών είναι η Kellogg, Brown & Root (KBR) θυγατρική της πολυεθνικής, στον 

τομέα των κατασκευών και της ενέργειας, Hulliburton. 

 (6) Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες υποστήριξης βάσης (ΙΣΕ-ΥΒ) ή 

παροχής υπηρεσιών διαβίωσης (ΙΣΕ-ΠΥΔ) (MSFs, Military Support Firms). Στις 

ΗΠΑ η κατηγορία αυτή αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη από τις έξι παρέχοντας 

υπηρεσίες σε μεγάλη κλίμακα που σχετίζονται με την καθημερινή διαβίωση ου 

στρατεύματος όπως τη διατροφή, την πλύση λινοστολής, την κατασκευή – 

συντήρηση εγκαταστάσεων, την παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων κλπ. Στην κατηγορία αυτή κυρίαρχο ρόλο, στην 

αγορά των ΗΠΑ, κατέχει η KBR. 

 Η παρούσα διατριβή επικεντρώνει την προσοχή της στις ΙΣΕ-ΔΜ και ΙΣΕ-

ΥΒ, μη παραβλέποντας ότι οι παραπάνω κατηγορίες αλληλοκαλύπτονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΙΣΕ 

 Οι Joachim et al (Joachim [1] 2012) αναφέρονται στη μεγάλη αδιαφάνεια 

του κλάδου των ΙΣΕ και την ανομοιογένεια των εταιρειών που την απαρτίζουν, 

καθώς πολύ λίγα είναι γνωστά για τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το άρθρο, 

οι συγγραφείς προσπαθούν να παρουσιάσουν τον τρόπο αυτοπροβολής των ΙΣΕ, 

με βάση την ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών του κλάδου. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η επιβίωση, σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική βιομηχανία, 

δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος, το μερίδιο αγοράς ή την αποτελεσματικότητα, 

αλλά είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό.  

 Οι ΙΣΕ, μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον γεμάτο σκάνδαλα 

από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους στις διάφορες περιοχές εμπλοκής 

τους, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως «εξαιρετικά εξειδικευμένους 

επαγγελματίες» στρατιωτικούς και ταυτόχρονα, ως σύγχρονες επιχειρήσεις που 

μοιάζουν με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι ΙΣΕ 

προσπαθούν να δείξουν τη διαφορά τους με τους μισθοφόρους, τους ιδιώτες 

ανταγωνιστές τους και τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας. Από την άποψη αυτή, οι 

εταιρείες φαίνεται να θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ηθικούς ήρωες πολέμου». 

Τα δυο αυτά χαρακτηριστικά βρίσκονται στην προμετωπίδα της προσπάθειας των 

ΙΣΕ να θεμελιώσουν τη θέση τους ως πάροχοι ασφαλείας και να νομιμοποιήσουν – 

δικαιολογήσουν την ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας. Οι στρατηγικές τους έχουν 

πολιτικές συνέπειες καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία και στη συντήρηση ενός 

κανόνα σχετικά με το τι συνιστά νόμιμη ΙΣΕ την οποία όλες οι εταιρείες 

προσπαθούν να τηρήσουν.  

 Έναντι των άλλων θεσμών, όπως οι κρατικές-τακτικές ΕΔ,, οι στρατηγικές 

αυτές επιδιώκουν να αναδείξουν τις ΙΣΕ ως ανώτερες, διότι, σε αντίθεση με αυτούς 

τους θεσμούς, οι εταιρείες αυτές είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διαρκώς 

αυξανόμενες και μερικές φορές αντιφατικές απαιτήσεις εντός ενός ευμετάβλητου 

πλαισίου ασφάλειας. Ισχυρίζονται ότι οι ΙΣΕ, σε αντίθεση με τους μισθοφόρους, 

παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας με έναν επαγγελματικό και ταυτόχρονα ηθικό 

τρόπο, ενδιαφερόμενες περισσότερο για το συμφέρον του κόσμου παρά για το 
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κέρδος τους. Επιπρόσθετα, ισχυρίζονται ότι οι ΙΣΕ σε αντίθεση με τις τακτικές ΕΔ 

είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας, όπου και όταν 

απαιτηθεί, με άμεσο τρόπο, μη λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε ρίσκο. 

 Συνεχίζοντας, οι Joachim et al (Joachim [2] 2012) αναφέρονται στο 

πρόβλημα της εικόνας των ΙΣΕ καθώς, παρά τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο 

τους, τα ΜΜΕ συχνά αναφέρονται σε αυτές με τους υποτιμητικούς όρους «σκυλιά 

του πολέμου» και «μισθοφόροι». Οι ΙΣΕ ενδιαφέρονται να παρουσιασθούν ως 

εταιρείες που ασκούν νόμιμες δραστηριότητες και έχουν αποδεκτούς εταίρους. 

Μέσα από την ανάλυση στοιχείων από τις ιστοσελίδες διαφόρων ΙΣΕ και της 

διεθνούς ένωσης τους (International Stability Operations Association, συντμ. 

ISOA), όπως και στο άρθρο (Joachim [1] 2012), οι συγγραφείς εξέτασαν τον 

τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε αυτές τις αρνητικές ταμπέλες που τους 

προσδίδουν τα ΜΜΕ. Οι συγγραφείς αναφέρονται κυρίως στην ανθρωπιστική 

διάσταση των ΙΣΕ οι οποίες παρέχουν υποστήριξη ΔΜ σε ανθρωπιστικές 

οργανώσεις οι οποίες αναπτύσσονται και δρουν σε δύσκολες περιοχές, 

επιδεικνύοντας μια αξιοζήλευτη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των 

εργοδοτών τους. Προσπαθούν να παρουσιασθούν ως «νέο-ανθρωπιστές» με 

κύρια στρατηγική τους την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους και στη συνέχεια 

την προβολή της με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 

σε όλο τον πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο προβάλλουν τη δέσμευση τους στην ηθική 

και στους σκοπούς των ανθρωπιστικών οργανώσεων για τις οποίες εργάζονται, σε 

μια προσπάθεια με τελικό σκοπό την αποδοχή τους ως νόμιμες επιχειρήσεις που 

ασκούν, μεταξύ άλλων, και ανθρωπιστικό έργο. Στην προσπάθεια τους αυτή οι ΙΣΕ 

οικειοποιήθηκαν, βασιζόμενες στην απουσία συμπάγειας στο έργο των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων, την προσπάθεια διαφόρων ΜΚΟ, απομονώνοντας 

και δίνοντας έμφαση σε στοιχεία της δράσης που ταιριάζουν περισσότερο σε αυτές 

επιτείνοντας έτσι την ομίχλη που περιβάλλει την έννοια της ανθρωπιστικής 

οργάνωσης και σε ποιον μπορεί να αποδοθεί ο ορισμός αυτός. 

 Η αγωνιώδης προσπάθεια των ΙΣΕ να παρουσιασθούν ως επιχειρήσεις που 

συνεισφέρουν στην παροχή ανθρωπιστικού έργου σκοπό έχει να τις απομακρύνει 

από το κάδρο της πολύ αρνητικής εικόνας των μισθοφόρων οι οποίοι στα ΜΜΕ 

εμφανίζονται ως παράνομοι, καιροσκόποι, που ενδιαφέρονται μόνο για το 

οικονομικό τους όφελος, πολεμοχαρείς και αδίστακτοι. Θα πρέπει επίσης να 
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διευκρινιστεί ότι οι ΙΣΕ δεν παρουσιάζονται ως αμιγώς ανθρωπιστικές οργανώσεις 

άλλα ως επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 

ανθρωπιστική δράση με μια στρατιωτική διάσταση ή διάσταση ασφαλείας 

επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η δράση των ΙΣΕ δεν αφορά μόνο στην 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και 

στην παροχή πληροφοριών σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι επικριτές τους 

αναφέρουν ότι, συμβάλουν με αυτό τον τρόπο όχι μόνο στην ιδιωτικοποίηση της 

ασφάλειας αλλά και στην στρατικοποίηση του ανθρωπιστικού έργου. Η διάκριση 

μεταξύ ενόπλων και πολιτικών δραστηριοτήτων καθίσταται πολύ δυσχερής, 

γεγονός που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε στοχοποίηση και μείωση της 

ασφάλειας των εθελοντών κατά βάση που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 

ανθρωπιστικές οργανώσεις.  

 Επιπρόσθετα, οι Joachim et al (Joachim [3] 2014) αναφέρονται στην έκρηξη 

στη χρησιμοποίηση των ΙΣΕ από κυβερνήσεις προς εξυπηρέτηση στρατιωτικών 

καθηκόντων και καθηκόντων αστυνόμευσης. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι 

ΙΣΕ, παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους, ωστόσο επιδεικνύουν ομοιογένεια λόγω 

της ενασχόλησης τους με όμοια καθήκοντα. Παρουσιάζουν πολλαπλή ταυτότητα 

καθώς είναι εργοδότες και εργαζόμενοι, πελάτες και αφεντικά. Επίσης 

παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα καθώς είναι στρατιωτικοί – μάνατζερ – 

ανθρωπιστές, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται 

στο άρθρο αυτό, όπως και στο (Joachim [2] 2012) ότι οι ΙΣΕ οικειοποιούνται την 

ταυτότητα ανθρωπιστικών οργανώσεων για τις οποίες εργάζονται επιχειρώντας να 

εξωραΐσουν τη δική τους εικόνα. Δρουν ως χαμαιλέοντες. Παρέχουν υπηρεσίες σε 

κυβερνήσεις, ΜΚΟ, διακρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Χρησιμοποιούν βετεράνους και ανθρώπους που αναζητούν την περιπέτεια. Οι ΙΣΕ 

προσπαθούν να δείξουν ότι διαφέρουν από τους μισθοφόρους μέσω της 

προβολής της πολλαπλής τους ταυτότητας. Οι συγγραφείς αναφέρουν ως 

παράδειγμα μια από της μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου τη DynCorp η οποία 

αποποιήθηκε του ρόλο της ως εταιρεία ασφαλείας και προβάλει τη συνολική της 

ταυτότητα. Συνήθως οι ΙΣΕ προβάλουν περισσότερο την ιδιότητα του μάνατζερ και 

λιγότερο τη στρατιωτική τους πλευρά. Επίσης δε χάνουν ευκαιρία να προβάλλουν 

την ανθρωπιστική τους διάσταση.  



- 15 - 
 

 Τέλος, οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι ΙΣΕ άλλαξαν τον τρόπο με τον 

οποίο είναι δομημένη η ισχύς. Ενώ μέχρι σήμερα γινόταν λόγος για το μονοπώλιο 

της βίας αυτό πλέον δεν είναι δεδομένο. Ανοίγει έτσι μια συζήτηση σχετικά με τα 

όρια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της ασφάλειας 

και ιδίως της ένοπλης. Η ομίχλη στο θέμα αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στην 

παρουσία των ΙΣΕ αλλά επίσης, και στον μετασχηματισμό των υπολοίπων 

δρώντων στο τομέα, με δεσπόζον το ίδιο το κράτος με τους θεσμούς τους, όπως 

οι τακτικές ΕΔ. Απαιτείται η λεπτομερής διερεύνηση της ταυτότητας και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών όλων των δρώντων ώστε να αποφευχθεί απώλεια 

του δημοκρατικού ελέγχου επί της νόμιμης ένοπλης βίας, είτε σε επίπεδο τακτικών 

ΕΔ είτε σε επίπεδο ΣΑ. 

 Οι Berndtsonn et al στο άρθρο τους (Berndtsson [1] 2011) ισχυρίζονται ότι η 

αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

αποτελούν πρόκληση για τη διαχείριση της ασφάλειας και θέτουν σε αμφισβήτηση 

τις θεμελιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του «δημόσιου» και «ιδιωτικού». 

Προσπαθούν να διερευνήσουν το ερώτημα «Ποιος / Τι κυβερνά την ασφάλεια και 

πως». Διερευνούν πως αναδιατάσσονται οι διαχωριστικές γραμμές δημόσιου και 

ιδιωτικού αγαθού υπό το πρίσμα της εμπορευματοποίησης της ασφάλειας σε μια 

σύγχρονη δημοκρατία, όπως είναι η Σουηδία. Καταλήγουν ότι είναι μάταιη κάθε 

προσπάθεια διατήρησης των γραμμών αυτών, καθώς είναι πιο «πορώδης» από 

ότι θα περίμενε κανείς.  

 Μελέτησαν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ασφάλεια του διεθνούς 

αεροδρομίου της «Arlanda» στην πρωτεύουσα της Σουηδίας Stockholm . Κύριο 

αντικείμενο μελέτης είναι πως οι καθοριστικοί παράγοντες για το σύστημα 

ασφάλειας στο αεροδρόμιο αποκτούν νόημα μέσα από τη διάκριση δημόσιου και 

ιδιωτικού. Αναφέρονται μεταξύ άλλων στο απλό ζήτημα, ουσιώδες για την 

ασφάλεια των πτήσεων, του σωματικού ελέγχου των επιβατών, το οποίο ενώ 

ανήκει στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας (δημοσίου) εντούτοις 

διεξάγεται από το προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας (γεγονός που ισχύει πχ στο 

διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας). Ενώ αυτό το άρθρο 

παράσχει μόνο μια περιορισμένη χαρτογράφηση των πολύπλοκων αγώνων και 

διαπραγματεύσεων που εμπλέκονται στην επαναχάραξη των σχέσεων μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη 
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σχετικά με τον αντίκτυπο της ιδιωτικοποίησης της ασφάλεια σε θέματα αρχής και 

τρόπους διακυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι 

συγγραφείς, και για το οποίο οι ίδιοι δεν έχουν την απάντηση, είναι τι μπορεί να 

μας πει ο αγώνας για τη διαχείριση της ασφάλειας καθώς και για τους φορείς της 

διακυβέρνησης της ασφαλείας η αλλαγή σχέσεων της εξουσίας και εξαναγκασμού, 

καθώς και για την οργάνωση της πολιτικής κοινότητας. 

 Συνεχίζοντας, ο Berndtsonn στο άρθρο του (Berndtsson [2] 2012) 

υποστηρίζει ότι οι ΙΣΕ δεν παρέχουν μόνο υπηρεσίες ασφαλείας αλλά 

επιπρόσθετα «πωλούν» αντιλήψεις σχετικά με τη δομή του κόσμου και των 

προβλημάτων ασφάλειας τα οποία αντιμετωπίζει. Η διαφήμιση των υπηρεσιών 

τους, συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής εικόνας τους και στην προβολή 

της εμπειρίας τους σε θέματα ασφαλείας. Το άρθρο αυτό συμβάλλει στη γνώση 

σχετικά με της ΙΣΕ, εστιάζοντας στο συμβόλαιο μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών 

της Σουηδίας και ΙΣΕ το 2008. Με βάση υλικό από συνεντεύξεις, την ιστοσελίδα 

της εταιρείας και τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης, το άρθρο ερευνά τη 

«δημόσια» και την «επαγγελματική» εικόνα, και δείχνει πώς αυτές οι εικόνες 

διαφέρουν σε σημαντικές πτυχές του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ο κόσμος να 

διακρίνει την πολύπλευρη και αντιφατική πλευρά της ασφάλειας. Επίσης, 

αποκαλύπτει προβλήματα κατά την ανάλυση της ιδιωτικής ασφάλειας, 

τροφοδοτώντας έτσι τη συζήτηση σχετικά με τον ορισμό, και παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με το δυνητικό ρόλο των ΙΣΕ στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων, και τις αποφάσεις για θέματα ασφάλειας. Επιπρόσθετα, ο 

συγγραφέας αναφέρει ότι η συζήτηση σχετικά με την εμπορευματοποίηση ενός 

τομέα, όπως αυτός της ασφάλειας, που παραδοσιακά ανήκε στη σφαίρα επιρροής 

του κράτους, πρέπει να ενδυναμωθεί καθώς ενώ οι κριτικές είναι έντονες σε 

δημοκρατίες δυτικού τύπου ωστόσο δείχνει, η χρησιμοποίηση των ΙΣΕ, να 

αποτελεί μονόδρομο σε χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν («αποτυχημένα 

κράτη»). 

 Τέλος, ο Berndtsonn (Berndtsson [3] 2013) επικαλείται την εμπειρία των 

Σουηδικών ΕΔ από τη χρησιμοποίηση των ΙΣΕ σε ειρηνευτικές αποστολές και στα 

προβλήματα που αυτή δημιουργεί (αρμοδιότητες, ευθύνες, εργασιακές σχέσεις 

κλπ). Αναφέρεται επίσης στην πολυπλοκότητα των σχέσεων πολιτικών αρχών, 

των τακτικών ΕΔ και των ΙΣΕ. Οι κρατικοί και οι μη κρατικοί οργανισμοί, ιδιωτικές 
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εταιρείες κλπ εμπιστεύονται τις ΙΣΕ για τις δράσεις τους σε ασταθή περιβάλλοντα. 

Οι ΙΣΕ έχουν γίνει σημαντικοί παίχτες σε διεθνείς συνθήκες κρίσης και 

συγκρούσεων και αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου δράσης των ΗΠΑ. Ισχυρίζεται 

ότι πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με την εμπορευματοποίηση της ασφάλειας. 

Αναγνωρίζει τη δυσκολία συγκέντρωσης στοιχείων και αναφέρει ότι δεν είναι 

ευδιάκριτες οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε 

θέματα ασφαλείας 

 Όσον αφορά ειδικά στις Σουηδικές ΕΔ, οι Σουηδοί Αξιωματικοί δεν είναι 

αρνητικοί στην παρουσία ΙΣΕ σε ειρηνευτικές αποστολές, ούτε όμως θετικοί 

απεριόριστα. Τα κρίσιμα σημεία που τους απασχολούν είναι η φύση των σχέσεων 

ΙΣΕ με τις τακτικές ΕΔ στο περιβάλλον επιχειρήσεων και η στρατολόγηση που 

κάνουν οι ΙΣΕ σε πρώην στελέχη των Σουηδικών ΕΔ η οποία μπορεί να 

αποτελέσει δέλεαρ για τη φυγή στελεχών. Ερωτήματα γεννούνται σχετικά με την 

ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό αυτού του προβλήματος. Οι Σουηδοί 

Αξιωματικοί διακρίνουν ανάμεσα σε επιτρεπτές και μη δράσεις για τις ΙΣΕ. Έτσι 

δεν πρέπει να επιτρέπετε η συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε 

επιχειρήσεις διατήρησης και επιβολής της τάξης καθώς και η ανάθεση καθηκόντων 

ανακριτή. Από την άλλη πρέπει να επιτρέπεται η ένοπλη προστασία στρατιωτικών 

χώρων, η παροχή ΔΜ, η άοπλη ασφάλεια και η ένοπλη προστασία πολιτικών 

προσώπων. Αναγνωρίζουν οι συγγραφείς ότι, η αλληλεπίδραση των Σουηδικών 

τακτικών ΕΔ και των ΙΣΕ είναι περιορισμένη και προτείνουν την εντατική 

εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας πριν την ανάπτυξη σε μια περιοχή τόσο των 

Σουηδικών ΕΔ όσο και των ΙΣΕ. 

 Ο Pattison (Pattison [1] 2010) ξεκινά την αναζήτηση του με την αναφορά 

στη συμφωνία των (περισσοτέρων) σύγχρονων κράτη ότι έχουν την ευθύνη της 

προστασίας των πληθυσμών που απειλούνται από γενοκτονία, εγκλήματα 

πολέμου, εθνοκάθαρση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η διεθνής 

κοινότητα, ωστόσο, συχνά δεν διαθέτει τους πόρους ούτε δείχνει την αναγκαία 

προθυμία να αναλάβει ένα βασικό μέρος αυτής της ευθύνης, δηλαδή, να αναλάβει 

την ανθρωπιστική παρέμβαση με αποτελεσματικό τρόπο όταν απαιτηθεί. Μία 

πιθανή λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να αναθέσουν τα καθήκοντα αυτά σε 

τρίτους, με κύριους δρώντες στην κατηγορία αυτή της ΙΣΕ. Θέτει δύο 

προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση των ΙΣΕ, ώστε αυτή να είναι ηθικά 
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δικαιολογημένη. Να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση και η 

δράση της να είναι επιτυχής. Παρά το γεγονός ότι η χρήση ΙΣΕ γεννά ζητήματα 

νομιμότητας και ηθικής εντούτοις υποστηρίζει ότι αυτά ισοσκελίζονται μέσω της 

ανακούφισης που προσφέρουν οι ΙΣΕ εργαζόμενες για λογαριασμό 

ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρώτου καταλήξει σε μια οριστική κρίση ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι απαιτείται ενδελεχής έρευνα. Δεν υποστηρίζει την 

πλήρη εμπορευματοποίηση της άμυνας και ασφάλειας, αλλά την επι μέρους σε 

τομείς όπως αυτών των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων όπου οι ΙΣΕ θα δρουν 

συμπληρωματικά προς τους επίσημους φορείς της πολιτείας. Την υιοθετεί όμως 

σε κάθε περίπτωση που βοηθά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Συνεχίζοντας, ο Pattison (Pattison [2] 2010) αναφέρεται στη ταχεία αύξηση 

της ιδιωτικής στρατιωτικής βιομηχανίας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η 

οποία οδήγησε σε μια σειρά αντιδράσεων. Μερικοί θεωρούν τις ΙΣΕ ζωτικής 

σημασίας παράγοντες για την προώθηση των συμφερόντων και του ανθρωπισμού 

σε όλο τον κόσμο. Άλλοι θεωρούν τις ΙΣΕ ως εργαλεία του δυτικού ιμπεριαλισμού 

που προαναγγέλλουν την επιστροφή σε ένα προ-Βεστφαλίας διεθνές σύστημα το 

οποίο θα κυριαρχείται από ισχυρά εμπορικά συμφέροντα. Αν και τα δυνητικά 

οφέλη και τα μειονεκτήματα της χρήσης ΙΣΕ αποτελούν συχνά αντικείμενο 

συζήτησης, τα ηθικά ζητήματα σπανίως έχουν μελετηθεί πλήρως και το επίκεντρο 

ήταν σε μεγάλο βαθμό για τις ενδεχόμενες προβλήματα με ΙΣΕ. Ο συγγραφέας 

ασχολείται με κάποιες από τις βαθύτερες αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των 

ιδιωτικών σε καθήκοντα που συμπεριλαμβάνουν την άσκηση βίας, όπως στο αν 

είναι θεμιτό για ένα άτομο να εργάζεται ως ιδιώτη εργολάβο και κατά πόσον είναι 

ηθικά αποδεκτό να χρησιμοποιούν τα κράτη ιδιώτες εργολάβους. Το τελευταίο 

μέρος θεωρεί την ηθική δικαιολόγηση των ιδιωτικής στρατιωτικής βιομηχανίας 

γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ιδιωτική δύναμη θα πρέπει να 

ανατεθεί στην αγορά. 

 Υπάρχουν βαθύτερες ηθικές ανησυχίες όσον αφορά στις ΙΣΕ. Συγκεκριμένα, 

ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι στις ΙΣΕ διαπράττουν αδικίες, στο 

βαθμό που κατέχουν μισθοφορικά κίνητρα. Οι εργοδότριες ΙΣΕ διαπράττουν 

αδικίες με το να θέτουν σε κίνδυνο τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών μιας 

κοινότητας και να μειώνουν την ικανότητα να πολεμήσουν και να διεξάγουν 

δίκαιους πολέμους. Γενικότερα, ο χειρισμός στρατιωτικών υπηρεσιών ως 
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εμπόρευμα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την εθνική όσο και για τη διεθνή 

ασφάλεια. Οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από το συγγραφέα, δεν μπορεί να 

είναι αρκετά σοβαρές ώστε να υποστηρίξει κανείς μια κατηγορηματική 

απαγόρευση της χρήσης των ΙΣΕ. Προφανώς υπάρχει λόγος να ανησυχεί η 

διεθνής κοινότητα για την ιδιωτικοποίηση της στρατιωτικής δύναμης, ακόμη και αν 

οι ΙΣΕ υπόκεινται σε ισχυρότερα συστήματα ρύθμισης και εποπτείας. 

 Τέλος, για τον Pattison (Pattison [3] 2011) η νομιμότητα της χρήσης 

στρατιωτικής δύναμης συχνά εξαντλείται σε μια τυπική εξέταση σε σχέση με το 

τους κανόνες jus ad bellum1. Διαπραγματεύεται το ερώτημα ποιος είναι ο τρόπος 

οργάνωσης της νόμιμης άσκησης νόμιμης βίας-μονοπώλιο της βίας. Οι ΙΣΕ, οι 

τακτικές ΕΔ που βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές ή οι τακτικές ΕΔ με 

υποχρεωτική θητεία; Ο συγγραφέας θεωρεί ότι οι τακτικές ΕΔ βασισμένες σε 

εθελοντές αποτελούν την καλύτερη μορφή. Προτείνει τη μετριοπαθή οργανωτική 

προσέγγιση (συντμ. ΜΟΠ) (Moderate Instrumentalist Approach, συντμ. MIA) η 

οποία θέτει τρία ποιοτικά κριτήρια: την αποτελεσματικότητα, τον δημοκρατικό 

έλεγχο και τον ορθό χειρισμό τους στρατιωτικού προσωπικού. Όσο περισσότερο 

μια στρατιωτική δύναμη εκπληρώνει τα κριτήρια της ΜΟΠ τόσο πιο νόμιμη μπορεί 

να χαρακτηριστεί. Επιχειρηματολογεί σχετικά με την αδυναμία εκπλήρωσης των 

τριών κριτηρίων από τις ΙΣΕ και συμπληρώνει ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τη 

χρησιμοποίηση των ΙΣΕ. 

 Ο Serewicz (Serewicz 2002) ισχυρίζεται ότι το σύγχρονο κράτος υφίσταται 

κρίση αρμοδιοτήτων, διότι η κυριαρχία του προκαλείται αφενός από πάνω, δηλ 

από υπερ κρατικούς οργανισμούς, αφετέρου από κάτω από ημι κρατικούς ή 

ιδιωτικούς στρατιωτικούς παίχτες. Στο άρθρο του διαπραγματεύεται το ερώτημα αν 

η διάχυση της στρατιωτικής τεχνολογίας και γνώσης, μέσω της 

παγκοσμιοποίησης, δίνει στο κράτος ή στους ιδιώτες το πλεονέκτημα. Συγκρίνει 

την ανταπόκριση του κράτους απέναντι αφενός στους μισθοφόρους του 16ου 

αιώνα αφετέρου στις ΙΣΕ των 20ο αιώνα. Η παγκοσμιοποίηση αποκαλύπτει ένα 

σχέδιο σύμφωνα με το οποίο, το κράτος συνδυάζει την κυριαρχία και την 

ικανότητα να χαλιναγωγεί τη στρατιωτική καινοτομία η οποία αποτελεί πρόκληση 

εναντίων αυτής της ίδιας της κυριαρχίας. Οι υπερ κρατικοί οργανισμοί 

                                            
1. Δίκαιο του πολέμου – jus in bello  
     Δίκαιος πόλεμος – jus ad bellum 
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δραστηριοποιούνται κυρίως στο πολιτικό επίπεδο ενώ η κύρια πρόκληση εναντίον 

της κυριαρχίας του κράτους και του μονοπωλίου της βίας προέρχεται από κάτω. 

Προς το παρόν το κράτος διατηρεί την πρωτοκαθεδρία διότι ακριβώς βασίζεται 

στις κρατικές δομές ενώ οι μικρότεροι παίχτες αποτελούν μια μικρή απειλή η οποία 

είναι όμως ενοχλητική.  

 Οι ΙΣΕ όπως και οι μισθοφόροι στο παρελθόν δεν φαίνεται να μπορούν, 

προς το παρόν, να μεταμορφώσουν τη στρατιωτική δύναμη τους σε πολιτική. Όσο 

οι στρατιωτικές απειλές υπολείπονται σε πολιτικές ικανότητες και οι πολιτικές 

απειλές υπολείπονται σε στρατιωτικές ικανότητες τα κράτος θα παραμένει ο 

κυρίαρχος δρών. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει συνέργεια ώστε οι 

παίχτες πάνω και κάτω από το κράτος να υφαρπάξουν την κυριαρχία από αυτό. 

Τέλος αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των ΙΣΕ στην προσπάθεια του κράτους να 

εφαρμόσει την πολιτική του κυρίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας 

χωρίς την υποχρέωση να διατηρεί μεγάλες ΕΔ, άρα να έχει μείωση κόστους χωρίς 

όμως να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία.  

 Ο Petersohn (Petersohn [1] 2013) αναφέρεται στη εξάπλωση της συζήτησης 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ΙΣΕ στο Ιράκ. Υπάρχουν δυο «σχολές» 

ερμηνείας της δράσης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ΙΣΕ. Η 

πρώτη είναι όσοι δεν αποδέχονται εύκολα αλλαγές όσον αφορά στην κυριαρχία 

του κράτους, γνωστοί και ως  «κρατιστές», που υποστηρίζουν ότι οι ΙΣΕ είναι πολύ 

λιγότερο αποτελεσματικές από τις τακτικές ΕΔ. Η δεύτερη είναι όσοι επιθυμούν την 

πρωτοκαθεδρία της ελεύθερης αγοράς και την υποχώρηση του κράτους (πιθανό 

σε ρόλο προστάτη των μεγάλων συμφερόντων), γνωστοί ως «νεοφιλελεύθεροι», 

που θεωρούν τις ΙΣΕ ως μια αποτελεσματική συμπλήρωση των τακτικών 

στρατευμάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι δύο σχολές έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο θέμα με αποτέλεσμα οι κρίσεις να 

είναι επιρρεπείς σε υψηλό περιθώριο λάθους που δεν επιτρέπει τη σύγκριση των 

διαφόρων φορέων. Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας αντλεί τις πληροφορίες του από 

το σύνολο δεδομένων του wiki leaks «ημερολόγια πολέμου στο Ιράκ», σχετικά με 

τη δράση των ΙΣΕ στο Ιράκ και τη συγκρίνει την επίδοσή τους προς εκείνη των 

τακτικών ΕΔ των ΗΠΑ και του Ιράκ. 
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 Σε γενικές γραμμές, ο συγγραφέας υποστηρίζει αν οι ΙΣΕ αναπτυχθούν 

παράλληλα με τις τακτικές ΕΔ και θεσμοθετεί η εποπτεία τους, η απόδοσή τους 

είναι πολύ ανώτερη από αυτή ενός κακώς εκπαιδευμένου στρατιωτικού 

προσωπικού, όπως των τακτικών ΕΔ του Ιράκ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

καλύτερη ακόμη και από αυτή εξαιρετικά ικανού στρατιωτικού προσωπικού 

τακτικών ΕΔ, όπως των ΗΠΑ. Αυτό το θεωρεί αποτέλεσμα του καλύτερου 

συντονισμού και των κοινών κανόνων λειτουργίας, παρά ένα de facto δεδομένο, 

για κάθε περίπτωση συνεργασίες ΙΣΕ με τις τακτικές ΕΔ. Επίσης οι παράπλευρες 

απώλειες είναι αναλογικά πολύ λιγότερες για το προσωπικό των ΙΣΕ από ότι για το 

προσωπικό των τακτικών ΕΔ. Αυτό είναι ένα στοιχείο υπέρ των νεοφιλελεύθερων. 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν ασκούν υπερβολική βία (πχ γεγονότα πλατείας Nisour). 

Υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Οι τοπικές ΙΣΕ 

δείχνουν μεγαλύτερη επιθετικότητα από τις διεθνείς. Θεωρεί ότι κλειδί στην 

απόδοση των ΙΣΕ είναι ο ασκούμενος έλεγχος επί των ΙΣΕ από τα κράτη τα οποία 

συνάπτουν με αυτές συμβόλαια. 

 Συνεχίζοντας, ο Petersohn (Petersohn [2] 2014) υποστηρίζει ότι η 

επιστημονική έρευνα έχει προ πολλού εγκαταλείψει την άποψη που αναφέρει ότι ο 

πόλεμος διεξάγεται μόνο μεταξύ κρατών. Αντίθετα, η έρευνα σχετικά με τους 

εμφύλιους πολέμους έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή, σε όγκο, βιβλιογραφία 

σχετικά με τη βίαια από μη κρατικούς φορείς. Ακόμα, μια συγκεκριμένη ομάδα 

δρώντων-οι μισθοφόροι-έχει ευρέως παραμεληθεί παρόλο που έχουν συμμετάσχει 

σε πολλές συγκρούσεις στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Αν η παρουσία τους 

επιδεινώνει ή βελτιώνει την κατάσταση είναι ένα θέμα διαφωνίας. Ορισμένοι 

πιστεύουν ότι οι πρόσθετες στρατιωτικές δυνατότητες που παρέχονται από τους 

μισθοφόρους μπορούν να βοηθήσουν να τελειώσει μια εμφύλια σύγκρουση 

γρήγορα χωρίς να αυξηθεί η αιματοχυσία, ενώ άλλοι θεωρούν τους μισθοφόρους 

ως άπληστους και αιμοδιψείς πολεμιστές που συμβάλουν στο να καταστεί η 

εμφύλια σύρραξη πιο βάναυση, ενώ μια τρίτη γνώμη διαφοροποιεί μεταξύ των 

διαφόρων τύπων των μισθοφόρων. Ο συγγραφέας σε αυτό το άρθρο εξετάζει την 

επίπτωση των μισθοφόρων σε μια εμφύλια διαμάχη και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η παρουσία και των δύο, μισθοφόρων και 

ΙΣΕ, αυξάνει τη σοβαρότητά της σύγκρουσης. 
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 Σύμφωνα με τους Abrahamsen et al  (Abrahamsen [1] 2007) η θεωρούμενη 

κάποτε ως αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, ασφάλεια είναι σήμερα όλο και 

περισσότερο στα χέρια των ιδιωτικών φορέων. Η έκταση αυτής της 

ιδιωτικοποίησης είναι εμφανής σε όλο το φάσμα της παροχής ασφάλειας. Συχνά 

αναφέρεται ότι η αναλογία τακτικών ΕΔ προς ΙΣΕ στις ΗΠΑ κατά το πρώτο πόλεμο 

του Κόλπου ήταν 1:100, ενώ στον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράκ είναι περίπου 1:10, 

καθιστώντας τις ΙΣΕ τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του «συνασπισμού των 

προθύμων». Σε όρους υποστήριξης ΔΜ και εκπαίδευσης, ο ιδιωτικός τομέας 

διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, και ενώ οι ΗΠΑ είναι επικεφαλής της 

προσπάθειας περεταίρω ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας, παρόμοιες εξελίξεις 

βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες.  

 Μακριά από τα πεδία μάχης και τα στρατόπεδα εκπαίδευσης, η 

ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας αυξάνεται με καταιγιστικό ρυθμό. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η βιομηχανία της ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας αποτιμάται, κατά τους 

συγγραφείς, σε τουλάχιστον 67,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αυξημένη πάνω 

από το μισό την τελευταία δεκαετία. Στις ΗΠΑ, το προσωπικό που εργάζεται στην 

ιδιωτική ασφάλεια (καθήκοντα αστυνόμευσης εντός της χώρας) εδώ και πολύ 

καιρό είναι περισσότερο από το προσωπικό της δημόσιας αστυνομίας με αναλογία 

περίπου τρία προς ένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η αναλογία είναι δυο προς ένα ενώ 

στο Χονγκ Κονγκ δέκα προς ένα.  

 Η αφρικανική ήπειρος συχνά θεωρείται ως η παραδειγματική περίπτωση 

της ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας και η ιδιωτική στρατιωτική δραστηριότητα στην 

ήπειρο συχνά περιγράφεται ως ανεξέλεγκτη. Παρόλα αυτά, η συζήτηση για την 

ιδιωτική ασφάλεια στην Αφρική είναι ακόμα περιορισμένη τόσο σε εμπειρικό όσο 

και σε θεωρητικό επίπεδο. Εμπειρικά, η προσοχή έχει επικεντρώθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στις λεγόμενες «μισθοφορικές» δραστηριότητες, με τη δράση των 

εταιρειών όπως η Executive Outcomes και Sandline International να αποτελούν  

σημείο αναφοράς για περισσότερο από μια δεκαετία. Αναμφίβολα ο ρόλος των ΙΣΕ 

στις διάφορες συγκρούσεις στη μαύρη ήπειρο είναι ζωτικής σημασία, αλλά η τάση 

να επικεντρώνεται η προσοχή σε ένα σχετικά μικρό αριθμό θεαματικών 

περιπτώσεων, ή να συνδέεται η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας με την επιστροφή 

των «σκυλιών του πολέμου» που χαρακτηρίστηκαν ιστορικά με τις κακόφημες 

μισθοφορικές δραστηριότητες των δεκαετιών του 1950 και του 1960, έχει οδηγήσει 
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σε μια παραμέληση της μελέτης των πιο μεγάλων αλλαγών στον τομέα της 

παροχή ασφάλειας στην ήπειρο, και ως εκ τούτου αναμφισβήτητα σε παραμέληση 

των ευρύτερων οικονομικών και πολιτικών μετασχηματισμών. Οι κοινωνικές και 

πολιτικές επιπτώσεις από τη δράση των ΙΣΕ είναι πολυσχιδείς και εκτεταμένες, 

ειδικά για την περίπτωση της Αφρικής όπου η έννοια του Βεμπεριανού κράτους, το 

οποίο μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών διατηρεί το μονοπώλιο της βίας, έχει 

υποχωρήσει ήδη από την ίδρυση τους μετά την από αποικιοποίηση της ηπείρου 

με υπαιτιότητα του ίδιου του κράτους το οποίο άλλωστε είναι ο εργοδότης των ΙΣΕ. 

Η κυριαρχία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παίγνιο μηδενικού 

αθροίσματος όπου ο αυξημένος ρόλος και η επιρροή του ενός παίχτη είναι σε 

βάρος του άλλου. Χαρακτηρίζουν τη δράση των ΙΣΕ στην Αφρική ως αχαλίνωτη. 

Πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους 

τομείς όπως συμβουλευτική, διαχείριση ρίσκου, φύλαξη, επιτήρηση κλπ. Στην 

ουσία γίνεται λόγος για αυτόκλητους προστάτες της έννομης τάξης. 

 Συνεχίζοντας, οι Abrahamsen et al (Abrahamsen [2] 2007) αναφέρονται εκ 

νέου στην αξιοσημείωτη αύξηση, την τελευταία δεκαετία, της παγκοσμιοποίησης 

του ιδιωτικού τομέα της ασφάλειας. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την ανάδυση 

παγκόσμιων-τοπικών και δημόσιων-ιδιωτικών δικτύων ασφαλείας που 

διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. 

Πέρα από μια απειλή για το κράτος που αντιπροσωπεύει η παρουσία των ΙΣΕ, η 

ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας αποτελεί μέρος μιας ευρείας διαδικασίας μέσα από 

την οποία ο ρόλος του κράτους μεταμορφώνεται. Συχνά παρουσιάζεται ως απλό 

αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς, χωρίς πολιτικό κίνητρο. Στο άρθρο αυτό 

έχει μελετηθεί η λειτουργία και οι επιπτώσεις των δημόσιων-ιδιωτικών, 

παγκόσμιων-τοπικών δικτύων ασφάλειας δικτύων, στο πλαίσιο της παροχής 

ασφάλειας στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. 

 Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση της ιδιωτικής ασφάλειας 

εδράζεται σε τρεις πηγές. Πρώτον, στην επέκταση της ιδιωτικής ασφάλειας, η 

οποία είναι τόσο ένα προϊόν όσο και ένας καταλύτης ευρύτερων φιλελεύθερων 

διαδικασιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, ενώ η αρχή της ανάγκης της 

ιδιωτικής ασφάλειας θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της σχέσης του με την 

αρχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Δεύτερον, αυτές οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και 

εμπορευματοποίησης επέτρεψαν ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
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ασφαλείας για να αποκτήσουν την ιδιότητα του να είναι νόμιμες αρχές σε αυτούς 

τους τομείς διαθέτοντας εξειδικευμένες γνώσεις και την τεχνική, οικονομική και 

οργανωτική ικανότητες ειδικά για αυτόν τον τομέα. Τρίτον, η νομιμοποίηση των 

ΙΣΕ προκύπτει από την αυξανόμενη ενσωμάτωση τους σε υβριδικά δίκτυα 

ασφαλείας, δηλ δίκτυα όπου συνυπάρχουν ο ιδιωτικός και ο κρατικός τομέας. 

 Η Leander (Leander [1] 2005) ισχυρίζεται ότι η ανάδυση των ΙΣΕ έχει 

μετατοπίσει το κέντρο ισχύος από το κράτος-δημόσιο στο ιδιωτικό-αγορά, και σε 

βαθύτερη ανάλυση από την πολιτική στη στρατιωτική σφαίρα. Στο συμπέρασμα 

αυτό καταλήγει μέσα από μια λογική πορεία τριών βημάτων. Αρχικά δέχεται ότι οι 

ΙΣΕ έχουν ικανή δύναμη ώστε να διαμορφώνουν την ατζέντα της ασφάλειας. 

Ακολούθως, οι ΙΣΕ μπορούν να διαμορφώνουν το τοπίο στο οποίο δρουν οι 

παίχτες και έτσι τα συμφέροντα τους. Τα δυο αυτά βήματα – πυλώνες τα αποκαλεί 

επιστημική δύναμη. Τέλος, η δράση των ΙΣΕ έχει οδηγήσει σε μια στρατικοποίηση 

της σκέψης και της συζήτησης σχετικά με την ασφάλεια (δομική ισχύς των ΙΣΕ). 

 Συνεχίζοντας, οι Leander et al (Leander [2] 2007) διερευνούν την παρουσία 

των ΙΣΕ στην εξελισσόμενη και ζωηρή συζήτηση γύρω από το ζήτημα του Darfur. 

Στηριζόμενοι κυρίως στις δηλώσεις των εκπροσώπων, ειδικά ορισμένων ΙΣΕ και 

γενικά του κλάδου της «βιομηχανίας ασφάλειας», στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς 

δείχνουν ότι η νεοφιλελεύθερη σχολή διακυβέρνησης ενίσχυσε το καθεστώς των 

ΙΣΕ στις συζητήσεις γύρω από το Darfur. Τόσο στο Darfur όσο και ευρύτερα, η 

νεοφιλελεύθερη σχολή διακυβέρνησης τείνει να «αποπολιτικοποίησει» την 

ασφάλεια και να την περιορίσει σε μια δημόσια συζήτηση η οποία θα εστιάζεται σε 

τεχνικά και οικονομικά θέματα, ενώ εναλλακτικές πολιτικές και διπλωματικές 

επιλογές, τείνουν να περιθωριοποιηθούν. Κατά συνέπεια, η δημόσια συζήτηση για 

την ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας μπορεί να είναι έντονη (όπως είναι βέβαιο 

ισχύει και για το Darfur), αλλά διεξάγεται με περιοριστικό τρόπο. Η τάση για 

«αποπολιτικοποίηση» της ασφάλειας συνδέεται με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις 

σχετικά με τη διακυβέρνηση, και συνιστά μια σημαντική αλλαγή στον τομέα της 

διαχείρισης της ασφάλειας στο Darfur, φυσικά, αλλά και στην Αφρική γενικότερα 

και όχι μόνο. Ωστόσο, δεδομένου ότι λειτουργεί μέσα σε αυτό που συχνά 

αναφέρεται ως περίπλοκες σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού καθώς και 

κρατικού και κοινωνίας των πολιτών, γενικά αποφεύγονται αναλύσεις, υπό την 
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προϋπόθεση ότι ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας δεν υπονομεύει τη δημόσια 

εξουσία και έλεγχο.  

 Η Chisholm (Chisholm 2014) συμβάλλει στο υπάρχον πλαίσιο κριτικής 

θεωρίας και φυλετικής γνώσης για τις ΙΣΕ, εξετάζοντας το πώς καθιερώνεται, στην 

παγκόσμια αγορά της ιδιωτικής ασφάλειας, η φυλετική υποκειμενικότητα των 

υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) μέσα από τις διασταυρώσεις της αποικιακής 

ιστορίας και των νεοφιλελεύθερων οικονομικών πρακτικών. Εστιάζοντας στους 

περίφημους πολεμιστές Γκούρκα αναζητάει τους λόγους για τους οποίους τόσο οι 

αποδοχές όσο και οι συνθήκες εργασίας των ΥΤΧ είναι κατώτερες εκείνων των 

ομολόγων τους καταγόμενων από δυτικές χώρες (λευκή φυλή). Το άρθρο δείχνει 

ότι οι συνθήκες εργασίας των Γκούρκας απορρέουν από τη θέση τους στην 

περιφέρεια της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Έτσι, η θέση τους εντός της 

βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλειας-ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους-έχει 

υποστηριχθεί ότι είναι το αποτέλεσμα της αποικιακής ιστορίας που συνεχίζει να 

διαμορφώνει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας των ανδρών από την παγκόσμιο 

Νότο, εντός των πρακτικών διακυβέρνησης της παγκόσμιας ασφάλειας που 

αναθέτουν όλο και περισσότερο στρατιωτικές εργασίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 Πρόκειται σαφώς για ένα κύμα «νέο-ρατσισμού» εντός του πλαισίου της 

παγκόσμιας αγοράς της ιδιωτικής ασφάλειας, καθώς οι ΥΤΧ καταβάλουν μια 

άοκνη προσπάθεια γεφύρωσης του πολιτισμικού χάσματος ανάμεσα στο έθνος 

τους και στα «πολιτισμένα» δυτικά έθνη, προσπάθεια η οποία πολύ δύσκολα θα 

ευοδωθεί. Ενώ το κριτήριο αξιολόγησης τους θα έπρεπε να είναι η απόδοση τους 

στα καθήκοντα ως εργαζόμενοι ΙΣΕ, είναι φανερό ότι αυτή η γενική αρχή 

καταστρατηγείται εις βάρος των ΥΤΧ. Ένα νέο αποικιακό καθεστώς, αυτή τη φορά 

όχι με γεωγραφικούς όρους αλλά με εργασιακούς, είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Η 

αγορά της ιδιωτικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται λοιπόν από μια ταξική διάρθρωση, 

εγγενές χαρακτηριστικό άλλωστε της καπιταλιστικής δομής της παγκόσμιας αγορά. 

 Ο Nevers (Nevers 2009) βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους υπόλοιπους 

ερευνητές υποστηρίζοντας ότι η χρήση των ΙΣΕ έχει αυξηθεί πάρα πολύ κατά τα 

τελευταία χρόνια. Προσπαθεί να εκτιμήσει τις συνέπειες της αυξημένης εξάρτησης 

από τις ΙΣΕ στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δίκαιο (ΔΑΔ). Αυτό έχει 

σημασία τόσο για τα κράτη που προσλαμβάνουν τις ΙΣΕ όσο και για τους 
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υπαλλήλους των ΙΣΕ εντός ή κοντά σε πεδία μάχης. Στο άρθρο ο συγγραφέας 

εξετάζει το νομικό καθεστώς των ΙΣΕ υπό το υφιστάμενο πλαίσιο του ΔΑΔ, 

εστιάζοντας σε δραστηριότητες όπου οι εργαζόμενοι οπλοφορούν και πώς η 

παρουσία των ΙΣΕ σε ασύμμετρες συγκρούσεις αυξάνει την πρόκληση του 

καθορισμού των δράσεων που είναι ενδεδειγμένες κατά το δίκαιο του πολέμου. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχυρίζεται ότι, στους εργαζόμενους των ΙΣΕ δεν 

μπορεί να αποδοθεί το καθεστώς του νόμιμου πολεμιστή, σύμφωνα με το ΔΑΔ. 

Επιπρόσθετα, οι ενέργειες τους, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το καθεστώς της 

προστασίας τους ως άμαχοι πολίτες σύμφωνα με το ΔΑΔ, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

σε ασύμμετρες συγκρούσεις. Υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι η αλλαγή του 

καθεστώτος των ΙΣΕ στο πεδίο της μάχης, υπό το ΔΑΔ ώστε να ληφθούν υπόψη 

οι εργασίες που εκτελούν, δεν αποτελεί την απάντηση στο πρόβλημα. Αντίθετα, 

έχοντας κατά νου το ΔΑΔ, τα κράτη πρέπει να επανεξετάσουν τα καθήκοντα που 

οι ΙΣΕ εκτελούν για λογαριασμό τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μείωση της 

εξάρτησης από τις ΙΣΕ ή περιορισμό των κρατικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων.  

 Συνεχίζοντας, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι εάν ο πόλεμος είναι μια 

σοβαρή υπόθεση για να τον αφήσουμε στους στρατηγούς, είναι εξίσου σοβαρή 

υπόθεση για να ανατεθεί στις ΙΣΕ. Αναγνωρίζει ότι στις ΗΠΑ, αλλά και στην 

πλειοψηφία των δυτικών κρατών, η αύξηση των τακτικών ΕΔ αποτελεί ένα 

δύσκολο θέμα της πολιτικής αρένας ενώ οι κρατικές στρατιωτικές, και γενικότερα, 

ένοπλες δραστηριότητες οφείλουν να διέπονται από διαφάνεια. Έτσι, η 

χρησιμοποίηση των ΙΣΕ αποτελεί μια «βολική» λύση. Αποτελεί ευθύνη του 

κράτους να αξιολογούν διαρκώς τις ΙΣΕ με τις οποίες συνεργάζονται ώστε οι 

τελευταίες να λειτουργούν εντός του πλαισίου του ΔΑΔ. Προϋπόθεση για αυτό 

είναι να τροποποιηθούν επαρκώς το εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανόμενου του ΔΑΔ, ώστε να οριοθετηθεί με σαφήνεια το καθεστώς 

λειτουργίας των ΙΣΕ. 

 Ο Bures (Bures 2014) εξετάζει τον αντίκτυπο των πρακτικών των ΙΣΕ στους 

τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής στην Τσεχία. Επικεντρώνεται στην 

σκανδαλώδη υπόθεση της μεγαλύτερης ΙΣΕ της Τσεχίας, της Agency of the White 

Lion (ABL)/Mark 2 Corporation (M2.C), ο ιδρυτής της οποίας θέλησε να 

δημιουργήσει μια επιχείρηση-πολιτικό κόμμα υλοποιώντας μια επιθετική εξαγορά 

ενός ήδη υπάρχοντος ήσσονος σημασίας πολιτικού κόμματος. Το άρθρο αυτό 
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τοποθετεί την υπόθεση της ABL/M2.C μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό-

νομικό-οικονομικό πλαίσιο του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου της ιδιωτικής 

ασφάλειας, της οποίας ο μεγάλος αριθμός συνδέσεων με την πολιτική της Τσεχίας 

χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο «αντίστροφης περιστρεφόμενης πόρτας». Το 

φαινόμενο αυτό με τη σειρά του υποδηλώνει μια πιθανότητα ότι η συνεχιζόμενη 

απουσία ειδικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ΙΣΕ 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πολιτικό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των 

εταιρειών αυτών. Ήδη οι πρακτικές των ΙΣΕ έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό 

στην αναθεώρηση της νομοθεσίας της Τσεχίας στον τομέα της ασφάλειας με την 

ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της, ενώ η χρήση από την ABL/M2.C μεθόδων 

ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς έχει συμβάλλει στην αναθεώρηση της 

νομοθεσίας ευρύτερα στον τομέα της πολιτικής με έντονα αρνητικό τρόπο. 

 Ο Spearin (Spearin 2008) υποστηρίζει ότι, υπό το φως των σύγχρονων 

προκλήσεων, τα κράτη όχι μόνο έχουν αλλάζει το νόημα της λέξης 

«ανθρωπισμός», αλλά δημιουργούν επίσης μια διευρυνόμενη αγορά η οποία 

περιλαμβάνει τις ΙΣΕ στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθεια. Τρεις τύποι 

παραγόντων σύμφωνα με το συγγραφέα έχουν οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη: η 

προσφορά, η ζήτηση και το ιδεώδες. Από την πλευρά της προσφοράς, η απαίτηση 

του κράτους για περιορισμούς όσον αφορά την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο 

πεδίο της άσκησης βίας και της μειωμένης εμπορικής ζήτησης στο Ιράκ οδήγησαν 

σε διαφοροποίηση τις ΙΣΕ. Από την πλευρά της ζήτησης, τα κράτη όλο και 

περισσότερο επιθυμούν την εμπλοκή μη κρατικών εταίρων-δρώντων που είναι πιο 

άνετοι με τη συμμετοχή τους σε ολοκληρωμένες λύσεις, κάτι που οι ΙΣΕ, παρά οι 

ΜΚΟ, είναι πιο πρόθυμες να αγκαλιάσουν. Από την ιδεατή πλευρά, οι ΜΚΟ 

ανησυχούν ότι η ανθρωπιστική προσπάθεια χάνει την ουδετερότητα και την 

αμεροληψία της, προκειμένου να διευκολυνθούν δραστηριότητες του τύπου «να 

κερδίσουμε τις καρδιές και τα μυαλά». Οι ΙΣΕ, αντίθετα, είναι ικανοποιημένες με 

την παροχή συνδρομής και πιθανότατα θα συνεχίσουν να είναι, αφού εκτός των 

άλλων το προσωπικό τους αποκομίζει τεράστια εμπειρία. 

 Ο Higate (Higate [1] 2012) εξετάζει την ταυτότητα εργασίας του κλάδου της 

βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλειας. Με βάση απομνημονεύματα προσωπικού 

βρετανικών ΙΣΕ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι Βρετανοί ανάδοχοι συγκροτούν 

την επαγγελματική τους ταυτότητα σε σχέση με εκείνη των ομολόγων τους των 
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ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών, κυρίως υπό το πρίσμα ότι οι τελευταίοι είναι 

«λιγότερο αποτελεσματικοί-ικανοί». Αυτό το άρθρο, σύμφωνα με το συγγραφέα, 

συμβάλει με ένα πρωτότυπο τρόπο στη βιβλιογραφία σχετικά με τις ΙΣΕ, μέσα από 

κοινωνιολογική της εστίαση στις συνδέσεις μεταξύ, αφενός των εθνικών, αφετέρου 

των επαγγελματικών ταυτοτήτων και των πρακτικών ασφαλείας στο πεδίο 

εφαρμογής. Ακόμη, τονίζει τη χρησιμότητα των απομνημονευμάτων ως 

βιβλιογραφικών πηγών. 

 Συνεχίζοντας, ο Higate (Higate [2] 2012) αναφέρει ότι, συνέπεια ορισμένων 

παραδόσεων που κυριαρχούν βιβλιογραφία σχετικά με τον κλάδο της ιδιωτικής 

ασφάλειας, οι πραγματικές διαστάσεις του έχουν αγνοηθεί. Ο συγγραφέας εισάγει 

την έννοια της «γεω-ανθρωπο-πραγματικότητας» («geocorporeality») με σκοπό να 

καταστήσει σαφές τη γεωπολιτική σημασία των στρατιωτικά εκπαιδευμένων 

τμημάτων των ΙΣΕ. Το άρθρο αυτό ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των 

πραγματικών στρατιωτικών συνθηκών, των δυνατοτήτων για την περεταίρω 

ανάδυση της βιομηχανίας και τον αντίκτυπο των αναδόχων στην ασφάλεια.  

 Η Krahmann (Krahmann [2] 2011) ασχολείται με το βασικό ερώτημα, αν δηλ 

πρόκειται η όχι για μισθοφόρους οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 

τέθηκαν στο περιθώριο από τις αποφάσεις του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών. 

Προσπαθεί στο άρθρο της να σκιαγραφήσει τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς που 

διέπει τη δράση της παροχής ένοπλων υπηρεσιών τα τελευταία 40 έτη. Καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι οι πάροχοι ένοπλων υπηρεσιών έχουν αλλάξει τη δομή τους 

παρέχοντας ολοκληρωμένα προϊόντα και όχι μόνο υπηρεσίες που είχαν ως 

αποτέλεσμα κατά το παρελθόν το χαρακτηρισμό τους ως «σκυλιών του πολέμου». 

Διακρίνει τρεις στρατηγικές στη μεταστροφή αυτή: τη διάκριση ανάμεσα στο άτομο 

και στην εταιρεία που παρέχει ένοπλες υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος, την 

μεταφορά του επίκεντρου της προσοχής από τα κίνητρα αυτών των παιχτών στις 

σχέση τους με την «υπεύθυνη διοίκηση» και τέλος στη μεταφορά της ανησυχίας 

από το επίπεδο προσώπου στο επίπεδο συγκεκριμένης πράξης. 

 Σύμφωνα με τους Franke et al (Franke 2011) ενώ οι αξίες, τα 

χαρακτηριστικά και τα κίνητρα των στρατιωτών που υπηρετούν στις τακτικές ΕΔ 

των χωρών τους έχουν μελετηθεί επαρκώς, πολύ λίγα είναι γνωστά για τα κίνητρα 

και τις επαγγελματικές αντιλήψεις των ατόμων που εργάζονται για τη βιομηχανία 
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ιδιωτικής ασφάλειας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που έλαβαν από μια έρευνα, το 

άρθρο αυτό διερευνά τις αξίες και τα χαρακτηριστικά πάνω από 200 ΙΣΕ με 

υπόβαθρο στον τομέα της επιβολής του νόμου και επιχειρησιακή εμπειρία στην 

παροχή υπηρεσιών ένοπλης ασφάλειας σε περιοχές συγκρούσεων. Αντίθετα με 

τις εικόνες που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, στις οποίες κυριαρχεί το πρότυπο του 

αδίστακτου μισθοφόρου που ενδιαφέρεται μόνο για το χρηματικό όφελος, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα επέδειξαν συμπεριφορά συγκρίσιμη με εκείνη των 

επαγγελματιών στρατιωτικών, επιδεικνύοντας υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού 

και ηθικής συμπεριφοράς, υποκινούμενοι σε μεγάλο βαθμό από αλτρουιστικούς 

παράγοντες. 

 Ο Cohn (Cohn 2010) αναφέρει ότι η αύξηση στη χρήση των ΙΣΕ κατά τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες έχει προκαλέσει μια συζήτηση για το αν η απασχόληση 

τους αυξάνει ή μειώνει τον κυβερνητικό έλεγχο στα στοιχεία ασφαλείας τους. 

Επιπρόσθετα, αν και υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τον πολιτικό 

έλεγχο επί των στρατιωτικών παραγόντων, εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ελέγχου αυτού σε ιδιώτες δρώντες. Το άρθρο 

αυτό συμβάλλει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, και στις δύο παραπάνω συζητήσεις, 

προσφέροντας μια σύνθεση των θεωριών του ελέγχου και συγκρίνοντας τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των δημόσιων έναντι των ιδιωτικών παραγόντων που μπορούν 

επηρεάζουν τον έλεγχο. Ο συγγραφέας εισάγει την υπόθεση ότι οι αρχές που 

διέπουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση έχουν ισχυρότερο υπόβαθρο όταν η 

πολιτική (σε όλους τους τομείς) εφαρμόζεται από κρατικούς φορείς. 

 Ο Camacho (Camacho 2015) προσπαθεί να δώσει μια απάντηση στο 

άρθρο του Lindy Heinecken με τίτλο «Εξωτερική ανάθεση δημόσιας ασφάλειας: Οι 

απρόβλεπτες συνέπειες για το στρατιωτικό επάγγελμα». Ο Heinecken θέτει το 

ερώτημα του αν έχει προχωρήσει αρκετά μακριά η ιδιωτικοποίηση στις ένοπλες 

δυνάμεις της χώρας του. Η θέση του συγγραφέα είναι ότι ισχύει η άποψη αυτή. Ο 

συγγραφέας με το άρθρο του αυτό προχωρεί με μια συζήτηση της εργασίας του 

Heinecken επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι τα 

οφέλη από την ιδιωτικοποίηση είναι προβληματικά και συχνά αυτή αποτυγχάνει να 

σημειώσει επιτυχία σε θέματα όπως είναι η επίτευξη οικονομία και η 

παρακολούθησης της σύμβασης. Τα επιχειρήματα αυτά είναι συχνά απόντα ή 

αγνοούνται ακόμη και όταν είναι εμφανής στις παραπομπές, με προφανή σκοπό 
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να στηριχθεί η ιδιωτικοποίηση τους της ασφάλειας. Θέτει μια σειρά από ερωτήματα 

των σχετικά με τις συνέπειες της επίθεσης της ιδιωτικοποίησης στο δημόσιο χώρο 

και τις συνέπειές αυτής. Αν και ο συγγραφέας προσπαθεί στο άρθρο του να 

επικεντρωθεί σε αμιγώς στρατιωτικά θέματα και θέματα ασφάλειας, ωστόσο 

προσφέρει με τις παραπομπές τέλους μια ευρύτερη οπτική γωνία. 

 Οι Fahn et al (Fahn 2014) αναφέρουν ότι οι ΙΣΕ έχουν κερδίσει την 

προσοχή των ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας κυρίως λόγω του 

απαραίτητου ρόλο τους στους πολέμους στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 

2003. Παρ 'όλα αυτά, τόσο οι θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τα προβλήματα που 

ενυπάρχουν κατά την πρόσληψη των ΙΣΕ, όσο και ο τρόπος βελτιστοποίησης των 

κινήτρων των ΙΣΕ βρίσκονται σε πρωταρχικό επίπεδο. Οι συγγραφείς μελετούν 

στο άρθρο τους τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και 

των ΙΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα όλων των 

εμπλεκομένων μερών καθώς και ενδεχόμενα δομικά προβλήματα. Αναπτύσσουν 

ένα θεωρητικό μοντέλο για τον χαρακτηρισμό της βέλτιστης επιλογής ενός κράτους 

σχετικά με το αν πρέπει να εκτελέσει μια εργασία με τις δικές τους δυνάμεις ή το 

αναθέσει σε μια ΙΣΕ. Υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι βέλτιστη επιλογή η 

πρόσληψη μιας ΙΣΕ ακόμη και αν αναμένεται να κάνει χειρότερη δουλειά από ό, τι 

το ίδιο το κράτος-εργοδότης με τις δικές τους δυνάμεις. Επιπλέον, η φήμη της 

κυβέρνησης μέσω της επιβράβευσης μιας ΙΣΕ για μια καλή απόδοση είναι κρίσιμη 

και θα μπορούσε να καταστήσει το βέλτιστο να ασχολούνται μόνο με περιορισμένο 

αριθμό ΙΣΕ-που δεν είναι απαραίτητα πάντα οι πιο αποδοτικές πάροχοι. 

 Ο Cutchin (Cutchin 2012) στη διατριβή του αναφέρει ότι οι ΙΣΕ είναι σε 

χρήση σε όλο τον κόσμο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο ρόλος τους έχει γίνει 

τόσο συνυφασμένος με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Άμυνας και του 

Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι πλέον δύσκολο να φανταστεί κανείς 

ότι οι δυο αυτοί φορείς άσκησης πολιτικής των ΗΠΑ θα δραστηριοποιούνται με 

σκοπό την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων των ΗΠΑ, χωρίς τη συμμετοχή 

των ΙΣΕ. Αλλά μια τέτοια η σχέση δεν είναι χωρίς τις παγίδες της. Το μέγεθος, τα 

έξοδα και οι λειτουργίες των σημερινών ΙΣΕ έχουν μεγαλώσει με έναν εκπληκτικό 

ρυθμό, ενώ και οι νομικές ανησυχίες για την απασχόληση τους επίσης αυξάνουν 

σταθερά. Με την εργασία του ο συγγραφέας ασχολείται με αυτές τις παγίδες, και 

κυρίως με την ανεπάρκεια του ισχύοντος νομικού πλαισίου που αποσκοπεί στην 
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επίλυσή τους και στην υποβολή προτάσεων για τα αναγκαία μέτρα για να τη 

διόρθωση τους. Ο συγγραφέας προτείνει ότι, μόλις οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

υλοποιηθούν, θα νομιμοποιηθεί πλήρως η χρήση των ΙΣΕ και θα διευκολυνθεί η 

ενσωμάτωση τους στο εθνικό σχεδιασμό ασφαλείας, διευκολύνοντας παράλληλα 

τις εγχώριες αντίληψη για την ύπαρξή τους, εξευμενίζοντας ταυτόχρονα τις διεθνείς 

ανησυχίες όσον αφορά στη χρήση τους. Ο συγγραφέας ωστόσο υποστηρίζει 

περαιτέρω ότι μέχρι να αρθούν αυτά τα εμπόδια καμία ρεαλιστική μεταρρύθμιση 

δεν μπορεί να λάβει χώρα και οι ΙΣΕ θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε 

αποχρώσεις του γκρι. 

 Ο Barnes (Barnes 2013) ισχυρίζεται ότι πολλοί από τους λόγους που 

οδηγούν στην εξωτερική ανάθεση της ασφάλειας αφορούν στο κόστος και στα 

οφέλη-πρόκειται για ένα συνεπειοκρατικό τρόπο σκέψης. Ο συγγραφέας διερευνά 

το συνεπειοκρατικό τρόπο σκέψης ως επιχείρημα κατά της χρήσης ΙΣΕ σε 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανταρτών («counterinsurgencies»). Συζητώντας τα 

οφέλη και το κόστος της απασχόλησης ΙΣΕ σε αυτά τα είδη των επιχειρήσεων 

προσπαθεί να αποδείξει ότι η επιχειρηματολογία υπέρ της πρόσληψης ΙΣΕ σε 

πολλές περιπτώσεις (ίσως στις περισσότερες) είναι αβάσιμη. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνολικές αρνητικές συνέπειες της πρόσληψης ΙΣΕ στο πλαίσιο επιχειρήσεων 

αντιμετώπισης ανταρτών θα πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση τους, εκτός εάν 

πρόκειται για ακραίες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι υπερασπιστές της 

χρήσης των ΙΣΕ επισημαίνουν τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους και την 

αναμενόμενη αύξηση της αποτελεσματικότητας (αποτέλεσμα της εμπειρίας που θα 

αποκτούν σταδιακά) ως σημείο εκκίνησης για την επιχειρηματολογία τους. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι, αν τα οφέλη υπερτερούν του προβλέψιμου και 

αναμενόμενου κόστους, τότε η μίσθωση ΙΣΕ μπορεί, στην περίπτωση αυτή, είναι 

μια ηθικά βιώσιμη επιλογή. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι, αν δεν ασκηθεί ευρύς 

έλεγχος και εποπτεία στη δράση των ΙΣΕ και αν δεν κατανοηθούν τα πραγματικά 

κόστη και οφέλη, θα πρέπει να έχουμε μια μόνιμη, εκ πρώτης όψεως απαγόρευση 

απασχόλησης ΙΣΕ σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανταρτών. 

 Οι Baum et al (Baum 2013) ερευνούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

θεσμικών δομών στην ανάδειξη της βιομηχανίας της ιδιωτικής στρατιωτικής 

ασφάλειας. Παρά την αμφιλεγόμενη τους φύση, οι ΙΣΕ έχουν πετύχει επαρκή 

νομιμοποίηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αντιπροσωπεύοντας κατά 
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καιρούς την πλειοψηφία του στρατιωτικού προσωπικού που έχουν αναπτυχθεί στο 

Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης τους δείχνουν αφενός 

τους κεντρικούς ρόλους που διαδραματίζουν οι φορείς με εμπειρία, φήμη και 

αξιοπιστία που βασίζονται σε κρατικές δομές, αφετέρου, αναφέρεται στις 

διαρθρωτικές αλλαγές με σκοπό την αναδιοργάνωση του στρατιωτικού τομέα. Οι 

διάφοροι φορείς δανείζουν την αξιοπιστία τους σε νέες δραστηριότητες-

υποκατάστατα που ενσωματώθηκαν σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης τους και 

οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ παλαιών και νέων θεσμών. Ωστόσο, είναι η 

αλληλεπίδραση των επίσημων φορέων και της βιομηχανίας της ιδιωτικής 

ασφάλειας, που δίνει μια σαφέστερη άποψη της επέκτασης των ΙΣΕ και οι 

δυνάμεις που εμποδίζουν την προώθηση και της νομιμότητά τους. Η ανάλυση του 

αντανακλά σε ένα κεντρικό ζήτημα στη θεωρία οργάνωσης: Από πού προέρχονται 

οι νέες βιομηχανίες και ποιες επιχειρηματικές στρατηγικές θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για να εγκατασταθεί οργανωτική νομιμότητα σύμφωνα με τους 

δομικούς περιορισμούς; 

 H Eichler (Eichler 2014) αναφέρεται στην εμφάνιση των ΙΣΕ που αποτελούν 

μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον πόλεμο κατά τις τελευταίες δύο έως τρεις 

δεκαετίες. Χρησιμοποιεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές φεμινιστικές απόψεις, 

υποστηρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση της στρατιωτικής ασφάλειας δεν αφορά τόσο 

πολύ στην αποδυνάμωση του μονοπωλίου του κράτους πάνω από νόμιμη βία, 

αλλά πρόκειται για την αλλαγή στην οργάνωση του στρατιωτικού επαγγέλματος 

και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με την ιθαγένεια, και κατ’ επέκταση με τη 

φυλή, την τάξη και το φύλο. Εστιάζοντας στις ΗΠΑ, το επιχείρημά είναι διπλό: 

πρώτον, ότι η επαναδημιουργία της στρατιωτικής ιθαγένειας με τον τερματισμό της 

υποχρεωτικής ανδρικής στρατολογία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

προετοιμασία του εδάφους για την αύξηση της ιδιωτικοποίησης της στρατιωτικής 

ασφάλειας, και, δεύτερον, ότι η εξωτερική ανάθεση των στρατιωτικών λειτουργιών 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επιτρέπει μια παγκόσμια κλιμάκωση της στρατολόγησης 

που γεωγραφικά επεκτείνει τους χωρικούς και κοινωνικούς παράγοντες σχετικά με 

το ποίος εργάζεται για ή για την υποστήριξη των τακτικών ΕΔ. Ειδικότερα, οι 

αμερικανικές ΙΣΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ και το Αφγανιστάν έχουν σε 

μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε σε εργαζόμενους από τον παγκόσμιο Νότο. Η 

πρόσληψη εργαζομένων πέρα από τα όρια των ΗΠΑ βασίζεται και ενισχύει, τις 
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παγκόσμιες ανισότητες σχετικά με την ιθαγένεια που ταυτόχρονα διασταυρώνονται 

με ταξικές, φυλετικές ανισότητες και ανισότητες των δυο φύλλων. 

 Για τους Godfrey et al (Godfrey 2013) η διεθνής απήχησης και η αύξηση της 

παγκόσμιας σημασίας της παροχής των στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

ασφαλείας στην ελεύθερη αγορά, δεν έχει ανάλογη απήχηση στη διεθνή 

αρθρογραφία η οποία δεν έχει ακόμη επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή σε αυτή 

τη βιομηχανία. Υιοθετώντας την άποψη του Banerjee (2008) σχετικά με τις ΙΣΕ τις 

οποίες θεωρεί ως βασικό εργαλείο του νεοκαπιταλισμού, οι συγγραφείς  έχουν 

στόχο να μελετήσουν την μακραίωνη ιστορία των ΙΣΕ και υποστηρίζουν ότι η 

επανεμφάνιση τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών είναι 

αποτέλεσμα ενός πολύ συγκεκριμένου πολιτικοοικονομικού σκηνικού. 

Υποστηρίζουν επιπρόσθετα οι συγγραφείς ότι, οι ΙΣΕ λειτουργούν ως μηχανισμός 

για το νεοφιλελεύθερο ιμπεριαλισμό και ως υποκατάστατο και συμπλήρωμα του 

κράτους και προσμετρούνται ως μέρος του κόστους της ιδιωτικοποίησης του 

πολέμου. Τέλος, οι συγγραφείς έχουν λάβει σοβαρά υπόψη του τη διατριβή του 

Hughes (2007) για την ανάπτυξη ενός νέου συμπλέγματος βιομηχανίας ασφάλειας 

και των ελίτ που πρόκειται να ωφεληθούν από το φαινόμενο αυτό. 

 Ο Hendahl (Hendahl 2009) αναφέρει ότι ένας στους πέντε μαχητές που 

μεταφέρουν ένα πολυβόλο στο Ιράκ δεν είναι στρατιώτης, αλλά ένας εργαζόμενος 

σε ΙΣΕ. Πολλοί, ιδίως εκείνοι που υπηρετούν στις τακτικές ΕΔ, μπορεί να θεωρούν 

ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που εργάζονται στις ΙΣΕ εκτελούν μια ριζικά 

διαφορετική λειτουργία από ό, τι οι ίδιοι στους στρατιωτικούς φορείς, αλλά οι 

Ιρακινοί πολίτες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των εργαζομένων στις ΙΣΕ και στο 

προσωπικό των τακτικών ΕΔ των ΗΠΑ. Το μόνο που βλέπουν είναι Αμερικανούς 

με τα όπλα. Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας διερευνά τις κανονιστικές και 

οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση  των ΙΣΕ σε επιχειρήσεις στο Ιράκ και το 

Αφγανιστάν. Διερευνά την επιχειρηματολογία υπέρ της εξωτερικής ανάθεσης 

υπηρεσιών ασφαλείας σε ιδιώτες που στηρίζονται κυρίως σε οικονομικά κριτήρια 

και λιγότερο σε έρευνα των κανονιστικών ζητημάτων εις βάρος συγκεκριμένων 

πράξεων του «outsourcing». Προσπαθεί στο άρθρο του να βοηθήσει τους 

αναγνώστες να προσδιορίσουν αν μια συγκεκριμένη πράξη της ανάθεσης 

υπηρεσιών ασφαλείας σε ιδιώτες είναι ηθικά προβληματική. Τέλος, υποστηρίζει ότι 

η συνεχιζόμενη χρήση των μισθοφόρων βλάπτει τους επαγγελματικά στρατιώτες 
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που πολεμούν στο πλευρό τους, υπονομεύοντας το ίδιο το επάγγελμα. Η συνέχιση 

της χρήσης των ΙΣΕ ελλοχεύει τον κίνδυνο προσεταιρισμού των επαγγελματιών 

στρατιωτών στις τάξεις των μισθοφόρων. 

 Τέλος, ο Machairas (Machairas 2014) επιχειρεί να εξετάσει τις ηθικές / 

κανονιστικές προεκτάσεις που εμπλέκονται με την αυξανόμενη χρήση των ΙΣΕ, 

παρέχοντας μια πρωτότυπη εικόνα και εξετάζοντας το ζήτημα του βαθμού στον 

οποίο αυτές προσπάθειες μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φύση 

των ηθικών ανησυχιών στο ζήτημα αυτό. Οι επιπτώσεις εξετάζονται 

επικεντρώνοντας στις σχετικές αρχές και στις έννοιες του δίκαιου πολέμου και το 

πώς αυτές σχετίζονται με το ζήτημα του ελέγχου από το κράτος πάνω από τη 

στρατιωτική δράση, καθώς και στις ηθικές / πολιτικές συνέπειες της δημόσιας 

λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου έναντι της βίας. Καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η χρήση των ΙΣΕ προς το παρόν εξακολουθεί να μην συνάδει σε σημαντικό 

βαθμό με τους θεμελιωμένους ηθικούς κανόνες, γεγονός το οποίο ενδεχομένως 

δεν μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί μέσω νομικών πράξεων, χωρίς αντίστοιχη 

μεταβολή της δεοντολογία στον τρόπο διεξαγωγής του πόλεμου. 

 Συνοψίζοντας, κοινή διαπίστωση είναι ο έντονος προβληματισμός των 

ερευνητών από τη χρήση των ΙΣΕ από τους διεθνείς δρώντες (κράτη, κρατικοί και 

μη κρατικοί οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμοί κλπ) και τα νομικά-

ηθικά-κοινωνικά διλλήματα τα οποία αναδύονται. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι 

πρόκειται για μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί, εντούτοις την 

αντικρίζουν από διαφορετική οπτική γωνία. Το φάσμα των προτεινόμενων τρόπων 

διαχείρισης του φαινομένου ποικίλει από την πλήρη αποδοχή τους μέχρι την 

κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. Όπως προκύπτει 

από την παραπάνω βιβλιογραφική έρευνα, είναι βέβαιο ότι η χρήση ΙΣΕ πέρα από 

τις αναμφισβήτητες αρνητικές συνέπειες έχει και πλεονεκτήματα. Υιοθετώντας η 

παρούσα εργασία μια μετριοπαθή στάση, χωρίς να βρίσκεται πλησιέστερα σε 

κανένα από τα δυο άκρα, προτείνει την περεταίρω ανάλυση του φαινομένου της 

χρήσης ΙΣΕ από τους διεθνείς δρώντες με σκοπό τη στάθμιση των συνεπειών της 

και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ 

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ 

Οι στρατιώτες των τακτικών ΕΔ περιορίζονται από το δίκαιο του πολέμου1 

και όχι από τον χαρακτηρισμό του πολέμου ως δίκαιου2 ή όχι. Η συμμετοχή τους 

σε έναν πόλεμο είναι νόμιμη ακόμη και αν το κράτος κάνει λάθος και κηρύξει έναν 

μη δίκαιο πόλεμο (πχ χωρίς νομικά ερείσματα), δίχως να μπορούν να 

επικαλεστούν την ατομική συνείδηση τους για να μην πάρουν μέρος σε αυτόν 

χωρίς νομικές συνέπειες τις οποίες έχουν για περιπτώσεις παραβιάσεως του jus in 

bello. Αυτό δεν ισχύει για το προσωπικό των ΙΣΕ που έχει ατομική ποινική ευθύνη, 

όχι μόνο για παραβίαση του jus in bello, αλλά και για συμμετοχή σε μια ενέργεια η 

οποία θα αποδειχθεί παράνομη. Η έλλειψη όμως δικαστηρίου που θα δικάζει το 

jus ad bellum με αντικειμενικό τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την μη τιμωρία του 

προσωπικού των ΙΣΕ όταν παίρνουν μέρος σε έναν άδικο πόλεμο (Lehnardt 

2008), (Pattison [2] 2010), (Φισκατώρης 2010). 

Επιπρόσθετα, ένα πολύ σημαντικό νομικό ζήτημα σε συνάφεια με την 

κατηγοριοποίηση του προσωπικού των ΙΣΕ σε μισθοφόρους, νόμιμους μαχητές ή 

πολίτες είναι η αντιμετώπιση τους από τους αντιπάλους τους στην περίπτωση 

σύλληψη τους. Επαφίεται στην διάθεση των δεσμωτών τους αφενός να τους 

αποδοθεί το καθεστώς αιχμαλώτου πολέμου ή, στη χειρότερη περίπτωση, 

εγκληματία πολέμου χωρίς να έχουν τα δικαιώματα σύμφωνα με τις συνθήκες της 

Γενεύης αφετέρου να έχουν μια δίκαιη δίκη (UN General Assembly 1989), (OAU 

1997), (Φισκατώρης 2010), (Barnes 2013). 

Συναφές είναι το ζήτημα της δικαστικής αρμοδιότητας με το νομικό 

καθεστώς των υπαλλήλων των ΙΣΕ να είναι αβέβαιο. Ενώ για το προσωπικό των 

τακτικών ΕΔ υφίσταται στρατιωτικό δίκαιο και δικαστήρια αυτό δεν ισχύει για τους 

υπαλλήλους των ΙΣΕ με επικρατούσα αντίληψη ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα 

                                            
1. jus in bello 
2. jus ad bellum 
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των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων των χωρών στις οποίες έχουν την έδρα οι 

ΙΣΕ και των οποίων, στην καλύτερη περίπτωση, είναι οι ίδιοι πολίτες. Συνήθως 

όμως δρουν στο εξωτερικό, κυρίως σε περιοχές «αποτυχημένων κρατών» 

καθιστώντας την εφαρμογή του δικαίου της χώρας τους προβληματική καθώς η 

άσκηση εξωεδαφικής αρμοδιότητας είναι οικονομικά ασύμφορη, ενώ η επίβλεψη 

της λειτουργίας των ΙΣΕ σε τρίτες χώρες ελλοχεύει τον κίνδυνο παραβίασης της 

κυριαρχίας του κράτους αυτού, με συνέπειες στη διεθνή θέση της χώρας (UN 

General Assembly 1989) (Singer 2004), (Hendahl 2009), (Ραμόπουλος 2011).  

Επιπρόσθετα, για τους υπαλλήλους ΙΣΕ συμφερόντων ΗΠΑ προβλέπεται 

ότι ευθύνη για την άσκηση δίωξης έχει το φιλοξενούν έθνος, στην επικράτεια του 

οποίου διεξάγεται η επιχείρηση, ενώ αν αυτό δεν είναι δυνατόν (ή κατόπιν 

συμφωνίας) τότε ποινική δίωξη μπορούν να ασκήσουν οι ΕΔ των ΗΠΑ σε 

εφαρμογή του Αμερικανικού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και, τέλος, αν δεν 

ασκηθεί δίωξη σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε είναι δυνατή η ποινική μεταχείριση 

του υπαλλήλου από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ (Hendahl 2009), (US JFC 

2010). Διαπιστώνεται μια ιδιότυπη ασυλία του προσωπικού των ΙΣΕ έναντι του 

προσωπικού των τακτικών ΕΔ των ΗΠΑ για τη διάπραξη των ίδιων εγκλημάτων, 

με το καθεστώς αυτό να διαφοροποιείται τελευταία με την καταδίκη προσωπικού 

της ΙΣΕ πρώην Blackwaters, νυν Academi, για τη δολοφονία 14 Ιρακινών πολιτών 

το 2005 (Edwards 2014).  

Ακόμη, από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Συντάγματος της 

Ελλάδας, από τα άρθρα 10 και 15 του νόμου 2168 του 1993 περί «όπλων, 

εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων» και από το άρθρο 5 του νόμου 

2518 του 1997, περί «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας», η ελληνική 

νομική πραγματικότητα φαίνεται ότι δεν είναι φιλική προς την ίδρυση ΙΣΕ εντός της 

επικράτειας της χώρας αφού αυτή δεν θα μπορεί να λειτουργεί έχοντας έδρα στην 

Ελλάδα καθώς οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας χορηγούνται για πολύ  

συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνουν τους σκοπούς μιας ΙΣΕ. 

Επιπρόσθετα, το νομικό πλαίσιο της πατρίδας μας καθιστά δυσχερή την 

ενασχόληση των ιδιωτών με την παροχή υπηρεσιών βάσης και παροχής 

υπηρεσιών ΔΜ προς τις ΕΔ, καθώς εξαιρεί συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες 

ασκούν ή την εκμετάλλευση των οποίων έχουν οι ΕΔ και τα ΣΑ (ν. 4302/ΦΕΚ Α 
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225 2014). Σε καμία όμως περίπτωση δεν απαγορεύει την χρησιμοποίηση ιδιωτών 

από τις ΕΕΔ για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής.  

Εξίσου σημαντικό νομικό ζήτημα είναι η ευθύνη του διοικητή. Στις ΕΔ 

υφίσταται έλεγχος του διοικητή μέσω της δομής της ιεραρχίας και του συστήματος 

διαταγής-υπακοής-πειθαρχίας, ενώ η ευθύνη υπάρχει καθ’ όλο το 24ωρο κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεων. Στις ΙΣΕ δεν υφίσταται νόμιμη ή δικαιωματική1 εξουσία 

διοικητού, μπορεί όμως ένας προϊστάμενος να δρα ως ουσιαστικός2 διοικητής 

ιδιωτικού στρατιωτικού προσωπικού. Αυτό εξαρτάται από τον έλεγχο που μπορεί 

να ασκήσει στη συμπεριφορά του καθώς και στις δυνατότητες αποτροπής και 

τιμωρίας. Η ευθύνη εντοπίζεται στην «ποινή του εγκλήματος» δια της αναφοράς 

του στην αρμόδια αρχή του κράτους και την επακόλουθη έναρξη έρευνας. Μέτρα 

που πρέπει να λαμβάνονται είναι η καθιέρωση συστήματος αναφοράς 

παραβιάσεων (παράδειγμα από τις ΕΔ των ΗΠΑ στο σχήμα 5), η εκπαίδευση,  η 

σχεδίαση σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου, η πρόληψη μέσω έκδοσης διαταγών 

αποτροπής διάπραξης εγκλημάτων κλπ (Lehnardt 2008).  

Οι ΗΠΑ φαίνεται να υιοθετούν την ευθύνη του τοπικού στρατιωτικού 

διοικητή των τακτικών ΕΔ επί των ΙΣΕ που εργάζονται για λογαριασμό της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ μέσω του Τμήματος Επιχειρήσεων των ΙΣΕ σε συνεργασία 

με το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικών Επιχειρήσεων (σχήμα 5), ενώ επισημαίνουν τη 

σημασία του αντιπροσώπου επίβλεψης εκτέλεσης των όρων του συμβολαίου της 

εταιρείας (COR, Contracting Officer Representative) ως de facto διοικητού. Η 

εξουσία επιτήρησης του προϊστάμενου μη στρατιωτικού προσωπικού, στο 

κατώτερο κλιμάκιο, χωρίς να ασκεί εξουσίες ίδιας έντασης με του στρατιωτικούς 

διοικητές των τακτικών ΕΔ, θα πρέπει να θεωρηθεί ίδιας τάξης (Lehnardt 2008), 

(US JFC 2010). 

Όσον αφορά στις ανώτερες διοικήσεις ων ΙΣΕ δεν αποδέχονται ευθύνη στο 

πεδίο της μάχης, θεωρώντας ότι η ευθύνη εντοπίζεται σε αυτόν που χρησιμοποιεί 

τις υπηρεσίες τους (πελάτης). Θεωρούν ότι αποστολή τους είναι μόνο η διεύθυνση 

και η πληρωμή «ανεξάρτητων» συνεργατών (Barnes 2013). Όμως, η φυσική 

παρουσία και η πρόθεση διάπραξης εγκλήματος είναι το ένα συστατικό. Επιπλέον, 

                                            
1. de jure 
2. de facto 
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συμμετοχή-συνενοχή στο έγκλημα θεωρείται η κοινή σχεδίαση και ο κοινός 

σκοπός, η παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης, η παρακίνηση ή η διαταγή 

διάπραξης εγκλήματος και η παροχή τεχνογνωσίας, γεγονός που μάλλον 

επιμερίζει τις ευθύνης των εγκλημάτων στις ανώτερες Διοικήσεις (Lehnardt 2008). 

 ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΕ 

Σημαντική θέση στο ηθικό πεδίο της ένοπλης προσφοράς κατέχει η 

αποκαλούμενη «υπέρτατη θυσία», χωρίς την οποία είναι αδύνατη η 

αποτελεσματική λειτουργία των ΕΔ. Οι στρατιώτες των ΕΔ δεν έχουν το δικαίωμα 

επιλογής της συμμετοχής ή όχι σε μια επιχείρηση και δεν υπογράφουν κάποιο 

οικονομικό συμβόλαιο, αλλά από αυτούς είναι δυνατό να ζητηθεί η υπέρτατη θυσία 

στη βάση ιστορικών, εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών κριτηρίων. Αυτό δεν 

ισχύει για τον υπάλληλο της ΙΣΕ ο οποίος αναλαμβάνει ένα αποδεκτό επίπεδο 

ρίσκου με σκοπό το όφελος αλλά όχι θανάσιμο. Η εκτέλεση μιας αποστολής 

μπορεί να περιέχει ρίσκο αλλά ένα συμβόλαιο δεν μπορεί να επιβάλλει την 

αποδοχή του από τους υπαλλήλους. Ηθικά μόνο είναι ένοχοι τόσο για παραβίαση 

του δικαίου του πολέμου, σε όση έκταση αυτό συμβαίνει, όσο και για συμμετοχή 

σε μη δίκαιο πόλεμο (Pattison [2] 2010). 

Επιπλέον, στόχος μιας ΙΣΕ είναι η εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου 

και το κέρδος, σε αντίθεση με ένα δημόσιο λειτουργό που δεσμεύεται από το 

καθήκον του. Ένας δημόσιος λειτουργός είναι προτιμότερος όταν ενδιαφέρουν τα 

μέσα, ενώ μια ιδιωτική εταιρεία όταν ενδιαφέρει περισσότερο ο σκοπός. Με άλλα 

λόγια στην περίπτωση των ΙΣΕ «o σκοπός αγιάζει τα μέσα» (Barnes 2013), (Baum 

2013). Επιπρόσθετα, στις ΙΣΕ ο σκοπός υπερισχύει έναντι του κινήτρου. Το 

κίνητρο αποτελεί τη βάση της ηθικής τεκμηρίωσης. Η έλλειψη όμως της δίκαιης 

αιτίας ή της αγαθής πρόθεσης μπορεί να χαρακτηρίσει μια ΙΣΕ ως ανήθικη; Όσο η 

«αρχή της δίκαιης αιτίας» κατέχει ισχυρή θέση στο δίκαιο του πολέμου, η 

οικονομική αποζημίωση-κίνητρο για τη συμμετοχή σε αυτόν, που χαρακτηρίζει τις 

ΙΣΕ, θα είναι ηθικά προβληματική (Machairas 2014).  

Επιπρόσθετα, η αγορά των ΙΣΕ χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικό 

έλεγχο σχετικά με το ποιος δουλεύει για τις εταιρείες και για ποιόν δουλεύουν 

αυτές. Συχνά δεν ελέγχεται το ιστορικό των εργαζομένων, με αποτέλεσμα πολλοί 
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από αυτούς να είναι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις παραβιάσεως των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η έλλειψη κριτηρίων επιλογής και η κατακόρυφη αύξηση της 

ζήτησης οδήγησαν σε αθρόες στρατολογήσεις αμφιλεγόμενης ποιότητας 

προσωπικού και στη δημιουργία τελικά ενός πολυεθνικού, ηθικά αμφισβητήσιμου, 

μωσαϊκού  (Singer 2004), (Χρήστου 2007). Επίσης, παρατηρείται συχνά οι ΙΣΕ να 

αλλάζουν την επωνυμία τους μετά από διάπραξη πράξεων αμφίβολου, αν όχι 

κατακριτέου, ηθικού υποβάθρου με σκοπό την αποφυγή επιπτώσεων στο 

εμπορικό τους όνομα και την επακόλουθη οικονομική ζημία από την απροθυμία 

των κυβερνήσεων και άλλων υποψηφίων πελατών, λόγω αντιδράσεων των 

πολιτών (Ραμόπουλος 2011). 

Ένας ακόμη παράγοντας, που πρέπει να εκτιμάται στο ηθικό πεδίο, είναι η 

συνύπαρξη και ταυτόχρονα η ανεξάρτητη δράση στο πεδίο της μάχης στρατιωτών 

των τακτικών ΕΔ και υπαλλήλων ΙΣΕ για παρατεταμένες χρονικές περιόδους που 

αναμένεται να οδηγήσει τους πρώτους στην αγκαλιά των ΙΣΕ, όχι από διαφθορά, 

αλλά περισσότερο από οικονομικά κίνητρα και από την απαξίωση του 

στρατιωτικού κώδικα τιμής (Hendahl 2009). 

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό και μια άλλη πλευρά της 

χρησιμοποίησης των ΙΣΕ με ηθικό αντίκτυπο που αφορά στις ειρηνευτικές 

αποστολές. Η απροθυμία των δυτικών κρατών, ιδίως μετά την αποτυχημένη 

επέμβαση των ΕΔ των ΗΠΑ στο Μογκαντίσου της Σομαλίας και την απόφαση 

(Presidential Decision Directive 25) του προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, να 

παρέχουν δυνάμεις για την εκτέλεση του έργου διακυβερνητικών οργανώσεων, 

όπως ο ΟΗΕ, και μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως η ΔΕΕΣ, αρκούμενες μόνο 

σε οικονομική υποστήριξη καθώς και η αναποτελεσματικότητα των 

κακοπληρωμένων και χωρίς κίνητρο στρατευμάτων Ασιατικών ή Αφρικανικών 

κρατών έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία χρησιμοποίηση ΙΣΕ. Η διεθνής αυτή τάση 

παρέχει το πλεονέκτημα στις ΙΣΕ να παρουσιάζονται ως ανθρωπιστικές 

οργανώσεις με σκοπό τον περιορισμό των αντιδράσεων εναντίον τους από τους 

πολίτες κυρίως των δυτικών κρατών (Scheweers 2009), (Baum 2013).  
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, τα άτομα συναινούν 

στην παραχώρηση της εξουσίας στο κράτος και στην υποχώρηση από το 

δικαίωμα στην αυτοάμυνα εντός της επικράτειας, με αντάλλαγμα την προστασία 

τους από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Το κράτος διαθέτει το μονοπώλιο 

νόμιμης άσκησης βίας. Όταν όμως ένα κράτος χρησιμοποιεί ΙΣΕ παραχωρώντας 

ένα μέρος των αρμοδιοτήτων του (τίθεται σε έμπρακτη αμφισβήτηση το 

μονοπώλιο βίας), πολλές φορές υπό καθεστώς αδιαφάνειας (σχήμα 6), και ιδίως 

όταν αυτό αφορά άμεση συμμετοχή σε ένοπλη σύγκρουση και όχι απλή 

υποστήριξη διοικητικής μέριμνας, υπαναχωρεί από το κοινωνικό συμβόλαιο, χωρίς 

αυτό να είναι εξ αρχής απορριπτέο αν οδηγεί σε αποτελεσματικότερες υπηρεσίες 

προς στους πολίτες. Η ανησυχία εντοπίζεται στο ότι η δυνατότητα ανάπτυξης 

στρατιωτικής ικανότητας από μη κρατικούς δρώντες θα οδηγήσει το κράτος να 

απολέσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών του (Pattison 

[2] 2010), (Ραμόπουλος 2011). 

Στο υπάρχον διεθνώς αποδεκτό μοντέλο, το κράτος υπερασπίζει τους 

πολίτες του και οι πολίτες το κράτος μέσω της υπηρεσίας τους στις ΕΔ. Οι έννοιες 

του πολίτη και της ένοπλης υπηρεσίας-προσφοράς στην πατρίδα είναι 

αλληλένδετες. Οι πολίτες που προσυπογράφουν, με τη σιωπηρή πολλές φορές 

αποδοχή, την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αυτών των ΙΣΕ παραιτούνται-

υπαναχωρούν από την υποχρέωση τους στην εθνική άμυνα και είναι αυτοί που 

καταργούν το κοινωνικό συμβόλαιο. Καταργείται ο κοινωνικός δεσμός, υπό την 

έννοια ότι οι πολίτες μέσω της θητείας αισθάνονται ότι υπερασπίζουν την 

κοινότητα τους από έναν κοινό εχθρό, θυσιαζόμενος στην αναζήτηση του κέρδους 

από πλευράς των ΙΣΕ. Αυτό είναι πιο έντονο όταν το προσωπικό είναι αλλοδαπό 

και όχι ημεδαπό. Η αποδυνάμωση των δεσμών με την κοινωνία δημιουργεί 

κίνδυνο απώλειας ικανότητας διεξαγωγής και νίκης σε περίπτωση πολέμου. 

Άλλωστε, πάγια τακτική των ΙΣΕ είναι η δημιουργία δεσμών με τις κοινωνίες των 

χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ο ίδιος όμως προβληματισμός 

εντοπίζεται και στην μετεξέλιξη των ΕΔ των δυτικών κρατών σε αμιγώς 

επαγγελματικές (Pattison [2] 2010), (Eichler 2014).   
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 Με την ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών του πεδίου των ΕΔ και των 

ΣΑ, η ασφάλεια τείνει να καταστεί αγαθό για όσους μπορούν να την αποκτήσουν 

(del Prado 2010). Ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος να παύσει να αποτελεί δημόσιο αγαθό 

χάνοντας τα δυο κύρια στοιχεία που το χαρακτηρίζουν ως τέτοιο δηλ. να μην 

υπόκειται στον ανταγωνισμό και να μην επιδέχεται αποκλεισμούς. Ένα ιδιωτικό 

αγαθό έχει ακριβώς αυτά τα δυο χαρακτηριστικά (Tzifakis 2012). 

Στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης αναπτύσσονται δυο επιχειρηματολογίες. Η 

τελολογική επιχειρηματολογία βασίζεται σε δυο υποθέσεις. Πρώτον, οι 

στρατιωτικές υπηρεσίες είναι «αγαθό» απαραίτητο για την διαφύλαξη των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων-βιομηχανία ειρήνης και σταθερότητας.  Δεύτερον, η 

αγορά προσφέρει οικονομία κλίμακας δηλ. φθηνότερες, γρηγορότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες σε επίπεδο μη εφικτό για τους περισσότερους οιονεί πελάτες 

της (Pattison [2] 2010). 

Η φιλελεύθερη επιχειρηματολογία, που βασίζεται στον σκεπτικισμό των 

πολιτών απέναντι στη γιγάντωση του κράτους και της συνεπακόλουθης αυξημένης 

φορολογίας προτείνει την πλήρη ανάθεση της δημόσιας ασφάλειας στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία θεωρώντας την ασφάλεια ως ένα χρηματιστηριακό προϊόν (Eichler 

2014). Μετριοπαθέστερες απόψεις καταλήγουν στην άποψη της συνύπαρξης 

κρατικών δυνάμεων ασφαλείας με αποστολή έναν πυρήνα δραστηριοτήτων και 

ιδιωτικών δυνάμεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους δύνανται να 

τις αποκτήσουν, στοχεύοντας σε ένα μέγιστο του Paretto δηλ. μεγιστοποίηση τη 

ασφάλειας για λίγους και ικανοποιητική ασφάλεια για τους υπολοίπους  (Pattison 

2010).    

Το οικονομικό όφελος μέσω της μείωσης των κρατικών εξόδων, όχι σε όλες 

τις περιπτώσεις καθώς οι ΗΠΑ έχασαν περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια 

δολάρια από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΙΣΕ (Sethi 2013), της 

μείωσης της γραφειοκρατίας, της αύξησης του ανταγωνισμού και της 

γρηγορότερης ανταπόκρισης στα ερεθίσματα και ενδεχομένως της αύξησης 

αποτελεσματικότητας-«best value for service»-δεν υπερισχύει πάντοτε καθώς η 

δράση ΙΣΕ, με τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών των οποίων οι αρχές δεν είναι 

ενημερωμένες για τη δράση τους, έχει φθείρει τη διεθνή εικόνα τόσο των κρατών 
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που τις χρησιμοποιούν όσο και των τρίτων χωρών (del Prado 2010), (Barnes 

2013).  

Συναφές είναι το γεγονός ότι, εκτός από τον απώλεια χρημάτων 

φορολογούμενων έχουμε και απώλεια ελέγχου της δράσης. Οι ΙΣΕ ασκούν το 

στρατιωτικό επάγγελμα, αλλά δεν είναι ΕΔ. Χαρακτηρίζονται από εργασιακή 

κουλτούρα και λειτουργία στα πρότυπα των ΕΔ, καθώς διευθύνονται συνήθως 

από πρώην στρατιωτικούς. Πρόκειται όμως για επιχειρήσεις εκτός της αλυσίδας 

διοίκησης και δικαιοσύνης. Υπάρχουν δυο επίπεδα απόφασης που δεν υπάρχουν 

στις ΕΔ,  η επιλογή από πλευράς ΙΣΕ για το ποια εργασία θα αναλάβουν και πότε 

επικαλούμενες κίνδυνο, θα αποχωρήσουν και η επιλογή του εργαζόμενου για ποια 

ΙΣΕ θα δουλέψει, πόσα χρήματα θα ζητήσει, που θα εμπλακεί και αυτό εξαρτάται 

από πολλούς λόγους που ποικίλουν από πατριωτισμό έως την κερδοσκοπία 

(Singer 2004). 

Επιπρόσθετα οι ΙΣΕ παρέχουν στις κυβερνήσεις, αφενός ένα εργαλείο 

υλοποιήσεως αποστολών που δεν έχουν την ευρεία αποδοχή από τους λαούς των 

χωρών τους ή ακόμη και νομιμότητα δηλ. αποτελούν εργαλείο «κρυφής» ή 

«ανεπίσημης» πολιτικής ή εργαλείο πολιτικής αποφυγής έννομων συνεπειών (del 

Prado 2010), (Machairas 2014), αφετέρου μια δεύτερη εργασιακή ευκαιρία σε 

πρώην στρατιωτικούς. Στην πρώτη περίπτωση, στόχος είναι η ισορροπία μεταξύ 

οικονομίας σε δημόσιο χρήμα και οικονομίας σε πολιτικό κόστος (πχ η 

χρησιμοποίηση ΙΣΕ στο ΙΡΑΚ από τις ΗΠΑ δεν απέφερε μείωση του κόστους σε 

οικονομικούς όρους όσο επεδίωξε κέρδος στη διαχείριση με πολιτικούς όρους του 

πολέμου-ΙΣΕ αντί εθνικής φρουράς ή εφεδρειών ή συμμάχων). Στη δεύτερη 

περίπτωση, επικρατεί ανησυχία για την «υγεία του επαγγέλματος» στις τάξεις των 

εν ενεργεία στρατιωτικών καθώς πολύτιμη εμπειρία φεύγει από τις ΕΔ και προτιμά 

τις ΙΣΕ (πχ αστρονομικά χρηματικά ποσά από 2.000-6.000 δολάρια ΗΠΑ το μήνα 

για πρώην νοτιοαφρικάνικα στρατεύματα, έως 1.000 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα για 

πρώην στελέχη ειδικών δυνάμεων των αμερικανικών ΕΔ) αφού τείνει να 

επικρατήσει η αντίληψη ότι επιτελούν το ίδιο έργο με πολύ καλύτερο μισθό (Singer 

2004).   

Τέλος οι ΙΣΕ επιχειρούν να παρουσιαστούν με τρεις ταυτότητες του 

στρατιώτη, του μάνατζερ και του ανθρωπιστή μέσω των οποίων προβάλλουν τη 
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διαφορετικότητα τους από τους μισθοφόρους, διαφημίζοντας περισσότερο αυτή 

του μάνατζερ και λιγότερο αυτή του στρατιώτη σε μια προσπάθεια αποδοχής τους 

από τις κοινωνίες των κρατών στις οποίες έχουν την έδρα τους (κυρίως ΗΠΑ και 

ΗΒ) (Joachim [3] 2014). Βασιζόμενες στην εικόνα αυτή, οι ΙΣΕ εκτελούν ευρεία 

στρατολόγηση στο εξωτερικό των χωρών-εδρών, κυρίως σε αναπτυσσόμενες 

χώρες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο όπως η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, οι 

Φιλιππίνες κα, γεγονός που επισημαίνεται ως μια σύγχρονη μορφή εργατικού 

λαθρεμπορίου  (Eichler 2014).  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΣΕ: ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ, ΝΟΜΙΜΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ή ΙΔΙΩΤΕΣ; 

Ο ιδιαίτερα απαιτητικός ορισμός του μισθοφόρου φαίνεται να αποκλείει τους 

υπαλλήλους των ΙΣΕ καθώς αυτοί δεν στρατολογούνται αποκλειστικά για να 

λάβουν μέρος σε μια σύγκρουση, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι λαμβάνουν 

μέρος σε μια σύγκρουση με σκοπό το προσωπικό τους κέρδος πέραν των 

τακτικών απολαβών τους και συχνά είναι υπήκοοι των κρατών στα οποία δρουν οι 

ΙΣΕ, ιδίως στα «αποτυχημένα κράτη» (σχήματα 3 και 4). Επιπρόσθετα, οι ΙΣΕ 

παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, διακρίνονται από μόνιμη οργάνωση και 

διοίκηση ενώ η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από το νομικό καθεστώς της 

χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους σε αντίθεση με τους μισθοφόρους που 

παρέχουν αποκλειστικά σχεδόν υπηρεσίες μάχης Α γραμμής και έχουν οργάνωση 

για εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού1 (Χρήστου 2007), (ICRC 2009), (Ραμόπουλος 

2011).  

Επεκτείνοντας την παραπάνω άποψη, το ένοπλο ή μάχιμο προσωπικό των 

ΙΣΕ, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νόμιμοι μαχητές σε όσες περιπτώσεις, κατά τη 

δράση τους, πληρούν τα 4 κριτήρια που θέτει το άρθρο 4 της σύμβασης III της 

Γενεύης του 1949 δηλ. (α) έχουν διοικητή υπεύθυνο για τις πράξεις των 

υφισταμένων του, (β) έχουν διακριτικό σταθερό, μόνιμο και ορατό από απόσταση, 

(γ) φέρουν οπλισμό φανερά και (δ) συμμετέχουν στις επιχειρήσεις σύμφωνα με 

τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου ενώ επιπλέον ανήκουν σε μια από τις 

εμπόλεμες παρατάξεις. Σίγουρα, το προσωπικό των ΙΣΕ δεν μπορεί να ενταχθεί 

στην κατηγορία των πολιτών, χωρίς αυτό το συμπέρασμα να γενικεύεται σε όλες 

                                            
1. ad hoc 
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τις εταιρείες της ΙΣΒ (πχ οδηγός οχήματος μεταφοράς υλικών ή εφοδίων)  (UN 

General Assembly 1989), (Pattison [2] 2010), (Φισκατώρης 2010), (Tzifakis 2012). 

Επιπρόσθετα, η ανώτατη διακλαδική διοίκηση των ΕΔ των ΗΠΑ 

υπογραμμίζοντας την χρησιμότητα των ΙΣΕ, καθώς αποτελούν ένα εργαλείο 

γρηγορότερης προσαρμογής των κρατικών δομών των ΗΠΑ μέσα στο ταχέως 

μεταβαλλόμενο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, υιοθέτησε ένα οδηγό καλών 

πρακτικών για τη συνεργασία και κατανόηση της δράσης των ΙΣΕ. Επιπρόσθετα, 

επισήμανε την αναγκαιότητα κοινής σχεδίασης και διαχείρισης από τα επιτελεία για 

την εκμετάλλευση της δράσης των ΙΣΕ, προτείνοντας ταυτόχρονα κοινή δράση με 

άλλα τμήματα της κρατικής δομής όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, 

το γραφείο για την διεθνή ανάπτυξη (USAID, US Agency for International 

Development) κλπ. Το ίδιο κείμενο θέτει ως προϋπόθεση την αποκλειστική δράση 

των ΙΣΕ σε μη επιθετικές επιχειρήσεις (US JFC 2010). 

Ο ΟΗΕ υιοθετεί τον ορισμό για τον μισθοφόρο όπως δόθηκε παραπάνω, 

επεκτείνοντας τον κατά την έννοια ότι δεν απαιτείται απ’ ευθείας συμμετοχή σε 

εχθροπραξίες ως προϋπόθεση για να δοθεί το καθεστώς του μισθοφόρου σε ένα 

πρόσωπο. Αρκεί η πρόθεση για την οποία στρατολογείται ένα πρόσωπο και όχι η 

διάπραξη πράξης, σε αντίθεση με το άρθρο 47 του πρόσθετου πρωτοκόλλου Ι του 

1977 των συμβάσεων της Γενεύης, σύμφωνα με το οποίο δεν θεωρούνται 

μισθοφόροι όσοι δεν παίρνουν μέρος άμεσα στις εχθροπραξίες, και επομένως το 

προσωπικό των ΙΣΕ που παρέχει άλλες υπηρεσίες πλην της συμμετοχής σε μάχη 

δεν θα πρέπει να θεωρούνται μισθοφόροι (UN General Assembly 1989), 

(Kalidhass 2014). Με την άποψη του ΟΗΕ συμφωνεί και η σύμβαση για την 

εξάλειψη του μισθοφορισμού στην Αφρική (OAU 1997).  

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε 

το 2005 τη δράση των ΙΣΕ ως νέα μορφή μισθοφορικών δραστηριοτήτων, 

προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη 

δράση τους (Hendahl 2009). Οι έννοιες, μισθοφόρος και μισθοφορισμός δεν είναι 

απαραίτητο να ταυτίζονται, δηλ. ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων δύνανται να 

διαπράξουν το έγκλημα του μισθοφορισμού χωρίς να είναι μισθοφόροι και το 

αντίστροφο. Ενώ τα άρθρα 1 και 3 της «Σύμβασης κατά της στρατολόγησης, 

χρήσης, χρηματοδότησης και εκπαίδευσης μισθοφόρων» του 1989 του ΟΗΕ 
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θεωρούν ως μισθοφόρο ένα άτομο που συμμετέχει άμεσα σε εχθροπραξίες, το 

άρθρο 2 ορίζει ότι όποιος  στρατολογεί, χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει μισθοφόρους 

διαπράττει το έγκλημα του μισθοφορισμού (UN General Assembly 1989), (OAU 

1997). Δημιουργείται έτσι το παράδοξο οι ΙΣΕ που εκπαιδεύουν μισθοφόρους και 

οι εκπαιδευτές-υπάλληλοι να θεωρούνται με βάση τα ανωτέρω θεσμικά κείμενα 

μισθοφορικές εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό τους να μην είναι 

μισθοφόροι.  

Θα αποτελούσε παράλειψη, τέλος, να μη γίνει αναφορά σε ένα φαινόμενο 

το οποίο έγινε γνωστό παγκοσμίως μέσα από την Ουκρανική κρίση. Η αναφορά 

αφορά στα «στρατεύματα χωρίς σημαία» ή «πράσινα ανθρωπάκια» ή «ευγενικοί 

πολίτες» (no flag troops or little green men or polite people) (WikiPedia [5] 2015). 

Στην περίπτωση της Ουκρανικής κρίσης υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται 

για προσωπικό των τακτικών ΕΔ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που αφαίρεσαν τα 

διακριτικά τους ώστε να μην είναι δυνατό να γίνει ταυτοποίηση της χώρας (Ρωσία) 

που επενέβηκε σε ξένη επικράτεια (της Ουκρανίας). Πρόκειται σαφώς για μια 

ενέργεια μεγάλου ρίσκου διότι ενώ από την μια πλευρά η Ρωσία δεν μπορεί 

επισήμως να κατηγορηθεί ότι έχει επέμβει στο εσωτερικό της Ουκρανίας με 

χερσαία στρατεύματα, από την άλλη το προσωπικό, που αποτελεί τη δύναμη 

εισβολής, διατρέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί «μη νόμιμος ένοπλος», καθώς 

δεν συντρέχει η προϋπόθεση του διακριτικού που είναι σταθερό, μόνιμο και ορατό 

από απόσταση του άρθρου 4 της σύμβασης III της Γενεύης του 1949 (Mac Askill 

2015).  

Ενώ στην Ουκρανική κρίση δεν καταγράφηκε επισήμως η συμμετοχή ΙΣΕ, 

εντούτοις το ρόλο των ενόπλων – προστατών των Ρωσόφωνων στη χερσόνησο 

της Κριμαίας (δηλ. των Ρωσικών τακτικών ΕΔ) μπορεί να πάρει σε μια άλλη 

περίπτωση, το προσωπικό μιας ΙΣΕ, εκτελώντας συμβόλαιο από ένα κράτος. 

Καθώς η ομίχλη που σκεπάζει το φαινόμενο είναι έντονη και καθώς οι αντιδράσεις 

από τη δράση των «ευγενικών πολιτών» στην Ουκρανία ήταν χλιαρές, η παρούσα 

διατριβή θεωρεί ότι στο άμεσο μέλλον θα πολλαπλασιαστεί η εμφάνιση των 

«στρατευμάτων χωρίς σημαία» σε όλα τα πεδία έντασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΜ 

Ο Solana (Solana 2008) στην εναρκτήρια ομιλία του στη συνδιάσκεψη με 

τίτλο «Εμπορευματοποίηση της ΔΜ;», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες την 

27 Φεβρουαρίου 2008, αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους η ΕΕ θέλει να 

αυξηθεί περαιτέρω η υλικοτεχνική υποστήριξη από ιδιώτες (αυτό που ορίσθηκε ως 

Third Party Logistics) στις ΕΔ των κρατών μελών της. Κατ 'αρχάς, η Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ) αναφέρεται σε επιχειρήσεις διατήρησης 

της ειρήνης, επιβολής της ειρήνης και σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Η 

υποστήριξη ΔΜ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των αποστολών 

αυτών. Χρησιμοποιώντας ΙΣΕ είναι δυνατή η απελευθέρωση στρατιωτικού 

προσωπικού που είναι απολύτως απαραίτητο για τις επιχειρήσεις και που τώρα 

αναγκαστικά χρησιμοποιείται στον τομέα της ΔΜ.  

Υπάρχει, επιπρόσθετα, το επιχείρημα της σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας. Η πρακτική εμπειρία και οι μελέτες έχουν δείξει, σύμφωνα 

με τον Solana, ότι η εξωτερική ανάθεση («outsourcing») μπορεί να εξοικονομήσει 

χρήματα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την συνολική απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η εξοικονόμηση δαπανών θα είναι μεγαλύτερη αν η υλικοτεχνική 

υποστήριξη οργανωθεί σε πολυεθνική βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα 

καύσιμα και ελαιολιπαντικά, αυτό είναι εύκολο, καθώς πρόκειται για εφόδια που 

είναι απαραίτητα σε όλες τις τακτικές ΕΔ και η συγκεντρωτική προμήθεια είναι 

βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε καλύτερη τιμή. Τέλος, η χρησιμοποίηση εξωτερικής 

ανάθεσης μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη ορισμένων κρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων (όπως κύρια οπλικά συστήματα, συστήματα παροχής υποστήριξης ΔΜ 

κλπ) την οποία παρουσιάζουν ορισμένα κράτη. Η έλλειψη αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς πολλές 

ΕΔ έχουν μετασχηματισθεί από στατικές σε κινητές δομές γεγονός που απαιτεί 

νέες επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως ο Solana αναγνωρίζει ότι υπάρχουν όρια στη 

χρήση ιδιωτών. Δεν είναι δυνατό να ανατεθούν αποστολές σε τακτικό επίπεδο 

διότι αυτό επισύρει σειρά θεμάτων πολιτικής, νομικής και ηθικής φύσης, όπως 

αυτά έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο Γ.  
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Οι Major et al (Major 2011) αναφέρονται στις προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει η ΕΕ, τις οποίες συμπυκνώνουν στη φόρμουλα των «4 D»: 

Demand, Duration, Distance, Destination δηλ Απαίτηση, Διάρκεια, Απόσταση, 

Προορισμός. Αναφέρονται στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία σχετικά με τη χρήση 

υπηρεσιών ιδιωτικών αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών, κυρίως μέσω της 

ενοικίασης (leasing). Επεκτείνουν τη σκέψη τους στις προοπτικές ανάθεσης σε 

ιδιώτες υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τομέα της υποστήριξης βάσης (real life 

support). Θεωρούν ως κύριους τομείς εφαρμογής της ανάθεσης σε ιδιώτες τις 

υποδομές και την υποστήριξη βάσης. Επιπλέον, θεωρούν ότι δυνητικό πεδίο 

συνεργασίας είναι οι μεταφορές και η συντήρηση. Αναγνωρίζουν ως πλεονέκτημα 

την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και ως μειονέκτημα την εξάρτηση από τρίτους οι 

οποίοι δεν δεσμεύονται από την αίσθηση καθήκοντος αλλά μόνο από την επιδίωξη 

του κέρδους. Επίσης αναφέρουν ότι, η ταχύτητα ανάπτυξης των στρατευμάτων 

εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορεί μια κυβέρνηση να κινητοποιήσει τους 

ιδιώτες παρόχους. Αν οι τελευταίοι ανταποκρίνονται στην απαίτηση για άμεση 

ανάπτυξη αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που παρουσιάζουν.  

Συνεχίζοντας, οι συγγραφείς εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τη 

μικρότερη αξιοπιστία και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας από τους 

ιδιώτες σε σχέση με ανάλογες δομές ΔΜ των τακτικών ΕΔ. Η ανησυχία αυτή 

αφορά σε επιχειρήσεις ΕΥΕ. Αναφέρει ότι οι πάροχοι ιδιώτες είναι στην 

πραγματικότητα συντονιστικά κέντρα αναθέτοντας σε υπερ εργολάβους την 

υλοποίηση τμημάτων των συμβολαίων που τους έχουν ανατεθεί. Λειτουργούν με 

τους κανόνες της αγοράς γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των τιμών σε περιόδους 

αυξημένης ζήτησης. Αναφέρονται στην παρούσα οικονομική κρίση προτείνοντας 

τη δημιουργία κοινών, μεταξύ των κρατών μελών, δεξαμενών άντλησης στοιχείων 

υποστήριξης ΔΜ τα οποία μπορούν να αφορούν τόσο σε υπάρχουσες 

δυνατότητες των ΕΔ τους όσο και σε πολυεθνικά συμβόλαια με ιδιώτες με σκοπό 

την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η δημιουργία το 

2009 της πλατφόρμας υποστήριξης μέσω ανάθεσης σε τρίτους (Third Party 

Logistic Support). Για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια προοπτική απαιτείται η 

επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία 

αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. 
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Οι Glass et al (Glass 2013) ασχολούνται με τη ΔΜ που είναι βασισμένη 

στην απόδοση (ΔΜ-ΒσΑ) (performance – based logistic, συντμ PBL). Η έρευνα 

τους καλύπτει μια δεκαετία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μικρό θεωρητικό 

υπόβαθρο και ανεπάρκεια των μέσων διαχείρισης. Ο σκοπός αυτής της έρευνας 

είναι να συμβάλει στην ανάλυση της ΔΜ στις τακτικές ΕΔ και να παράγει ένα 

κανονιστικό μέσο για τη λήψη αποφάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών ΔΜ. 

Χρησιμοποιεί τρία παραδείγματα της στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης 

στην Κεντρική Ευρώπη για την επικύρωση του προτεινόμενου χαρτοφυλακίου. Το 

προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο προτείνει την ΔΜ-ΒσΑ ως την κατάλληλη έννοια για 

την ευθυγράμμιση και τον συντονισμό τόσο της ΔΜ εντός των τακτικών ΕΔ όσο και 

της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες («ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους»).  

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα στο ασταθές περιβάλλον που συνήθως λειτουργούν 

οι ΕΔ σε περίοδο επιχειρήσεων και η συνεπακόλουθη αξιοπιστία του προμηθευτή 

είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης υπηρεσιών ΔΜ. Ελλοχεύει κίνδυνος 

απώλειας περιουσιακών στοιχείων σε κάθε δραστηριότητα ΔΜ για λογαριασμό 

των ΕΔ. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος αποτελεί, σύμφωνα με τους συγγραφείς την 

άλλη πλευρά, αυτή του συμφέροντος των ΙΣΕ. Η αξία του χαρτοφυλακίου ΔΜ-ΒσΑ 

είναι να στηρίξει την απόφαση για την ανάθεση υπηρεσιών ΔΜ σε στρατηγικό 

κυρίως επίπεδο, αλλά επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις 

λεωφόρους της απαιτούμενης μελλοντικής έρευνας. Αφορά λοιπόν κυρίως στην 

υποστήριξη οπλικών συστημάτων σε επίπεδο βάσης και όχι υπηρεσίες Α΄ 

γραμμής. 

Ο Wouters (Wouters 2010) ισχυρίζεται ότι όσον αφορά στην εξωτερική 

ανάθεση της ασφάλειας οι εξειδικευμένοι πολυμερείς οργανισμοί όπως ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και ο οργανισμός συντήρησης και προμηθειών 

του ΝΑΤΟ (πρώην NAMSA, νυν NSPA) φαίνεται να παρέχουν τις καλύτερες 

εγγυήσεις έναντι αδικαιολόγητων «pork-barrel» πολιτικών δηλ. κινήσεων με 

τοπικιστικά χαρακτηριστικά με σκοπό το μικροπολιτικό όφελος. Επιπλέον, μέσω 

μιας ενοποιημένης πολυεθνικής προσέγγισης, τα μικρότερα έθνη μπορούν να 

αξιοποιήσουν δυνατότητες, που διαφορετικά δεν θα είχαν, όπως η πρόσβαση σε 

ακριβά στοιχεία (πχ δορυφορικά συστήματα κλπ) και ο ΟΗΕ είναι σε θέση να 
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ζητήσει μεγαλύτερη προσκόλληση στις ειρηνευτικές του προσπάθειες από τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αλλά η βελτίωση της εξωτερικής ανάθεσης απαιτεί 

ένα «μοντέλο διαχείρισης», αν όχι ένα κοινό σε διάφορους οργανισμούς (ΝΑΤΟ, 

ΕΕ, ΟΗΕ, κλπ), τότε σίγουρα ένα αξιόπιστο «διαλειτουργικό πρότυπο», στο οποίο 

τα έθνη να μπορούν να συνδέονται εύκολα. Η εύρεση πολιτικής συναίνεσης για 

αυτό το μοντέλο είναι μια δύσκολη προσπάθεια αλλά ακριβώς η ανάγκη για 

συναίνεση είναι ο πιθανότερος λόγος που μια συντονισμένη και έγκαιρη δράση θα 

είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

για να είναι οι ρυθμίσεις για μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της 

Συνθήκης της Λισαβόνας ρεαλιστικές, οι ομάδες των εθνών που θα ενταχθούν θα 

πρέπει εντός προθεσμίας 5 έως 30 ημέρες να δύνανται να ενισχύουν τις δυνάμεις 

τους με στοιχεία υποστήριξης ΔΜ. Αυτό είναι εφικτό μόνο εφόσον υποστηρίζονται 

από ιδιώτες αναδόχους δηλ ΙΣΕ και η δράση τους να μπορεί να επεκταθεί χρονικά 

έως τουλάχιστον 120 ημέρες. Ένα γενικό συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι, αν 

δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των ΙΣΕ τότε καλύτερα να μην χρησιμοποιούνται. 

Ο Gopal (Gopal 2012) αναφερόμενος στην περίπτωση της Ινδίας 

επισημαίνει τον πολύ σημαντικό ρόλο της ανάθεσης σε τρίτους υπηρεσιών ΔΜ. 

Θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως οικονομία κλίμακας, 

εξοικονόμηση προσωπικού για την απασχόληση τους σε μάχιμες υπηρεσίες και 

εκπαίδευση, ποιότητα υπηρεσιών, μακροπρόθεσμη υποστήριξη, ποικιλία 

επιλογών, πολύ καλή σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας. Αναφέρει ότι η 

κυβέρνηση της Ινδίας έχει αποφασίσει να αναθέσει σε ιδιώτες ορισμένους τομείς 

της ΔΜ των ΕΔ της, μια διεργασία που είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. 

Θεωρεί ότι οι ΕΔ της χώρας του δεν θα πρέπει να αφήσουν ανεκμετάλλευτα 

τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση των ΙΣΕ, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ένας αξιόμαχος στρατός θα πρέπει να διατηρεί τη 

μαχητική του ικανότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με επαρκή υποστήριξη σε ανθρώπινο 

δυναμικό, εγκαταστάσεις και εφοδιασμό στ απάσης φύσης αναγκαία υλικά και 

εφόδια. Στο σημείο αυτό η ανάθεση εργασιών σε τρίτους αποτελεί μια πολύ καλή 

επιλογή. Απαιτείται όμως συνεχής επίβλεψη, διαφάνεια, ανοικτή επικοινωνία και 

ανατροφοδότηση ώστε να εξάγονται διδάγματα και να βελτιώνεται η συνεργασία 

μεταξύ ΕΔ και ΙΣΕ. 
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Για τον Brown (Brown 1999) ήδη από το 1999 μια σημαντική τάση στις ΕΔ 

των ΗΠΑ είναι η αυξανόμενη χρήση, σε ζητήματα υποστήριξης ΔΜ, αναδόχων 

ιδιωτών με σκοπό τη διανομή προϊόντων τόσο στις εγκαταστάσεις εντός των ΗΠΑ 

και στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός Αμυντικού Υλικού (Defense Logistics Agency - 

DLA) και Διοίκηση Στρατιωτικού Υλικού (Army Materiel Command AMC) 

χρησιμοποιούν ΙΣΕ ως πρωτογενείς πηγές υποστήριξης για την παράδοση υλικού 

στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός των ΗΠΑ και σε μέρη του κόσμου στα 

οποία δεν υπάρχει σύγκρουση. Η Διοίκηση Μεταφορών (US Transportation 

Command - USTRANSCOM) χρησιμοποιεί ΙΣΕ για να μετακινεί εξοπλισμό, υλικά 

και εφόδια προς αεροδρόμια και λιμένες προορισμού –  αποβίβασης σε όλο τον 

κόσμο.  

Καθώς η δομή του στρατού των ΗΠΑ συνεχίζει να συρρικνώνεται και η 

απαίτηση για προβολή ισχύος να αυξάνεται, ο συγγραφέας εκτιμά ότι η χρήση ΙΣΕ 

σε ζητήματα ΔΜ θα αυξηθεί ώστε το προσωπικό των τακτικών ΕΔ να 

απασχοληθεί μόνο σε επιχειρησιακά έργα. Προχωρώντας ένα βήμα ακόμη, ο 

συγγραφέας ερμηνεύει τον όρο ΙΣΕ παροχής υπηρεσιών ΔΜ. Πρόκειται για μια 

ιδιωτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ΔΜ στο πλαίσιο μιας σύμβασης σε έναν 

πρωτογενή κατασκευαστή, προμηθευτή, ή χρήστη ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Λέγεται «τρίτος» επειδή δεν είναι ο ιδιοκτήτης του προϊόντος, αλλά 

συμμετέχει στην αλυσίδα εφοδιασμού σε σημεία μεταξύ του κατασκευαστή και του 

τελικού χρήστη του συγκεκριμένου προϊόντος. Μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε ή 

όλες τις λειτουργίες υποστήριξης ΔΜ που υπάρχουν μεταξύ του κατασκευαστή και 

του χρήστη, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διαχείριση αποθήκης – απογραφή 

– πρόβλεψη αποθέματος – διαχείριση της διανομής - απογραφή 

προγραμματισμού - εκτέλεση παραγγελιών - διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – 

συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού – μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, 

εναέριες, θαλάσσιες) κλπ.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν 

οι ΕΔ των ΗΠΑ κατά τη συνεργασία τους με ΙΣΕ. Μερικά, τα πιο σοβαρά σύμφωνα 

με την αξιολόγηση του, είναι η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ ΙΣΕ και τμημάτων 

των ΕΔ των ΗΠΑ, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την ευπάθεια και να 

καταστήσει πιο εύκολους στόχους τις επικοινωνίες των Αμερικανικών ΕΔ. 

Προτείνει να μη χρησιμοποιούνται ΙΣΕ για τη μεταφορά εφοδίων κλάσης V 
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(πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες) μέσα σε εχθρικές περιοχές. Επίσης, επιμένει στο 

γεγονός ότι οι ΙΣΕ δεν έχουν την ολοκληρωμένη δομή των ΕΔ και επομένως θα 

πρέπει να θεωρούνται ως χρήσιμα εργαλεία για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών, αλλά όχι ως αποκλειστικοί πάροχοι. Ειδικά σε περίοδο ειρήνης θεωρεί 

εποικοδομητική τη χρησιμοποίηση τους, όμως σε περίοδο επιχειρήσεων διατηρεί 

ισχυρές επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα τους 

Οι Moore et al (Moore [2] 2011) αναφέρονται λεπτομερώς στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι ΕΔ όσον αφορά στις λειτουργίες ΔΜ. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρουν ότι πολλές, δυτικές κυρίως, χώρες έχουν πρόβλημα εύρεσης 

προσωπικού. Η θέληση τους να εξασφαλίζουν αυξημένη παρουσία στα πεδία 

εντάσεων, στο πλαίσιο άσκησης της εξωτερικής τους πολιτικής, οδηγεί τα κράτη 

αυτά, υπό τον περιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους στρατεύματος (είτε λόγω 

νομοθεσίας όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γερμανία είτε για λόγους 

εσωτερικής πολιτικής κλπ), να αναζητήσουν τις υπηρεσίες, τουλάχιστον στον 

τομέα υποστήριξης ΔΜ, ιδιωτικών εταιρειών. Επεκτείνουν την σκέψη τους στη 

χρησιμοποίηση των ΙΣΕ σε τομείς πέραν της υποστήριξης ΔΜ, βασιζόμενη στην 

παραπάνω επιχειρηματολογία περί έλλειψης προσωπικού. Στην παραπάνω 

επιχειρηματολογία θα πρέπει να προστεθεί και η τάση της μη καταμέτρησης των 

απωλειών του προσωπικού των ΙΣΕ, καθώς συχνά αυτοί είναι ΥΤΧ. Αυτό που οι 

συγγραφείς θεωρούν σημαντικό στη συνεργασία με τις ΙΣΕ είναι οι εξειδικευμένες 

γνώσεις και ικανότητες που μπορούν να προσφέρουν άμεσα στις ΕΔ. Θέτουν 

όμως ως προϋπόθεση την άσκηση ελέγχου στις δραστηριότητες των ΙΣΕ.  

Συνεχίζοντας οι Moore et al  (Moore [1] 2000) υποστηρίζουν ότι οι ΙΣΕ 

μπορεί να χρησιμοποιούνται εκτενώς από τις τακτικές ΕΔ στις παρούσες θέσεις 

τους σε ειρηνική περίοδο. Εκτιμούν μάλιστα ότι, η χρήση των ΙΣΕ θα αυξηθεί σε 

περιοχές όπου η απειλή είναι μειωμένη και η παραδοσιακή άποψη για τη 

διατήρηση της ειρήνης συνεπάγεται την ανάπτυξη προληπτικών επιχειρήσεων. Οι 

ΙΣΕ κατά τους συγγραφείς θα πρέπει να είναι σε θέση να ενισχύσουν τις 

πιθανότητες επιτυχίας των ΕΔ με την παροχή αποτελεσματικής υλικοτεχνικής 

υποστήριξης, γεγονός που θα επιτρέψει στις τακτικές ΕΔ να επικεντρωθούν στο 

βασικό τους καθήκον. Στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο οι τακτικές ΕΔ πρέπει να 

προσπαθήσουν να λάβουν την καλύτερη υλικοτεχνική υποστήριξη σε σχέση με τα 

χρήματα που δαπανούν. Αυτό είναι απαραίτητο για να μεγιστοποιηθεί η διάθεση 
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των πόρων για την αγορά όλο και πιο πολύπλοκου και τεχνολογικά προηγμένου 

εξοπλισμού που θα τα χειρίζεται το κατάλληλο προσωπικό απαλλαγμένο από 

δραστηριότητες υποστήριξης ΔΜ, τις οποίες πλέον θα υλοποιούν το προσωπικό 

των ΙΣΕ. Αν οι τακτικές ΕΔ μιας χώρας επιθυμούν να παραμείνουν μια 

επαγγελματική δύναμη, ικανή να  παρεμβαίνει και να υποστηρίζει επιχειρήσεις, 

τότε θα πρέπει να διατηρεί δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης μιας συνεκτικής 

στρατιωτικής δύναμης, η οποία να υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένης 

αλυσίδας υποστήριξης η οποία με τη σειρά της να έχει μια ισορροπημένη ιδιωτική 

συνιστώσα. 

Σύμφωνα με τον Weinberger (Weishberger 2011) όταν οι δυνάμεις των 

ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στο Αφγανιστάν το 2001, οι υποδομές για την υποστήριξη και 

τη στέγαση τους ήταν ανύπαρκτες. Οι Αμερικανικές ΕΔ χρειαζόταν κάποιον για να 

κάνει τα πάντα, από την υποδοχή των στρατευμάτων μέχρι την ανοικοδόμηση των 

αεροδρομίων. Η λύση στην οποία κατέφυγαν ήταν μια σύμβαση που ονομάζεται 

Logistics Civil Augmentation Program ή σε συντομογραφία LOGCAP, ένα είδος 

σύμβασης – ομπρέλα που οι ΕΔ των ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει κατά το 

παρελθόν για να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές βάσεις τους στο εξωτερικό.  

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, οι συμφωνίες LOGCAP τέθηκαν 

σε ισχύ για πρώτη φορά το 1985 (LOGCAP I) με σκοπό την υποστήριξη σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών ΔΜ στις δυνάμεις των ΗΠΑ που δρούσαν εκτός της χώρας. 

Το πρώτο συμβόλαιο ανατέθηκε την εταιρεία Brown and Root Services, η οποία 

αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΒΡ και είναι θυγατρική της Hulliburton. Σκοπός της 

υιοθέτησης αυτής της πρακτικής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν η εφαρμογή, 

στο χώρο των τακτικών ΕΔ, των πολύ αποτελεσματικών μεθόδων της αγοράς και 

η μείωση των δραστηριοτήτων υποστήριξης με προσωπικό των τακτικών ΕΔ. Το 

τελευταίο θα πρέπει να εξεταστεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής, που 

απαιτούσε μείωση του προσωπικού και γενικά των δαπανών των τακτικών ΕΔ των 

ΗΠΑ, και των υπολοίπων δυτικών χωρών, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ και το τέλος 

του ψυχρού πολέμου (Aarseth 2012). 

Συνεχίζοντας, ο Weinberger, αναφέρεται στην περίπτωση της KBR που 

ανέλαβε, με τη LOGCAP III, να παρέχει υπηρεσίες βάσης στο Αφγανιστάν, από τα 

ντους ως τις αίθουσες φαγητού. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι μια LOGCAP δεν 
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είναι μόνο μια σύμβαση με ένα προμηθευτή (απευθείας ανάθεση), αλλά μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα παροχής υπηρεσιών χωρίς ανταγωνισμό. 

Οι επικριτές των συμβάσεων αυτών υποστηρίζουν ότι αυτές «είναι ο τρόπος να 

λέει μια κυβέρνηση ότι δεν ξέρει τι θέλει και δεν γνωρίζει πόσο κοστίζει». Αντίθετα 

λένε «θα σας βάλω ένα υπηρέτη και να σας πω αργότερα τι θέλουμε και πότε το 

θέλουμε, και απλά να μας χρεώσουν». Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας υποστηρίζει 

ότι οι εταιρείες που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις θα γίνουν ο θυρωρός της 

κυβέρνησης δημιουργώντας ένα γιγαντιαίο μονοπώλιο. Αυτός είναι ο τρόπος που 

η LOGCAP III λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία. Και ενώ η KBR έπρεπε να 

ανταγωνιστεί με άλλες εταιρείες για να κερδίσει το συμβόλαιο ομπρέλα το 

Δεκέμβριο του 2001, δεν είχε να ανταγωνιστεί για οποιαδήποτε από τις 

μεταγενέστερες εργασίες, οι οποίες ανήλθαν σε πάνω από 37 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ έως το τέλος Ιουλίου 2011.  

Όταν οι ΗΠΑ επενέβησαν στο Ιράκ, η εταιρεία, μέσω της σύμβασης, 

επέκτεινε τις υπηρεσίες της στο προσωπικό, τόσο των ΕΔ των ΗΠΑ όσο και 

άλλων υπηρεσιών της Αμερικανικής κυβέρνησης, που δραστηριοποιούνται στο 

Ιράκ. Η προσπάθεια αυτή δημιουργίας μονοπωλίου οδήγησε σε αντιδράσεις και 

κατηγορίες για υπερχρέωση από την πλευρά της εταιρείας, με αποτέλεσμα να 

ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αντιμετωπίζοντας εντεινόμενες επικρίσεις για τη 

LOGCAP, οι τακτικές ΕΔ των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα νέο διαγωνισμό το 2007 

υπογράφοντας συμβάσεις με τρεις εταιρείες, τις KBR, DynCorp και Fluor 

Corporation υπό τη νέα σύμβαση LOGCAP IV. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 

LOGCAP ΙΙΙ, οι τρεις εταιρείες της LOGCAP IV θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 

συγκεκριμένο έργο, δημιουργώντας ένα κίνητρο για χαμηλότερες τιμές και 

καλύτερες υπηρεσίες. Το 2010, όμως, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αντί να 

υιοθετήσει την LOCGAP IV για τις υπηρεσίες βάσης, αποφάσισε να παρατείνει την 

LOGCAP ΙΙΙ για το έργο στο Ιράκ, με τη δικαιολογία ότι οι διοικητές του θεάτρου 

επιχειρήσεων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την πρόκληση δυσχερειών 

όσον αφορά στα θέματα που αφορά η σύμβαση. 

 Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους με 

συμβόλαιο είναι, εκτός από την προσπάθεια εκτέλεσης μιας δραστηριότητας με 

χαμηλότερο κόστος, η αποφυγή τυχόν περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, οι 

απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό το οποίο πλέον απαλλάσσεται και δύναται να 
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χρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς και το κόστος εκπαίδευσης το οποίο δεν 

απαιτείται πλέον να καταβληθεί. Ειδικά όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό δίνει τη 

δυνατότητα άντλησης προσωπικού με εξειδικευμένες  γνώσεις από μια μεγάλη, 

παγκόσμια σε πολλές περιπτώσεις δεξαμενή. Επίσης, σημαντική παράμετρος 

είναι η ευελιξία που προσφέρει καθώς παρέχει τη δυνατότητα της απόκτησης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών στον τόπο και στον χρόνο που επιθυμεί ο εκάστοτε 

πελάτης. Τέλος, επιτρέπει στον πελάτη να εστιάσει σε δραστηριότητες που θεωρεί 

κρίσιμες (Ντρές 2013). 

 Επιπρόσθετα, ενισχυτικά προς τα παραπάνω επιχειρήματα, είναι η πολύ 

σημαντική μείωση του αποτυπώματος ΔΜ και υποστήριξης βάσης των σύγχρονων 

ΕΔ μέσω της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους (ιδιώτες). Αυτό το 

πλεονέκτημα καθίσταται περισσότερο εμφανές σε ειρηνευτικές (πολυεθνικές) 

επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις εκστρατευτικού τύπου, κατά τις οποίες 

συνήθως μια συμμαχία (πολύ ισχυρών στρατιωτικά και οικονομικά) χωρών 

αναπτύσσει δυνάμεις στην επικράτεια (συνήθως «αποτυχημένων») τρίτων χωρών 

(Aarseth 2012). 

 Ο Ντρες (Ντρές 2013) αναφέρει ότι η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους 

βάσει συμβολαίων έχει και μειονεκτήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η 

απώλεια ελέγχου των παραγόμενων υπηρεσιών. Έτσι ο πελάτης, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση οι τακτικές ΕΔ μιας χώρας, δεν έχουν τη δυνατότητα 

επιλογής του προσωπικού για την υλοποίηση μιας δραστηριότητες, και με βάση το 

εγγενές χαρακτηριστικό κάθε ιδιωτικής επιχείρησης της αναζήτησης του κέρδους, 

είναι πιθανό οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι κατώτερες των αναμενομένων. 

Σε αυτή την περίπτωση οι δυο πλευρές αναμένεται να οδηγηθούν σε 

μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Ακόμη, η ανάθεση δραστηριοτήτων που 

παραδοσιακά εκτελούνται από προσωπικό των τακτικών ΕΔ σε τρίτους 

ενδεχομένως να οδηγήσει, ειδικά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες για την πατρίδα μας, σε δεύτερες σκέψεις σχετικά με πιθανές απολύσεις 

προσωπικού που μέχρι τώρα εργάζονται σε δομές υποστήριξης (όπως πχ 

προσωπικό των Σωμάτων, του ΣΞ, Τεχνικού, Υλικού Πολέμου, Εφοδιασμού 

Μεταφορών, Υγειονομικού κλπ). Τέλος, επίσης πολύ σημαντική πτυχή για τις 

τακτικές ΕΔ είναι αυτή της ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς οι εργαζόμενοι σε 
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ιδιωτικές εταιρείες δεν δεσμεύονται από την έννοια του καθήκοντος, όπως το 

προσωπικό των ΕΔ (Ντρές 2013). 

 Θεωρεί ότι, η ανάθεση υπηρεσιών ΔΜ, όπως η συντήρηση του τεχνικού 

υλικού, σε τρίτους θα οδηγήσει στη μείωση των αντίστοιχων ικανοτήτων του 

προσωπικού των ΕΔ, που αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης επ’ έργω. Αναφέρει 

μια καλή πρακτική που εφαρμόζουν οι ΕΔ των ΗΠΑ σύμφωνα με την οποία, σε 

κάθε σύμβαση με ιδιώτες για την παροχή υπηρεσιών ΔΜ όπως πχ συντήρησης 

των αρμάτων μάχης, το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό των ΕΔ εκτελεί μηνιαίως τη 

συντήρηση ενός άρματος με σκοπό να μην απολέσει την ικανότητα του. 

 Έτσι, στο νόμο «10 U.S.C. 2466 – Limitations of the performance of depot 

level maintenance of materiel» αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση της 

εργοστασιακής συντήρησης οπλικών συστημάτων σε ιδιώτες σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50 % (GPO 2012) ενώ η ΠΑ των ΗΠΑ έχει αποφασίσει 

παράλληλα με τη συντήρηση των αεροσκαφών F-16 σε ιδιωτική εταιρεία, να 

διατηρεί ένα πυρήνα τεχνικού προσωπικού με την υποχρέωση να εκτελεί 

συντήρηση ενός κινητήρα μηνιαίως (Ντρές 2013). 

 Συνοψίζοντας, κοινή διαπίστωση είναι ο έντονος προβληματισμός των 

ερευνητών από τη χρήση των ΙΣΕ-ΔΜ και ΙΣΕ-ΥΒ από τους διεθνείς δρώντες. Ως 

κύρια πλεονεκτήματα αναφέρονται η «απελευθέρωση» του προσωπικού των 

τακτικών ΕΔ που απασχολείται σε καθήκοντα ΔΜ και ΥΒ και η συνεπακόλουθη 

αύξηση του «μάχιμου» προσωπικού, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η 

παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Από της άλλη, οι επικριτές 

ισχυρίζονται ότι η πράξη (κυρίως από τις ΗΠΑ) δεν επιβεβαιώνει την επίτευξη 

οικονομίας κλίμακας ενώ ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των πληροφοριών. Οι περισσότεροι ερευνητές 

συμφωνούν ότι η χρήση ΙΣΕ-ΔΜ και ΙΣΕ-ΥΒ αποτελεί μια καλή επιλογή σε 

ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν 

εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία παράδειγμα χρησιμοποίησης εταιρειών του 

κλάδου από χώρες που αντιμετωπίζουν απειλές κατά της εδαφικής τους 

ακεραιότητας, όπως η πατρίδα μας, και σε αυτό θα εστιάσει την προσοχή της η 

παρούσα διατριβή στο επόμενο κεφάλαιο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΙΣΕ-ΥΒ ΚΑΙ ΙΣΕ-ΔΜ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Το 2002, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ανέθεσε, στην 

εταιρία συμβούλων Planet, Ernst and Young σε συνεργασία με την πολυεθνική 

εταιρία KBR την εκπόνηση μελέτης για τη «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού στις ΕΔ». Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας 

προέκυψε, όπως εκτίμησε το ΥΠΕΘΑ, η σκοπιμότητα ανάθεσης μη 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε τρίτους, ώστε να υπάρξει καλύτερη ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, αύξηση του ελεύθερου χρόνου και δυνατότητα 

πληρέστερης εκπαίδευσης των στρατευμένων. Το ΥΠΕΘΑ ανέφερε ότι, «η 

εμπειρία από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία έχει δείξει 

ότι με τη μέθοδο του «outsourcing», για τις μη βασικές δραστηριότητες του 

στρατού, υπήρξε μείωση του κόστους σε ποσοστό περίπου 15%, ενώ είναι εφικτή 

η οικονομία έως και 40%, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών» (Euro2Day 2002). 

Συνέχεια αυτής της πολιτικής ήταν η παραχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες, 

αρχικά πιλοτικά στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Θήβας και 

Τρίπολης, των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ). Το ΥΠΕΘΑ προέβαλε τη 

θέση (ΑΠΜΕ 2014) ότι η ανάθεση των κυλικείων των στρατιωτικών Μονάδων σε 

ιδιώτες θα συμβάλει, αφενός στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, μέσω της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αφετέρου θα αποδεσμεύσει οπλίτες ώστε να 

είναι απρόσκοπτη η ενασχόληση τους με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Οι 

επικριτές της πολιτικής αυτής (902.gr 2014) προέβαλαν το επιχείρημα της 

υπέρμετρης κερδοφορίας (στα όρια της αισχροκέρδειας) από του ιδιώτες, χωρίς να 

αποδεικνύεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έρχεται, πάντα σύμφωνα με τους 

επικριτές, σε αντίθεση με την αποστολή των ΚΨΜ, τα οποία με την πολιτική αυτή 

έχουν μετατραπεί σε εμπορικές επιχειρήσεις. 

Συνεχίζοντας, ένας άλλος κοινός, και στους τρεις κλάδους των ΕΕΔ, τομέας 

δραστηριοποίησης των ιδιωτικών εταιρειών είναι αυτός της καθαριότητας. Στο 

σύνολο των στρατιωτικών καταστημάτων (στρατιωτικά πρατήρια, λέσχες 
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αξιωματικών φρουράς), στα μουσεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

ΥΠΕΘΑ, στα νοσοκομεία των ΕΕΔ και σε ορισμένα Επιτελεία, οι υπηρεσίες 

καθαριότητας διενεργούνται από ιδιωτικές εταιρείες μέσω διαγωνισμών. Επίσης, 

και οι τρεις κλάδοι των ΕΕΔ χρησιμοποιούν ιδιώτες αναδόχους για την κατασκευή 

έργων υποδομών, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικοί 

εξοπλισμοί κλπ. Τέλος, και οι τρεις κλάδοι των ΕΕΔ χρησιμοποιούν ιδιώτες 

αναδόχους για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης στον 

επιστημονικό εξοπλισμό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και λοιπών υπηρεσιών 

υγείας (ΠΝ 2015), (ΠΑ 2015), (ΣΞ 2015). 

Επιπρόσθετα, στον τομέα των προμηθειών η επιλογή των, ελληνικών, 

ιδιωτικών εταιρειών, ως αναδόχων μετά από διαγωνισμό, αποτελεί μια από τις 

δυνατές επιλογές. Μεταξύ άλλων επιλογών είναι η παραγωγή από τα στρατιωτικά 

εργοστάσια, η προμήθεια μέσω διακρατικής συμφωνίας, η προμήθεια από τρίτη 

χώρα μέσω προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας με ευνοϊκούς όρους (πχ από τις 

ΗΠΑ μέσω προγράμματος Foreign Military Sales-FMS), από λέσχες προμήθειας 

(πχ όπως οι λέσχες Leopard και Panzer) κλπ. Ειδικά και τα εφόδια κλάσης Ι, 

τρόφιμα και νομή, το σύνολο σχεδόν των προκηρύξεων των διαγωνισμών 

αφορούν στην προμήθεια, από ελληνικές εταιρείες, νωπών οπωροκηπευτικών, 

αλεύρων για την παρασκευή άρτου από τα στρατιωτικά αρτοποιεία, νωπού 

κρέατος και πουλερικών και σε μικρότερο ποσοστό την προμήθεια άρτου από 

ιδιωτικά αρτοποιεία. Για τα υλικά κλάσης ΙΙ, υλικά ιματισμού-υπόδησης, σκηνικό 

υλικό, ανταλλακτικά κλπ, ακολουθείται η διαδικασία της ανακήρυξης αναδόχου 

προμηθευτή μέσω διαγωνισμού, είτε κεντρικά, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση προμήθειας ειδών ιματισμού-υπόδησης νεοσυλλέκτων (Ν/Σ) οπλιτών, 

είτε αποκεντρωτικά με τη διάθεση των πιστώσεων σε μικρότερα κλιμάκια 

διοίκησης.  

Στον τομέα των υπηρεσιών, το ΓΕΝ, ενεργώντας για το σύνολο των ΕΕΔ, 

κατόπιν διαγωνισμού ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία «STELLAR MARITIME 

LTD» για την εκτέλεση θαλασσίων μεταφορών στρατιωτικών υλικών και εφοδίων 

των ΕΕΔ από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και αντίστροφα (ΓΕΝ 2014). Επιπρόσθετα, ο 

ΣΞ χρησιμοποιεί ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες για την υλοποίηση μεταφορών σε 

στρατηγικό επίπεδο εντός του θεάτρου επιχειρήσεων του Αιγαίου, που αφορούν 

στη μεταφορά δια θαλάσσης των πάσης φύσεως υλικών. Χαρακτηριστικό είναι το 
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παραδείγματα μεταφορά πυρομαχικών από και προς τα νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους (Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου) με μισθωμένο 

φορτηγό πλοίο (ΣΞ 2015) κλπ). Οι άλλοι δυο κλάδοι των ΕΕΔ, το ΠΝ και η ΠΑ, 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους στο τομέα των στρατηγικών μεταφορών, εντός της 

Ελληνικής επικράτειας, με ίδια μέσα. 

Συνεχίζοντας, ειδικά για τον ΣΞ, το 2007 ανατέθηκε (ΥΕΘΑ 2010) το έργο 

της καταστροφής του συνόλου των ναρκών κατά προσωπικού στην εταιρεία «ΕΑΣ 

ΑΒΕΕ», με απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε 

χρονικά περιθώρια υλοποίησης της συνθήκης της Οττάβα. Πρόκειται για μια 

εργασία η οποία ενώ δύναται να υλοποιηθεί με προσωπικό (πυροτεχνουργοί του 

Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ)) και μέσα του ΣΞ, εντούτοις η επιλογή ιδιωτικής 

εταιρείας κρίθηκε ως αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου των προς καταστροφή 

εφοδίων κλάσης V, γεγονός που θα απαιτούσε την απασχόληση μεγάλου αριθμού 

προσωπικού στερώντας το από άλλες εργασίες μη δυνάμενες να αναβληθούν, 

καθώς και λόγω των νομικών ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα καταστροφής 

εφοδίων κλάσης V (ειδικές εγκαταστάσεις που δε διαθέτει ο ΣΞ). Η «ΕΑΣ ΑΒΕΕ», 

μη διαθέτοντας κατάλληλες εγκαταστάσεις για την υλοποίηση του συμβολαίου 

αναζήτησε εξωτερικό συνεργάτη. Τον βρήκε στην, Βουλγάρικων συμφερόντων, 

εταιρεία VIDEX και η καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού ξεκίνησε στις 

εγκαταστάσεις τις εταιρείας στο Midzhur της Βουλγαρίας έως την 2 Οκτωβρίου 

2014, οπότε μια πολύνεκρη έκρηξη οδήγησε σε διακοπή των εργασιών 

(Kantchevost 2014). 

Ειδικά για το πρόγραμμα καταστροφής των ναρκών, η Ελλάδα επέλεξε την 

απευθείας ανάθεση σε μια Ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, σε μια προσπάθεια 

ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας και της αγοράς εργασίας, και δεν κατέφυγε 

στις δυνατότητες που παρέχει η NATO Support and Procurement Agency (NSPA), 

για την οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. Η NSPA έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα 

αποχαρακτηρισμού και καταστροφής πυρομαχικών διαφόρων τύπων (Ammunition 

Support Partnership Demilitarization), μεταξύ των οποίων και νάρκες κατά 

προσωπικού, στο οποίο συμμετέχουν πολλές χώρες μέλη του NATO, όπως η 

Τουρκία (Moeraert 2015).  
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Η NSPA είναι μια πολύ σημαντική πηγή άντλησης στοιχείων ΔΜ, τόσο σε 

επίπεδο προμήθειας όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Σχήμα Α-7). Η 

NSPA είναι ένας οργανισμός του NATO ο οποίος έχει το χαρακτήρα «no profit-no 

loss», δηλ είναι μη κερδοσκοπικός αλλά δεν δέχεται ούτε απώλειες. 

Χρηματοδοτείται από τα 28 κράτη μέλη της συμμαχίας (Πίνακας Β-5) στην 

υπηρεσία των οποίων είναι, λειτουργώντας ως πάροχος υπηρεσιών ΔΜ. Πελάτες 

της NSPA είναι επίσης  οι 23 χώρες (Πίνακας Β-6) της Σύμπραξης για την Ειρήνη 

(Partnership for Peace-PfP), οι 7 χώρες (Πίνακας Β-7) του Μεσογειακού διαλόγου 

(Mediterranean Dialogue-MD ) και οι 4 χώρες (Πίνακας Β-8) της πρωτοβουλίας 

συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Cooperation Initiative-ICI). Η 

NSPA δεν είναι ιδιωτική εταιρεία που παρέχει μέσω συμβολαίου υπηρεσίες ΔΜ, 

ούτε είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία. Επίσης δεν επιζητά τον ανταγωνισμό με τις 

εθνικές, των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δομές προμηθειών των ΕΔ αλλά τη 

συνεργασία τους. 

Τα κράτη που συμμετέχουν στην NSPA δημιουργούν μια «δεξαμενή» 

χρηματοδότησης και στη συνέχεια «εκμεταλλεύονται» τη δεσπόζουσα θέση του 

NATO και κατ’ επέκταση της NSPA, στην παγκόσμια αμυντική αγορά, για να έχουν 

πρόσβαση, μέσω συμβολαίων που υπογράφουν δια της NSPA, στην προμήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών με την καλύτερη τιμή και στην καλύτερη ποιότητα. Οι ΕΕΔ, 

ως μέλη του NATO και της NSPA, χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα 

προμηθευόμενες πληθώρα υλικών και εφοδίων κυρίως αλλά και εξειδικευμένων 

υπηρεσιών που αφορούν σε συντήρηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Τη 

χρονική περίοδο Ιανουάριος 2010 έως Ιούλιο 2015 οι ΕΕΔ έχουν προμηθευτεί 

εφόδια, υλικά και υπηρεσίες (όπως πχ συντήρηση οπλικών συστημάτων με 

κυριότερα τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και Hawk) από ιδιωτικές εταιρείες, 

ξένων και ελληνικών συμφερόντων, μέσω της NSPA συνολικής χρηματικής αξίας 

τουλάχιστον 33.022.067 ευρώ (NSPA 2015) (στην επίσημη ιστοσελίδα της NSPA 

δημοσιεύονται τα συμβόλαιο αξίας άνω των 72.000 ευρώ). 

Σημαντική είναι ακόμη η εμπειρία των ΕΕΔ, και ιδίως του ΣΞ, από τη 

συμμετοχή τους σε πολυεθνικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο 

Κοσσυφοπέδιο & Μετόχι. Ειδικά στο Κοσσυφοπέδιο & Μετόχι τα τελευταία χρόνια 

μετά τη μείωση της Ελληνικής δύναμης και τη μεταστάθμευση της από το 

στρατόπεδο «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» στο πολυεθνικό στρατόπεδο «FILM CITY», η 
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χρησιμοποίηση ΙΣΕ-ΥΒ αποτελεί πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες διαβίωσης (real-

life support) παρέχονται, μέσω μιας χώρας υπεύθυνης-φιλοξενούν έθνους, από 

ιδιώτη ανάδοχο με έδρα την Ιταλία που χρησιμοποιεί εργαζόμενους από την 

τοπική αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες ΔΜ  πέραν της διαβίωσης, όπως 

συντήρησης μέσων, προμήθεια εφοδίων και υλικών κλπ υλοποιούνται από το 

προσωπικό και τα μέσα των αντίστοιχων ΕΔ. Η συντήρηση όσον αφορά σε κοινά 

εφόδια και υλικά, όπως τα καύσιμα έχουν ανατεθεί σε μια χώρα (η Γαλλία στη 

συγκεκριμένη περίπτωση) με την ευθύνη προμήθειας και των υπολοίπων. Οι 

υπηρεσίες ΔΜ που σχετίζονται με το επιχειρησιακό τμήμα της αποστολής, όπως 

είναι η χορήγηση πυρομαχικών, παραμένει υπό την επίβλεψη της κάθε χώρας 

ξεχωριστά. Όλα τα ανωτέρω διεξάγονται σε τακτικό επίπεδο (Τζιβρής 2015). 

Συνεχίζοντας την έρευνα, όσον αφορά στο ΠΝ, πολλές από τις 

εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν τόσο στις 

εγκαταστάσεις όσο και στα πλοία του ΠΝ (όπως αμμοβολή πλοίων, συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλπ) ανατίθενται, μέσω διαγωνισμών, σε 

ιδιωτικές εταιρείες, όπως μπορεί να πληροφορηθεί κανείς από την επίσημη 

ιστοσελίδα του ΠΝ (ΠΝ 2015). Αντίστοιχη είναι η εικόνα από την επίσημη 

ιστοσελίδα της ΠΑ (ΠΑ 2015), για την οποία πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε ότι 

αφορά στη συντήρηση των αεροπορικών της μέσων από την Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Σε αντίθεση με το ΠΝ και την ΠΑ, ο ΣΞ υλοποιεί το 

πρόγραμμα συντήρησης του συνόλου σχεδόν των επιχειρησιακών μέσων του 

(άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα, τεθωρακισμένα οχήματα διαφόρων 

τύπων, τροχοφόρα οχήματα, οπλισμός κλπ) αποκλειστικά με δικά του μέσα και 

προσωπικό έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία. Καταφεύγει σε ιδιώτες μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις συντήρησης μέσων πολιτικού τύπου (όπως επιβατικά 

οχήματα κλπ) τα οποία δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή του λειτουργία. 

 Ακόμη, η Ελλάδα ίδρυσε το 2004 το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο 

Στρατηγικών Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ). Αποστολή του είναι να μεταβιβάζει το 

αίτημα του χρήστη για ναύλωση πλοίων στην Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών 

Μεταφορών (ΔΘΚΜ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), προκειμένου 

αυτή να διενεργεί διαγωνισμό σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 

λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, να παρέχει, μετά από αίτημα του χρήστη, 

παρακολούθηση / έλεγχο δρομολογίου (monitoring) των ναυλωμένων πλοίων. Το 



- 61 - 
 

ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του μπορεί να παρέχει υποστήριξη 

σε θέματα σχεδιάσεως όταν αιτηθεί από χώρα ή οργανισμό, υποστήριξη σε 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ειδικότερα σε δυνάμεις ταχείας αντίδρασης της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε 

ασκήσεις ΝΑΤΟ, ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου ειρήνης, σε-επιχειρήσεις 

παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ [UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)] (ΓΕΕΘΑ [2] 2015). 

Η Ελληνική πολιτεία, μέσω του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, λειτουργεί ως μεσάζοντας 

μεταξύ ξένων κυβερνήσεων και ιδιωτών σε περιπτώσεις που αφορούν στον τομέα 

των θαλασσίων μεταφορών. Το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ μέσω του Ναυτικού Επιμελητηρίου  

Ελλάδας (ΝΕΕ) έχει πρόσβαση σε μια «δεξαμενή» τουλάχιστον 187 πλοίων, ενώ 

συνεργάζεται με πλήθος ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα δράσης του είναι η πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών με πλοία 

διαφόρων τύπων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του «Τσουνάμι» στην 

Ταϊλάνδη το Δεκέμβριο του 2004 και του τυφώνα «Κατρίνα» στις ΗΠΑ τον 

Αύγουστο του 2005, η μεταφορά 81 αρμάτων μάχης από το Koper της Σλοβενίας 

και 36 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού από τη Σούδα της 

Κρήτης επ’ ωφελεία των Ουγγρικών ΕΔ στο Κουβέιτ τον Οκτώβριο του 2005, η 

εκκένωση πολιτών των ΗΠΑ και της Γαλλίας από το Λίβανο τον Αύγουστο του 

2006 και η μεταφορά εφοδίων από το Szczecin της Πολωνίας στη Duala του 

Καμερούν στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΕΕ στο Τσαντ τον Απρίλιο του 2008 

(ΓΕΕΘΑ [3] 2015). 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στις Συμπράξεις Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως έχουν καθοριστεί με τον νόμο 3389 του 2005 (ΦΕΚ 

232/22 Σεπτεμβρίου 2015). Οι ΣΔΙΤ (Σχήμα Α-10) αποτελούν μια σημαντική 

μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών 

του Δημοσίου. Πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας 

την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα. Οι ΣΔΙΤ είναι συμβάσεις, 

κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός 

ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών με 

τους ρόλους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι. Μέσω 



- 62 - 
 

των ΣΔΙΤ επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της 

αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί 

ισχυρό εποπτικό ρόλο. Ταυτόχρονα, κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και 

παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες των έργων αυτών. 

Αποτελούν δε σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης 

μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό 

όφελος. Τέλος, ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον 

ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται 

δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες (ΥΠΟΙΚ 2015). 

Συνεχίζοντας, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ διαπιστώνεται η 

αξιοποίηση, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) της Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & 

Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), του παραπάνω αναφερόμενου πλαισίου των ΣΔΙΤ σε 

διάφορους τομείς όπως η ανάθεση σε ιδιώτες της τεχνικής διαχείρισης της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας 

σε 23 θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, της δημιουργίας πρότυπου κέντρου 

εξομοιωτών πτήσεως, της υλοποίηση οικημάτων στέγασης βρεφονηπιακών 

σταθμών και πολυχώρων άθλησης σε μονάδες του ΣΞ και της ΠΑ κλπ 

(ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΕΑΠ 2013). 

Συνοψίζοντας, η συνεργασία μεταξύ ΕΕΔ και ιδιωτικών εταιρειών είναι μια 

πραγματικότητα. Το μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας δρα ως ανασταλτικός 

παράγοντας για τη δημιουργία αμιγώς ελληνικών ΙΣΕ. Οι ΕΕΔ απευθύνονται σε 

ιδιώτες αναδόχους κυρίως για την προμήθεια υλικών και εφοδίων, ενώ για την 

παροχή υπηρεσιών επιλέγουν ένα αποκεντρωτικό μοντέλο με τον επιμερισμό 

πιστώσεων σε μικρότερα κλιμάκια διοίκησης. Εξαίρεση δείχνουν να αποτελούν οι 

στρατηγικές ναυτικές μεταφορές. Με αυτό τον τρόπο ίσως δεν επιτυγχάνεται το 

κυριότερο πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση των ιδιωτών αναδόχων, αυτό της 

επίτευξης οικονομίας κλίμακας. Επίσης, η μη συγκεντρωτική και θεσμικά 

κατοχυρωμένη επιλογή ιδιωτών για συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν επιτρέπει την 

αναδιοργάνωση των δομών των ΕΕΔ με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης 

ευελιξίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ 

Οι ΙΣΕ αποτελούν εξέλιξη του φαινομένου των μισθοφόρων, παρέχοντας 

αναμφίβολα υπηρεσίες που εντάσσονται στο πεδίο δράσης των τελευταίων. Η 

ταύτιση όμως των ΙΣΕ με την έννοια του μισθοφόρου νομικά τουλάχιστον, δεν είναι 

δυνατή. Η απόδειξη όλων των κριτηρίων που θέτει το πρόσθετο πρωτόκολλο Ι του 

1977 των συνθηκών της Γενεύης, ώστε ένα άτομο να χαρακτηρισθεί ως 

μισθοφόρος, είναι δύσκολη. Επιπρόσθετα, η έννοια του μισθοφόρου είναι ατομική. 

Έτσι, ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως μισθοφόρου, δεν συνεπάγεται και τον 

αντίστοιχο χαρακτηρισμό της ΙΣΕ στην οποία εργάζεται. 

Η ίδρυση και η λειτουργία των ΙΣΕ δείχνει να αποτελεί ένα νομικό τέχνασμα 

των μισθοφόρων με σκοπό την αποφυγή των έννομων συνεπειών της παράνομης 

δράσης τους ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην αντιμετώπιση τους από τους 

αντιπάλους ως ένοπλους μαχητές με δικαιώματα, παρά ως εγκληματίες. Ισχυρά 

κράτη, με πρώτες τις ΗΠΑ, αποδέχονται τη λειτουργία τους και επιζητούν τη 

συνεργασία με αυτές μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο κοινής δράσης με 

αποτέλεσμα-αντάλλαγμα τη de facto αναγνώριση τους ως μη μισθοφορικές 

εταιρείες. Από την άλλη ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί αλλά και ορισμένα 

μεμονωμένα κράτη θεωρούν τις ΙΣΕ μια νέα μορφή μισθοφορισμού.  

Ελάχιστα έχουν γίνει στο θέμα της νομικής αντιμετώπισης των ΙΣΕ με τη 

διεθνή κοινότητα να επαφίεται σε ενέργειες μεμονωμένων κρατών, ενώ το ελληνικό 

δίκαιο δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για την ίδρυση και δράση ΙΣΕ. 

Σύγχυση υπάρχει ως προς τις ευθύνες καθώς οι ανώτερες διοικήσεις των ΙΣΕ δεν 

αποδέχονται ευθύνη για τις πράξεις των υπαλλήλων τους στο πεδίο της μάχης 

ενώ από την άλλη πλευρά η δίωξη μεμονωμένων de facto κατώτερων διοικητών 

ιδιωτικού στρατιωτικού προσωπικού είναι δύσκολη στην υλοποίηση της λόγω 

αρμοδιότητας με κίνδυνο την ατιμωρησία εγκλημάτων. Δεν αρκεί η ύπαρξη 

νομοθεσίας, αλλά απαιτείται η δυνατότητα επιβολής. Σε γενικές γραμμές 

παρατηρείται συνδυασμός, απουσίας διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής θέλησης 

από τις κυβερνήσεις.   
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Η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας δεν αποτελεί λύση για τα σύγχρονα κράτη. 

Η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας απαιτεί, όπως έχει 

αποδείξει η ιστορία, την υπέρτατη θυσία της προσφοράς της ζωής το οποίο ενώ 

δεν είναι αποδεκτό από τους κανόνες λειτουργίας των ΙΣΕ, αποτελεί αναπόδραστο 

καθήκον των πολιτών μιας σύγχρονης δημοκρατίας στα πρότυπα του κοινωνικού 

κράτους του Ζαν Ζακ Ρουσώ. Από την άλλη, οι ΙΣΕ από τη φύση τους 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επιζητούν τον ανταγωνισμό με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση του κέρδους τους, στοιχείο που δεν χαρακτηρίζει ένα δημόσιο 

αγαθό, όπως η ασφάλεια ή η εθνική άμυνα, αλλά τα χρηματιστηριακά προϊόντα.  

Η μη δέσμευση από το καθήκον στην περίπτωση των υπαλλήλων των ΙΣΕ, 

σε αντίθεση με τους δημοσίους λειτουργούς και επιπρόσθετα, η επικράτηση του 

σκοπού έναντι του κινήτρου, σε συνδυασμό με την ισχύ της αρχής της δίκαιης 

αιτίας σε μια ένοπλη σύρραξη καθιστά τη θέση των ΙΣΕ ηθικά προβληματική. Το 

ηθικό δίλημμα περιπλέκεται αρκετά διότι, οι σύγχρονοι εθνικοί στρατοί  

αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή στο μεγαλύτερο μέρος τους από επαγγελματίες. 

Η επιλογή, από τη μια πλευρά ορισμένων κρατών να προχωρήσουν σε 

μερική παραχώρηση του μονοπωλίου βίας στον ιδιωτικό τομέα και, από την άλλη 

πλευρά, των πολιτών τους να το αποδεχθούν συνιστά αμοιβαία υποχώρηση από 

το κοινωνικό συμβόλαιο και επικίνδυνη χαλάρωση του κοινωνικού δεσμού που 

πρέπει να διέπει τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Οι ΙΣΕ καταβάλλουν 

σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη του δεσμού αυτού με την κοινωνία, 

προβαλλόμενες κυρίως ως ανθρωπιστικές οργανώσεις παρά ως κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί.  

 Οι ΙΣΕ, ως αποτέλεσμα της μετεξέλιξης του μισθοφορισμού και του 

ρεύματος της ιδιωτικοποίησης, αποτελούν μια πραγματικότητα. Η εξάλειψη τους 

είναι ανέφικτη όπως αποδεικνύει, αφενός η απροθυμία των περισσοτέρων κρατών 

να πάρουν κατάλληλα μέτρα, αφετέρου η τάση τους να επιτρέψουν την 

αυτορρύθμιση της αγορά των ΙΣΕ. Η χρυσή τομή εντοπίζεται στην ανάπτυξη από 

τους επίσημους διεθνείς δρώντες, αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου της 

δράσης των ΙΣΕ με σκοπό την προστασία αφενός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

μεμονωμένων πολιτών και των δικαιωμάτων αδύναμων κρατών αφετέρου των 

υπαλλήλων των ΙΣΕ στους οποίος θα πρέπει να αποδίδεται το καθεστώς του 
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νόμιμου μαχητή, με τα επακόλουθα δικαιώματα, εφόσον δρουν μέσα στο αυστηρά 

καθορισμένο πλαίσιο.  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ-ΥΒ ΚΑΙ ΙΣΕ-ΔΜ 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν τα πλεονεκτήματα από τη 

χρησιμοποίηση των ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-ΔΜ, όπως προκύπτουν από την παρούσα 

διατριβή. Η ανάθεση δραστηριοτήτων ΥΒ και ΔΜ, ιδίως όσον αφορά σε 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, αναμένεται να οδηγήσει σε οικονομία κλίμακας καθώς 

πολλές από τις υπηρεσίες και τα αγαθά είναι κοινά για τις ΕΔ διαφόρων κρατών. 

Επίσης, καθώς ζητούμενο είναι η δημιουργία δεξαμενών άντλησης υπηρεσιών και 

αγαθών από τα κράτη, η ανάθεση αυτής της δραστηριότητας σε ιδιώτες είναι 

σύμφωνη με τους κανόνες της αγοράς και αναμένεται να οδηγήσει σε 

αντιστάθμισμα των ελλείψεων ζωτικών μέσων για την εκτέλεση της αποστολής 

των ΕΔ ιδίως υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.  

Επίσης οι υποστηρικτές της χρησιμοποίησης ΙΣΕ θεωρούν ότι, έτσι θα 

αυξηθεί η απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω, μεταξύ άλλων, και της 

ταχύτητας εξυπηρέτησης και αμεσότητας παράδοσης υπηρεσιών και αγαθών. 

Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η απαγκίστρωση προσωπικού και η 

ενασχόληση του με την εκπαίδευση σε αντικείμενα διεξαγωγής μάχης. Δίχως αυτό 

να σημαίνει υποτίμηση του προσωπικού που απασχολείται με την ΥΒ και της 

παροχή υπηρεσιών ΔΜ, εντούτοις αποτελεί μια ορθολογιστική αντιμετώπιση της 

έλλειψης προσωπικού. Τέλος, σύμφωνα με τους υποστηρικτές των ΙΣΕ-ΥΒ και 

ΙΣΕ-ΔΜ η χρησιμοποίηση τους αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της ανεργίας. 

Από την άλλη, οι επικριτές των ΙΣΕ θεωρούν ότι προκύπτουν σοβαρά 

ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας πληροφοριών και της ασφάλειας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφέρουν ότι, με τη χρησιμοποίηση ΙΣΕ θα οδηγηθούν οι 

ΕΔ, και κατ’ επέκταση η πολιτεία, σε απώλεια του ελέγχου των παραγόμενων 

υπηρεσιών καθώς οι ΙΣΕ λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς, μη υπαγόμενες 

στην αλυσίδα διοίκησης και ιεραρχίας.  
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Επίσης υποστηρίζουν ότι, η πλειοψηφία των ΙΣΕ δεν διαθέτουν την 

ολοκληρωμένη δομή των ΕΔ, με συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Τίθεται δηλ. το ζήτημα της αξιοπιστίας, το οποίο καθίσταται πιο έντονο 

υπό συνθήκες αυξημένου ρίσκου, κατά την περίοδο των επιχειρήσεων, απώλειας 

προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, γεννώνται ζητήματα μη 

εφαρμογής του εργατικού δίκαιου και της εκμετάλλευσης του προσωπικού των 

ΙΣΕ. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της δημιουργίας εστιών διαφθοράς 

καθώς θεωρείται ότι οι ΙΣΕ στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στον ευαίσθητο 

χώρο της άμυνας και της ασφάλειας θα προσεγγίσουν κρατικούς αξιωματούχους 

και πολιτικούς. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕΔ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΕ-ΥΒ ΚΑΙ ΙΣΕ-

ΔΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 Από τη μελέτη της δράσης των ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-ΔΜ στην Ελλάδα η παρούσα 

διατριβή καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα. Είναι χρήσιμο, πριν τη διατύπωση 

των συμπερασμάτων να αναφερθούν ορισμένες σκέψεις σχετικά με τη ΔΜ στις 

ΕΕΔ. Η παρούσα διατριβή θεωρεί ότι για να είναι δυνατή η συνεργασία των ΕΕΔ 

με τις ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-ΔΜ, θα πρέπει να προηγηθεί αναδιοργάνωση του τρόπου 

υποστήριξης σε θέματα ΔΜ των τριών κλάδων των ΕΕΔ και ιδίως του ΣΞ. Η 

διατριβή, προτείνει το διαχωρισμό της ΔΜ σε ειρηνική περίοδο 

(συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου κρίσης, έντασης και των ειρηνευτικών 

αποστολών) και σε περίοδο επιχειρήσεων.  

 Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η τάση για τη δημιουργία 

αποθεμάτων από όργανα των ΕΕΔ. Τα αποθέματα αυτά, ιδίως σε εφόδια κλάσης 

Ι, ΙΙΙ και V (Πίνακας Β-4), τα οποία δύναται να δημιουργούνται από τον καιρό της 

ειρήνης από τους ιδιώτες αναδόχους, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους, 

θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία των ΕΕΔ με την έναρξη των επιχειρήσεων 

(αντίστοιχη πρόβλεψη στο συμβόλαιο). Η ανάθεση του έργου του ανεφοδιασμού 

των ΕΕΔ από ιδιώτες εκτιμάται ότι θα αποφέρει καλύτερες υπηρεσίες με χρηματικό 

όφελος για το Ελληνικό δημόσιο. Δύνανται να καταργηθούν δομές, όπως 

αποθήκες στη περιοχή βάσης, και το προσωπικό τους να απορροφηθεί σε άλλες 

δομές. Ομοίως, η διατριβή υποστηρίζει ότι το πλαίσιο της συντήρησης 3ου, 4ου και 
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5ου κλιμακίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί, με γνώμονα τη μετάβαση του 

συνεργείου επισκευής ή συντήρησης στο μέσο και όχι το αντίθετο όπως ισχύει 

σήμερα. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στη συντήρηση στο φυσικό χώρο χρήσης του 

μέσου κατά την ειρηνική περίοδο. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η δυνατότητα 

συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες (on site support). Η διατριβή εκτιμά ότι προέχει 

η επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας κατά την έναρξη επιχειρήσεων και όχι η 

προσπάθεια για την επίτευξη της αφού ξεκινήσουν αυτές. 

 Ομοίως, η διατριβή υποστηρίζει ότι οι ΕΕΔ, και γενικότερα το Ελληνικό 

Δημόσιο, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για να διατηρεί ενεργό ένα παραγωγικό 

σκέλος (πχ παραγωγή χρωμάτων, στολών, εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων αι 

διαφόρων υλικών κλπ). Σκοπός πρέπει να είναι η δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής διοίκησης (δομών και γραφειοκρατίας) και η διαχείριση των, 

πάρα πολλών, διατιθέμενων υπηρεσιών και προϊόντων, στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τις ΕΕΔ 

και όχι η προσπάθεια διατήρησης της ταυτότητας των «ΕΕΔ-επιχειρηματιών». 

 Συναφές με το προηγούμενα είναι η κατάργηση της πολυτυπίας καθώς η 

διατριβή θεωρεί ότι, το σύνολο των ΕΕΔ θα πρέπει να έχουν από ένα κοινό τύπο 

οχήματος (¼ τόνων, 1 ¼ τόνων, 2 ½ τόνων, 3 ½ τόνων, 5 τόνων κλπ), ένα τύπο 

άρματος μάχης, ένα τύπο τεθωρακισμένου οχήματος (στις διάφορες διαμορφώσεις 

του μεταφορά προσωπικού, μεταφορά όλμου κλπ) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 

όπως για παράδειγμα στα αεροσκάφη της ΠΑ, να καταβληθεί προσπάθεια 

περιορισμού της πολυτυπίας, με προφανή οφέλη στην εκπαίδευση και στη 

συντήρηση. 

 Οι ΕΕΔ δύνανται και επιβάλλεται στην περίοδο ειρήνης να εκμεταλλεύονται 

πλήρως όλες τις διαθέσιμες παροχές υπηρεσιών, οι οποίες ενσωματώνουν νέες 

τεχνολογίες, με σκοπό η έναρξη επιχειρήσεων να τις βρει στη μέγιστη δυνατή 

επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μετά την έναρξη των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

διακρίνουμε τους τρεις κλάδους των ΕΕΔ (Πίνακας Β-3). Έτσι, όσον αφορά στο 

ΣΞ, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, θα πρέπει να μεταπίπτει σε ένα πολύ 

απλό σύστημα ΔΜ, εξυπηρετούμενο από το δικό του προσωπικό και μέσα, του 

οποίου μια βασική αρχή, όσον αφορά στο υλικό θα είναι «μάχομαι με ό,τι είναι 
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λειτουργικό, εγκαταλείπω ό,τι είναι βεβλαμένο». Αυτό θα απελευθερώσει δομές 

που προβλέπεται να ασχοληθούν με το ιδιαίτερο δύσκολο, και με αμφίβολες 

πιθανότητες επιτυχίας, έργο χορήγησης των απαραίτητων υλικών και εκτέλεσης 

εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών. 

 Όσον αφορά ειδικά στο ΣΞ, η διατριβή υιοθετεί την άποψη ότι δεν είναι 

εφικτή σε επιχειρησιακό και σε τακτικό επίπεδο μια συνεργασία με τις ΙΣΕ-ΔΜ διότι 

οι εργασίες που αυτή θα αφορά, όπως για παράδειγμα η συντήρηση των 

τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων μέσων, η συντήρηση κύριων οπλικών 

συστημάτων, οι μεταφορές σε τακτικό επίπεδο, η παρασκευή συσσιτίου κλπ δεν 

θα είναι δυνατό να υλοποιηθούν σε περίοδο επιχειρήσεων. Ακόμη και σε περίοδο 

ειρήνης η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΔΜ είναι δυσχερής όπως αποδεικνύει 

η μάλλον αποτυχημένη συνεργασία με ιδιώτες για την καταστροφή ναρκών κατά 

προσωπικού από τα αποθέματα του ΣΞ. Το κύριο επιχείρημα για την άποψη αυτή 

είναι το αυξημένο ρίσκο, σε αντίθεση με ότι ισχύει στο ΠΝ και στην ΠΑ, λόγω της 

ανάγκης παρουσίας πλησίον του πεδίου της μάχης, το οποίο εκτιμάται ότι δεν θα 

αναλάβουν οι εταιρείες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονισθεί ότι, τυχόν παροχή 

των υπηρεσιών αυτών στον καιρό της ειρήνης από ιδιώτες θα έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια της ικανότητας του ΣΞ να τις εκτελεί με δικά του μέσα και προσωπικό, 

αν απαιτηθεί.  

 Συνεχίζοντας με το ΣΞ, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει, όσον 

αφορά στο κύρια οπλικά συστήματα, το κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ), δηλ. η πλήρης 

μελέτη του κόστους πρόσκτησης, συντήρησης, λειτουργίας και απόσυρσης ενός 

οπλικού συστήματος πριν την προμήθεια του. Θα μπορέσει να συνδυάσει τη 

«συντήρηση πεδίου» δηλ τη συντήρηση την οποία θα πραγματοποιεί στο φυσικό 

χώρο χρήσης του μέσου (είτε με ιδιώτες στην ειρηνική περίοδο είτε με δικά του 

μέσα και προσωπικό σε επιχειρησιακό-τακτικό επίπεδο σε περίοδο επιχειρήσεων), 

με την «εργοστασιακή συντήρηση» η οποία θα υλοποιείται σε στρατηγικό επίπεδο 

αποκλειστικά από ιδιώτες αναδόχους. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα κλιμάκια 

συντήρησης από πέντε, που είναι σήμερα, σε μόνο δυο. Επιπρόσθετα, θα μειωθεί 

η εξάρτηση του ΣΞ από τις επιτάξεις, που σκοπό έχουν την παροχή υποστήριξης 

αφού ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Τελικός σκοπός  θα πρέπει να είναι η πλήρης 

λειτουργικότητα (πλην των προγραμματισμένων ανακατασκευών και 
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εργοστασιακών συντηρήσεων) του συνόλου των μέσων του ΣΞ, υιοθετώντας το 

δόγμα της «συνεχούς μηδενικής ακινησίας (ΔΣΜΑ)» ή «διαρκής πλήρης 

λειτουργικότητας (ΔΔΠΛ)». 

 Το ΠΝ με τη σειρά του σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο δε δύναται να 

εφαρμόσει την αρχή εγκατάλειψης των βεβλαμένων μέσων του, καθώς κάθε 

μονάδα του (σκάφη επιφανείας κλπ) είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και επιβάλλεται η 

επισκευή της στο πεδίο από προσωπικό του ΠΝ. Επιδίωξη θα είναι η εύρεση της 

χρυσής τομής χρησιμοποίησης ιδιωτών αναδόχων και προσωπικού-μέσων του 

ΠΝ. Ομοίως, η ΠΑ δύναται να συνεχίσει τη χρησιμοποίηση ΙΣΕ-ΥΒ και ΔΜ σε όλα 

τα επίπεδα καθώς λειτουργεί από καλά προστατευμένες θέσεις, εκμεταλλευόμενη 

το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της. Με άλλα λόγια, όσον αφορά στο ΠΝ και η 

ΠΑ θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων ΥΒ και ΔΜ από τις 

αντίστοιχες ΙΣΕ σε περίοδο επιχειρήσεων, με πλήρη έλεγχο τους από το 

αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό των δυο κλάδων. Δηλαδή, από τον συντονισμό και 

τη σχέση παρόχου-πελάτη, της ειρηνικής περιόδου (σύμφωνα με τους 

εργασιακούς κανόνες μιας σύγχρονης δημοκρατίας) θα πρέπει, οι δυο κλάδοι, να 

αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο, όχι τη διοίκηση, των δραστηριοτήτων των ΙΣΕ-ΥΒ 

και ΙΣΕ-ΔΜ, με σκοπό την υλοποίηση των σχεδίων ΔΜ. 

 Οι ιδιωτικές εταιρείες παρακολουθούν διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

απαλλαγμένες από τις αγκυλώσεις και τη γραφειοκρατία του δημοσίου, μπορούν 

να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον επιθυμητό τόπο και χρόνο με το 

αντίστοιχο κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στους δυο αυτούς κλάδους των 

ΕΕΔ, το ΠΝ και την ΠΑ, η διαθεσιμότητα των μέσων είναι κρίσιμη με την έναρξη 

των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι η συνεργασία αυτή δεν θα επηρεάζει αρνητικά την 

επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί ότι ο φυσικός χώρος 

υλοποίησης των εργασιών είναι μακριά από τους χώρους επιχειρήσεων σε καλά 

προστατευόμενες περιοχές, μειώνοντας έτσι το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει ο 

ιδιώτης πάροχος, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη διαθεσιμότητα του. Ειδικά 

όσον αφορά στη συνεργασία της ΠΑ με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 

(ΕΑΒ), η διατριβή θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνέχιση της υπό το παρόν νομικό 

πλαίσιο, για θέματα συντήρησης αεροπορικών (συμπεριλαμβανομένης της 

Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) από πλευράς του ΣΞ).  
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 Όσο αφορά στο προσωπικό και των τριών κλάδων των ΕΕΔ, μια βασική 

αρχή θα πρέπει να είναι η «μεγιστοποίηση της χρήσης των πολιτικών δομών 

υγείας». Αυτή η ενέργεια εμπίπτει στην κατηγορία επιτάξεων και επομένως η 

διατριβή θεωρεί ότι δεν παρέχεται πεδίο για τη δράση ιδιωτικών εταιρειών. Τέλος, 

όσον φορά στη σίτιση, η διατριβή προτείνει για το προσωπικό του ΣΞ τη σίτιση με 

προπαρασκευασμένο φαγητό (κονσέρβα) αντί του θερμού συσσιτίου που 

προβλέπεται σήμερα με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των διατροφικών 

αναγκών του προσωπικού, αφετέρου την ευελιξία του ΣΞ, υιοθετώντας την αρχή 

«η τροφή ως ανάγκη και όχι ως απόλαυση». 

 Γενικά, η διατριβή θεωρεί ότι είναι εφικτή, στην περίοδο ειρήνης η 

χρησιμοποίηση ΙΣΕ-ΥΒ και από τους τρεις κλάδους των ΕΔ με σκοπό τη παροχή, 

βελτιωμένων ποιοτικά, υπηρεσιών προς το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ, δηλ. 

οπλίτες θητείας, πολιτικό προσωπικό και μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό. Οι 

τομείς δραστηριοποίησης ενδεικτικά δύνανται να είναι αυτοί της καθαριότητας των 

εγκαταστάσεων, της πλύσης λινοστολής, της απομάκρυνσης πτηνών από 

αεροδρόμια, της εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών από μηχανικούς, της 

κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κλπ 

εργασίες), της καθημερινής μεταφορά προσωπικού προς και από τους χώρους 

εργασίας, της ανακύκλωσης απορριμμάτων σε συνεργασία με τους κατά τόπους 

ΟΤΑ, της συντήρησης εξειδικευμένου εξοπλισμού (όπως είναι αυτός των 

νοσοκομείων και ορισμένων μέσων όπως πχ τα απορριμματοφόρα οχήματα, 

πολιτικού τύπου οχήματα κλπ), της λειτουργίας των ΚΨΜ, των Λεσχών 

Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), των Στρατιωτικών Πρατηρίων (ΣΠ), των Μουσείων 

των ΕΔ και των Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) που 

λειτουργούν ως παραθεριστικά κέντρα για το προσωπικό των ΕΕΔ κατά την 

περίοδο της ειρήνης.  

 Η διατριβή υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τις ΙΣΕ-ΥΒ στους παραπάνω 

αναφερόμενους τομείς, μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να επηρεάζει την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΕΕΔ, καθώς πρόκειται για λειτουργίες οι οποίες, είτε 

αφορούν την ειρηνική λειτουργία των ΕΕΔ (συντήρηση εγκαταστάσεων, μεταφορά 

προσωπικού στους χώρους εργασίας, συντήρηση εξειδικευμένου εξοπλισμού, 

καθαριότητα) είτε μπορούν να αναληφθούν από προσωπικό των ΕΕΔ με την 
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έναρξη των επιχειρήσεων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση (λειτουργία 

ΚΨΜ).  

 Η συνεργασία με τις ΙΣΕ-ΥΒ θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 

προσωπικού, το οποίο τώρα απασχολείται στις προαναφερθείσες εργασίες, το 

οποίο θα μπορέσει να απασχοληθεί με την εκπαίδευση σε αντικείμενα που 

αφορούν αποκλειστικά στη διεξαγωγή της μάχης με αποτέλεσμα την αύξηση της 

μαχητικής ικανότητας και του ηθικού τους στρατεύματος. Αυτό θα επιφέρει 

συνεπακόλουθα και αλλαγή στον τρόπο απονομής των ειδικοτήτων, ιδίως σε ότι 

αφορά στο ΣΞ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το σοβαρό 

πρόβλημα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η πατρίδας μας και έχει ως 

αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη χαμηλή απόδοση των κλάσεων. Επιπρόσθετα, με 

τελικό σκοπό την παροχή βελτιστοποιημένων υπηρεσιών στην καλύτερη τιμή, θα 

ήταν πολύ χρήσιμη η μείωση του μεγάλου αριθμού στρατοπέδων, ιδίως στα 

μεγάλα αστικά κέντρα και η συγκρότηση στρατοπέδων που θα φιλοξενούν πολλές 

υπηρεσίες (Επιτελεία, Μονάδες, καταστήματα, στρατιωτικές οικίες κλπ) όπου αυτό 

είναι δυνατόν.  

 Στο σημείο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πριν την λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ΙΣΕ-ΔΜ και ΙΣΕ-ΥΒ 

από τις ΕΕΔ, θα πρέπει να διεξαχθεί από το ΥΠΕΘΑ πλήρης συγκριτική 

αξιολόγηση μεταξύ της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ΔΜ σύμφωνα με το 

ισχύον καθεστώς και της υλοποίησης τους μέσω ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες. 

Σκοπός της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι τόσο η επιβεβαίωση (ή όχι, καθώς 

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις απώλειας τεράστιων χρηματικών ποσών από 

αθετήσεις συμβολαίων σε ξένες ΕΔ, όπως των ΗΠΑ που έχουν ήδη αναφερθεί) 

της επίτευξης οικονομικού οφέλους όσο, ταυτόχρονα, και η επιβεβαίωση της 

επίτευξης του επιθυμητού προϊόντος, σε ποιότητα, ποσότητα και χρόνο 

παράδοσης.  

 Επιπρόσθετα, ακόμη και στην περίπτωση υιοθέτησης ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-ΔΜ 

από τις ΕΕΔ θα πρέπει, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, να υπάρξει 

πρόβλεψη μέσω των συμβολαίων για την εκτέλεση περιοδικά του συνόλου των 

παραχωρημένων δραστηριοτήτων από το προσωπικό των ΕΕΔ ώστε να 
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διατηρείται η ικανότητα αυτή σε περίπτωση που απαιτηθεί, κυρίως σε περίπτωση 

επιχειρήσεων με μεγάλη διάρκεια που θα έχουν ως πιθανό αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, την αδυναμία υποστήριξης από τις ΙΣΕ είτε λόγω έλλειψης των αναγκαίων 

χρηματικών ποσών για την αμοιβή τους είτε για άλλους λόγους. 

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ισχύον νομικό καθεστώς, μέσω των ΣΔΙΤ, 

παρέχει την ευχέρεια χρησιμοποίησης ΙΣΕ από τις ΕΕΔ. Από την άλλη, ειδικά στον 

τομέα της συντήρησης των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, η συνεργασία με 

ιδιωτικές εταιρείες συχνά αποτελεί μονόδρομο καθώς δεν πρέπει να διαφύγει της 

προσοχής ότι συχνά οι ΕΔ, ακόμη και πολύ ισχυρών κρατών, δεν έχουν πλήρη 

πρόσβαση σε τεχνικές λεπτομέρειες οπλικών συστημάτων με αποτέλεσμα να 

καθίσταται δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η συντήρηση με ίδια μέσα και πόρους. 

 Από την άλλη, όσον αφορά στην υποστήριξη των τμημάτων των ΕΕΔ που 

συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές η διατριβή θεωρεί ότι η χρησιμοποίηση 

ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-ΔΜ, οι οποίες δεν θα είναι κατά ανάγκη εθνικές αλλά δύνανται να 

είναι τρίτων χωρών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανάπτυξης των 

τμημάτων, αποτελεί μονόδρομο καθώς αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών με μικρότερο κόστος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική περιοχή ανάπτυξης της δύναμης και οι 

ιδιαιτερότητες της. 

 Στο σημείο αυτό η διατριβή θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη το συνεχώς 

αυξανόμενο μέσο όρο του χαμηλόβαθμου προσωπικού των ΕΕΕ (επαγγελματίες 

οπλίτες (ΕΠΟΠ), εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) κλπ), θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί ένα «υβριδικό» σύστημα, σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν επιλογής 

από τις ΕΕΔ, προσωπικό μεγάλης ηλικίας να απασχολείται σε δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών ΔΜ και ΥΒ, τις οποίες θα παρέχουν ΙΣΕ μέσω συμβολαίων. 

Οι ΙΣΕ θα καταβάλλουν τις πλήρεις αποδοχές του προσωπικού αυτού, ενώ το 

προσωπικό θα παραμένει σε υπηρεσία. Επίσης, οι ΙΣΕ θα έχουν ως υποχρέωση 

την παροχή όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, ενώ 

θα απασχολούν και επιπλέον, απαραίτητο προσωπικό. Η πρόταση αυτή σκοπό 

έχει, πέρα από την παροχή ποιοτικά αποδεκτών υπηρεσιών στην καλύτερη τιμή, 
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αφενός τη διατήρηση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών ΔΜ και ΥΒ από 

προσωπικό των ΕΕΔ, αφετέρου την ενίσχυση της οικονομίας της αγοράς. 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΜ ΚΑΙ ΥΒ ΣΕ ΕΔ 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς και τις 

περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον τομέα 

παροχής υποστήριξης βάσης και υπηρεσιών ΔΜ, η διατριβή θεωρεί ότι η 

εξωστρέφεια σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση εγγενών χαρακτηριστικών 

αποτελεί τη λύση για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται ή θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό στο 

μέλλον. 

 Η δημιουργία «υβριδικού» τύπου επιχειρήσεων δηλ επιχειρήσεων που θα 

προσφέρουν υπηρεσίες ΔΜ τόσο σε ΕΔ όσο και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες 

αλλά και σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) αποτελεί μονόδρομο. Άλλωστε, 

όπως καταδεικνύει η παρούσα διατριβή τα όρια ανάμεσα στο δημόσιο και στο 

ιδιωτικό πλέον έχουν καταστεί δυσδιάκριτα, αν όχι ανύπαρκτα. Η επιβίωση 

εταιρειών στον τομέα αυτό είναι δυνατή μόνο μέσα από συνεργασίες σε 

στρατηγικό επίπεδο. 

 Η ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτος μέλος του NATO, και η συμμετοχή της 

ως απόρροια αυτής της ιδιότητας στις δραστηριότητες της NSPA, ανοίγει στην 

ελληνική επιχειρηματικότητα μια τεράστια αγορά 82 συνολικά κρατών (Πίνακες Β-5 

έως Β-8, κράτη-μέλη του NATO, της PfP, του MD και της ICI). Οι Έλληνες 

επιχειρηματίες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός και να διευρύνουν 

τις δράσεις τους στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών προς τις ΕΔ των κρατών 

αυτών. 

 Ο τομέας των μεταφορών δύναται να αποτελέσει ένα πλεονεκτικό πεδίο 

δράσης. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, μπορεί να 

εκτελέσει στρατηγικές μεταφορές κατά την ανάπτυξη στρατευμάτων που πρόκειται 

να πάρουν μέρος σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις ή εκστρατευτικού τύπου 
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επιχειρήσεις. Η παροχή υπηρεσιών αυτής της μορφής σε ΕΔ προσδίδει στις 

εταιρείες το χαρακτηριστικό των ΙΣΕ δίχως όμως να απεμπολούν και τον αμιγώς 

πολιτικό-ιδιωτικό χαρακτήρα τους. Για να καταστεί εφικτή μια τέτοια δραστηριότητα 

θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση του ποσοστού, επί του συνόλου παγκοσμίως, των 

πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου (4,6 % σε χωρητικότητα εκτοπίσματος dwt), 

φορτηγών πλοίων (1,6 % σε χωρητικότητα εκτοπίσματος dwt), πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (5,9 % σε χωρητικότητα εκτοπίσματος dwt) και λοιπών 

φορτηγών (1,6 % σε χωρητικότητα εκτοπίσματος dwt) (ΝΕΕ 2015). Η Ελλάδα 

αναγνωρίζοντας το παραπάνω πλεονέκτημα αλλά, ταυτόχρονα, και την μεγάλη 

ανάγκη των σύγχρονων ΕΔ για στρατηγικές μεταφορές οποτεδήποτε καταστεί 

ανάγκη σε οποιοδήποτε μέρος με αξιοπιστία, ίδρυσε το 2004 το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, 

κινούμενη προς την σωστή κατεύθυνση.  

 Όσον αφορά στον τομέα παροχής υποστήριξης βάσης, μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν, σε όλα τα επίπεδα –στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό- 

(σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης Ε(2003) 1422 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2003) πολύ μικρές (έως 10 εργαζόμενοι, ετήσιος κύκλος εργασιών 

δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ), μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι, 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ) και μεσαίες 

επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι, ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ). Οι τομείς του δραστηριοποίησης αναφέρθηκαν παραπάνω και 

εν συντομία είναι αυτοί της καθαριότητας εγκαταστάσεων, κατασκευή και 

συντήρηση εγκαταστάσεων, πλύσης λινοστολής προσωπικού, λειτουργία 

στρατιωτικών καταστημάτων (λέσχες, στρατιωτικά πρατήρια, μουσεία), λειτουργία 

ΚΑΑΥ, λειτουργία ΚΨΜ, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις ΕΕΔ που σήμερα 

τις παρέχουν οργανικά τους τμήματα όπως εργοστάσια, χημεία κλπ. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός ενός σαφούς νομικού πλαισίου της 

συνεργασίας των ΕΕΔ με τις ΙΣΕ-ΥΒ καθώς σκοπός δεν είναι η λειτουργία των 

ΕΕΔ με όρους αγοράς αλλά η εκμετάλλευση ορισμένων πλεονεκτημάτων της 

οικονομίας της ελεύθερης αγοράς προς όφελος του προσωπικού των ΕΕΔ και 

συνακόλουθα του συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα διατριβή σκοπό είχε να μελετήσει τη δράση των ΙΣΕ τόσο γενικά 

σε όλα τα πιθανά πεδία δράσης, όσο και εξειδικευμένα στο πεδίο της υποστήριξης 

σε θέματα ΔΜ των μαχόμενων τμημάτων και να διαπιστώσει αν υφίστανται 

δυνατότητες εκμετάλλευσης αυτής της πτυχής της οικονομίας της ελεύθερης 

αγοράς από τις Ελληνικές ΕΔ, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Το γενικό 

συμπέρασμα είναι ότι η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας δεν αποτελεί λύση για τα 

σύγχρονα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν απειλές κατά της ακεραιότητας και της 

ανεξαρτησίας τους. Οι ΙΣΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις τακτικές ΕΔ ενός 

κράτους. Εντοπίζονται πεδία συνεργασίας κυρίως στους τομείς υποστήριξης ΔΜ, 

εκπαίδευσης, φύλαξης εγκαταστάσεων κλπ. Θα πρέπει όμως να ληφθούν 

συγκεκριμένα μέτρα που να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δράσης των ΙΣΕ με σκοπό 

την αποφυγή έκνομων συνεπειών από τη πλευρά τους.  

 Αναμένεται έξαρση του φαινομένου χρησιμοποίησης των ΙΣΕ στα επόμενα 

χρόνια. Τα σύγχρονα δυτικά κράτη και οι πολίτες τους υποχωρούν αμοιβαία από 

τη, θεμελιώδη για την ύπαρξη του κράτους, έννοια του «μονοπωλίου της βίας», 

γεγονός το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί περισσότερο στο άμεσο μέλλον, όσο η 

εισροή μεταναστευτικών ροών στα κράτη αυτά θα αλλοιώνει τον αμιγώς εθνικό 

χαρακτήρα τους. Η έννοια του «μονοπωλίου της βίας» του Ρουσώ διατυπώθηκε 

την εποχή την άνθισης του έθνους-κράτους. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

και της πολυπολιτισμικότητας τα κράτη θα μετακινηθούν από την ιδέα του 

κράτους-έθνους στην ιδέα του κράτους-κοινωνία πολιτών. Σε μια τέτοια 

περίπτωση οι τακτικές ΕΔ θα χάσουν τον χαρακτήρα τους, καθώς θα απολεσθούν 

οι κοινές εθνικές, ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές βάσεις επί των οποίων 

καλούνται οι πολίτες να προσφέρουν στις ΕΔ του κράτους τις υπηρεσίες τους, 

ακόμη και την ζωή τους (υπέρτατη θυσία). Ανοίγεται έτσι ένα τεράστιο πεδίο 

δράσης για τις ΙΣΕ το οποίο πρέπει να προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα 

και ιδιαίτερα στα μικρά κράτη όπως είναι η Ελλάδα. 

 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλειας και της 

άμυνας, επιζητούν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, στοιχείο που δεν 

χαρακτηρίζει ένα δημόσιο αγαθό, όπως η ασφάλεια ή η εθνική άμυνα, αλλά τα 
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χρηματιστηριακά προϊόντα. Η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και 

ανεξαρτησίας μιας χώρας απαιτεί δέσμευση στο καθήκον και όχι στο οικονομικό 

όφελος. Η δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου που θα αφορά στην 

λειτουργία των ΙΣΕ σε συνδυασμό με το ισχύον ανθρωπιστικό δίκαιο θεωρείται 

απαραίτητη χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη θέση και στις επιλογές των 

κρατών όσων αφορά στη συνεργασία τους με τις ΙΣΕ. Εξίσου απαραίτητη είναι η 

νομική θωράκιση των κρατών μεμονωμένα, καθώς η διατριβή υποστηρίζει ότι η 

λειτουργία των ΙΣΕ αποτελεί οιονεί πηγή διαφθοράς. Καθώς κύριος πελάτης τους 

είναι το κράτος θεωρεί η διατριβή κάτι παραπάνω από βέβαιο την προσπάθεια 

χρηματισμού κρατικών παραγόντων με σκοπό τη σύναψη συμβολαίων. 

 Από την άλλη, διατυπώνεται η άποψη ότι οι σύγχρονοι εθνικοί στρατοί 

αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή στο μεγαλύτερο μέρος τους από επαγγελματίες. 

Επομένως, η διεξαγόμενη συζήτηση, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση ιδιωτικών 

εταιρειών για τη διεξαγωγή μέρους ή ακόμη και του συνόλου των επιχειρήσεων για 

λογαριασμό ενός διεθνούς δρώντα, όπως είναι το κράτος, ένας διακρατικός 

οργανισμός κλπ, είναι υποκριτική. Αυτό το οποίο πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα είναι ο καθορισμός ενός αποτελεσματικού διεθνούς νομικού 

πλαισίου που θα ρυθμίζει κάθε πτυχή της συνεργασίας πελάτη (διεθνείς δρώντες)-

πωλητή (ΙΣΕ). 

 Όσον αφορά ειδικά στο πεδίο υποστήριξης σε θέματα ΔΜ και την Ελληνική 

πραγματικότητα, υπάρχουν προοπτικές εκμετάλλευσης αυτών των υπηρεσιών, οι 

οποίες εκτός των άλλων θα τονώσουν την οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις 

εργασίες. Οι ΙΣΕ δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στις τρεις 

διαστάσεις της ΔΜ των ΕΕΔ (Σχήματα Α-8 και Α-9), όπως συμβαίνει ήδη με τις ΕΔ 

άλλων κρατών, μεταξύ των οποίων ορισμένα συμμαχικά. Είναι όμως μάλλον 

δύσκολο να συμβεί, στο άμεσο μέλλον, μια μετατόπιση της συνεργασίας μεταξύ 

ΕΕΔ και ιδιωτικού τομέα από το επίπεδο μόνο της προμήθειας αγαθών (υλικών και 

εφοδίων όλων των κλάσεων) και συγκεκριμένων υπηρεσιών στις παρούσες, 

ειρηνικής περιόδου, θέσης σε επίπεδο προμήθειας υλικών-εφοδίων και υπηρεσιών 

στο πεδίο της μάχης, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. 

 Η διεθνής βιβλιογραφία, φτωχή στο θέμα της συνεργασίας ιδιωτών 

παρόχων υπηρεσιών ΔΜ και ΥΒ, όπως οι έννοιες αυτές ορίστηκαν στην παρούσα 
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εργασία, αναφέρεται κυρίως στις ΕΔ χωρών που είτε διεξάγουν εκστρατευτικού 

τύπου επιχειρήσεις μακριά από το έδαφος τους, με χαρακτηριστικότερη 

περίπτωση αυτή των ΗΠΑ αλλά και του ΗΒ, είτε αφορά σε ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις. Δεν έχει καταγραφεί περίπτωση συνεργασίας ΕΔ με ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ-

ΔΜ, χωρών οι οποίες είτε αντιμετωπίζουν απειλές κατά του εδάφους τους είτε, 

ακόμη περισσότερο, έχουν εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις για την προάσπιση 

της εδαφικής ακεραιότητας τους.  

 Σχετικά με τις ΙΣΕ-ΥΒ, οι δυνατότητες συνεργασίας είναι ευρύτερες καθώς η 

διατριβή εκτιμά ότι μια συνεργασία αυτού του είδους δεν επηρεάζει τα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των ΕΕΔ. Αντιθέτως, όσον αφορά στη συνεργασία 

με τις ΙΣΕ-ΔΜ η διατριβή υποστηρίζει ότι ενώ αυτή είναι δυνατή σε όλα τα επίπεδα 

για την ΠΑ και, υπό προϋποθέσεις, για το ΠΝ, εντούτοις δεν είναι εφικτή, σε 

επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, για τον ΣΞ με κύριο επιχείρημα την μειωμένη 

αξιοπιστία, την οποία άλλωστε τεκμηριώνουν τα τεράστια ποσά που έχουν χαθεί 

από μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, την οποία 

αναμένεται να επιδείξουν οι ιδιώτες υπό την άμεση απειλή του κινδύνου απώλειας 

τόσο των περιουσιακών τους στοιχείων όσο και του προσωπικού τους, λόγω της 

εγγύτητας με το πεδίο της μάχης.  

 Σε κάθε περίπτωση η «συμβολαιακή ΔΜ» (ΣΔΜ) είναι μια επιλογή, ίσως 

μονόδρομος για την περίοδο της ειρήνης και μια επιλογή για την περίοδο των 

επιχειρήσεων, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί από τα ΓΕ των τριών κλάδων 

των ΕΕΔ με σκοπό, αφενός την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αφετέρου της 

«απελευθέρωσης» προσωπικού προς όφελος της τακτικής εκπαίδευσης. Με τον 

όρο ΣΔΜ η διατριβή αναφέρεται σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο πλέγμα παροχής 

υπηρεσιών ΔΜ και ΥΒ (προμήθειες εφοδίων και υλικών καθώς και υπηρεσίες) 

μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΙΣΕ, και όχι απλώς στην 

υπογραφή συμβάσεων, τοπικού συνήθως χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας, μεταξύ του τελικού αποδέκτη και μιας μικρής ή μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, για την παροχή υπηρεσιών και εφοδίων-υλικών στις ΕΕΔ, χωρίς την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 
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 Ο σκοπός της προσπάθειας θα πρέπει να είναι δισυπόστατος. Αρχικά θα 

πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία «ΕΔ μιας ταχύτητας» των οποίων οι τρεις 

κλάδοι θα εμφανίζουν στο εσωτερικό τους ομοιόμορφη ανάπτυξη και θα 

αποφεύγονται φαινόμενα ύπαρξης εργασίας διαφορετικού επιπέδου έντασης. 

Απαιτείται η δημιουργία μιας συνεκτικής στρατιωτικής δύναμης η οποία θα διαθέτει 

μια ολοκληρωμένη αλυσίδα υποστήριξης με ισχυρό ιδιωτικό αποτύπωμα. Σκοπός 

θα πρέπει να είναι η μέγιστη λειτουργικότητα-διαθεσιμότητα όλων των μέσων με 

την έναρξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, ειδικά για το ΣΞ, η μετάπτωση σε 

απλές διαδικασίες για την υποστήριξη σε ζωτικής σημασίας δραστηριότητες 

(χορήγηση εφοδίων κλάσης I, III Και V) με προσωπικό και μέσα του ΣΞ.  

 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες σε 

ΕΔ, όχι μόνο στις Ελληνικές, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας, 

την εισροή πολύτιμου συναλλάγματος και την εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας.  

 Κλείνοντας, δεν πρέπει να λησμονάει ο αναγνώστης ότι η χρησιμοποίηση 

ιδιωτών ήταν συνήθης πρακτική ήδη από την αρχαιότητα πχ ο στρατός του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολουθούνταν από πλήθος πολιτών και σκλάβων όλων 

των ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, ιερείς, μάγειρες κλπ για την 

υποστήριξη των μαχόμενων τμημάτων. Στη σύγχρονη, όμως, Ελλάδα, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, η διατριβή θεωρεί πολύ δύσκολη τη χρησιμοποίηση των ΙΣΕ 

στα καθήκοντα των ΕΕΔ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλειστεί εξ 

αρχής η χρήση τους σε ορισμένα υποστηρικτικά καθήκοντα όπως είναι πχ 

υπηρεσίες στον τομέα της εφοδιαστικής (ΔΜ και ΥΒ). Απαιτείται δράση τόσο σε 

υπηρεσιακό επίπεδο με έρευνα των τάσεων σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο αλλά 

πρωτίστως σε πολιτικό, όσον αφορά στη λήψη απόφασης, σε επίπεδο υψηλής 

στρατηγικής, για την είσοδο ιδιωτών στο χώρο των ΕΔ και την σύζευξη τους σε 

διάφορους τομείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Σχήμα Α-1. Κλασσική διάκριση των εταιρειών της ΙΣΒ με ένταξη τους σε μια 

κατηγορία με κριτήριο τη θέση τους στο πεδίο της μάχης τους και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες (Dunar 2007). 

 

Σχήμα Α-2. Διάκριση των εταιρειών της ΙΣΒ με κριτήριο την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπου απαιτηθεί μέσα στο πεδίο της μάχης (Dunar 

2007).  
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Σχήμα Α-3. Υπάλληλοι των ΙΣΕ ανά εθνικότητα στο Ιράκ κατά την επιχείρηση 

IRAQI FREEDOM, ένα πολυεθνικό μωσαϊκό (US JFC 2010). 

 

Σχήμα Α-4. Υπάλληλοι των ΙΣΕ ανά εθνικότητα στο Αφγανιστάν. Είναι φανερό ότι 

η πλειοψηφία είναι Αφγανοί πολίτες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον 

ορισμό του μισθοφόρου (US JFC 2010). 

 

Α-2 Α-2 
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Σχήμα Α-5. Σύστημα αναφοράς σοβαρών συμβάντων που χρησιμοποιήθηκε στο 

Ιράκ από τις ΙΣΕ με συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Οι ΙΣΕ 

ενημερώνουν το CONOC (Contractor Operations Cell) προφορικά ή με e-mail 

αμέσως μετά το σοβαρό συμβάν (όπως αυτό ορίζεται στα θεσμικά κείμενα των ΕΔ 

των ΗΠΑ)  με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Υποβάλλουν την 

αρχική αναφορά εντός 4 ωρών και την τελική εντός 96 ωρών από το σοβαρό 

συμβάν στο CONOC το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει την πρεσβεία των ΗΠΑ 

μέσω του Αξιωματικού Συνδέσμου και το ACOD (Armed Contractor Oversight 

Division). Το σύστημα αναφορά αντικατοπτρίζει την αντίληψη των τακτικών ΕΔ 

των ΗΠΑ σχετικά με την ευθύνη του διοικητή των ΙΣΕ μέσω της «ποινής δια 

αναφοράς εγκλήματος» και επομένως της παραπομπής στη δικαιοσύνη και την 

αποφυγή ατιμωρησίας είτε πρόκειται για έγκλημα πολέμου και μισθοφορισμού είτε 

όχι (US JFC 2010). 

Α-3 
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Σχήμα Α-6. Διάγραμμα διαφάνειας ή απαιτήσεων και παροχών της ΙΣΒ. Μελέτη 

περιπτώσεων. Τα συμβόλαια αφορούν εξίσου τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα 

ενώ οι όροι τους ανάλογα με τον επιθυμητό σκοπό κυμαίνονται σε όλο το φάσμα 

της διαφάνειας από εντελώς φανεροί ως τελείως μυστικοί  (Leander [3] 2006).  

Α-4 
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Σχήμα Α-7. Πλαίσιο λειτουργίας NSPA (NSPA 2015). 

 

Σχήμα Α-8. Προτεινόμενη διασύνδεση των τριών διαστάσεων δραστηριοτήτων ΔΜ 

των ΕΕΔ με την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Α-5 
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Σχήμα Α-9. Προτεινόμενη διασύνδεση των τριών επιπέδου σχεδίασης με τη ΔΜ 

των ΕΕΔ και την ιδιωτική πρωτοβουλία σε περίοδο επιχειρήσεων. 

 

Σχήμα Α-10. Υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω 

ΣΔΙΤ (ΥΠΟΙΚ 2015).  

ΙΣΕ 

Υλοποίηση σχεδίων ΔΜ  
σε  στρατηγικό επίπεδο 
για τους 3 κλάδους ΕΕΔ 
και σε επιχειρησιακό και 
τακτικό επίπεδο για  ΠΝ 

και ΠΑ  

ΕΕΔ 

Κατάστρωση σχεδίων ΔΜ 
για τους 3 κλάδους σε όλα 
τα επίπεδα και υλοποίηση 

σε επιχειρησιακό και  
τακτικό επίπεδο για ΣΞ 

Αποτελεσματική 
- στον κατάλληλο 
χρόνο και στην 

κατάλληλη 
ποιότητα και 

ποσότητα - ΔΜ 

Α-6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

   
Πίνακας Β-1.Ακρωνύμια-Συντμήσεις στην Ελληνική γλώσσα 
  

Σύντμηση Ανάλυση όρου 

ΑΣ Αεροπορία Στρατού 

ΑΣΔΥΣ Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού 

ΓΔΟΣΥ Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης 

ΓΕΑ Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 

ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΕΝ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

ΓΕΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού 

ΔΑΔ Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

ΔΑΥ Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης 

ΔΑΚ Διοίκηση Αγωγού Καυσίμου 

ΔΕΕΣ Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού 

ΔΙΔΕΑΠ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων 

ΔΜ Διοικητική Μέριμνα 

ΔΜ-ΒσΑ ΔΜ Βασισμένη στην Απόδοση 

ΔΔΠΛ Δόγμα Διαρκούς Πλήρους Λειτουργικότητας 

ΔΔΜΝ Διοίκηση ΔΜ Ναυτικού 

ΔΣΜΑ Δόγμα Συνεχούς Μηχανικής Ακινησίας 

ΔΥΒ Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης 

ΕΑΣ Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΔ Ένοπλες Δυνάμεις 

ΕΕΔ Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

ΕΠΑΑ Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας 

ΕΠΟΠ Επαγγελματίας Οπλίτης 

ΕΜΘ Εθελοντής Μακράς Θητείας 

ΙΣΒ Ιδιωτική Στρατιωτική Βιομηχανία 

ΙΣΕ Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρείες 

ΙΣΕ-ΠΤΥ ΙΣΕ παροχής τακτικών υπηρεσιών 

ΙΣΕ-ΠΛΗ ΙΣΕ πληροφοριών 

ΙΣΕ-Σ ΙΣΕ συμβουλευτικής 

ΙΣΕ-ΔΜ ΙΣΕ παροχής υπηρεσιών ΔΜ 

ΙΣΕ-ΥΒ ΙΣΕ υποστήριξης βάσης 

ΙΣΕ-ΠΥΔ ΙΣΕ παροχής υπηρεσιών διαβίωσης 

ΗΑΕ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΚΑΑΥ Κέντρο Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας 

ΚΕΝ Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 

ΚΕΦΑ Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας 

ΚΕΦΝ Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού 

ΚΚΖ Κόστος Κύκλου Ζωής 
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ΚΨΜ Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας 

ΛΑΦ Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 

ΜΕΡΥΠ Μεραρχία Υποστήριξης 

ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

ΜΟΠ Μετριοπαθής Οργανωτική Προσέγγιση 

ΝΕΕ Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

ΟΑΣΕ Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΠΑ Πολεμική Αεροπορία 

ΠΕΚ Προκεχωρημένο Εφοδιαστικό Κέντρο 

ΠΝ Πολεμικό Ναυτικό  

ΠΣΥ Περιοχή Συντήρησης 

ΠΒ Περιοχή Βάσης 

ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων 
Μεταφορών 

ΣΑ Σώματα Ασφαλείας 

ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα 

ΣΔΜ Συμβολαιακή ΔΜ 

ΣΕΔΑ Σύστημα Εφοδιασμού και Διαχείρισης Αποθεμάτων  

ΣΞ Στρατός Ξηράς 

ΣΣΕ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

ΣΠ Στρατιωτικό Πρατήριο 

ΣΥΠ Σώμα Υλικού Πολέμου 

ΥΕΝ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΥΤΧ Υπήκοοι Τρίτων Χωρών 

  

Β-2 
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Πίνακας Β-2.Ακρωνύμια-Συντμήσεις στην Αγγλική γλώσσα 
  

Σύντμηση Ανάλυση όρου 

ACO Allied Commander Operations 

ACOD Armed Contractor Oversight Division 

AMC Army Material Command 

CONOC Contractor Operations Cell 

COR Contracting Officer Representative 

FOS Follow On Support 

ICI Istanbul Cooperation Initiative 

JFC Joint Force Command 

JITL Just In Time Logistics 

MCFs Military Consulting Firms 

MIA Moderate Instrumentalist Approach 

CLS Contractor Logistic Support 

DLA Defence Logistic Agency 

MSFs Military Support Firms 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

PBL Performance Based Logistic 

NSPA NATO Support and Procurement Agency 

PMC Private Military Companies 

MD Mediterranean Dialogue 

MPFs Military Provider Firms 

MSDFs Military Security and Defence Firms 

MIFs Military Intelligence Firms 

MCFs Military Consultant Firms 

MLFs Military Logistics Firms 

MSFs Military Support Firms 

PfP Partnership for Peace 

PSCs Private Security Companies 

SACEUR Supreme Allied Commander of Europe 

USAID US Agency for International Development 

USTRANSCOM US Transportation Command 

3PL Third Party Logistics 

4Pl Fourth Party Logistics 

  

Β-3 
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Πίνακας Β-3. Προτεινόμενη χρησιμοποίηση ΙΣΕ-ΥΒ και ΙΣΕ ΔΜ ανάλογα με το 

επίπεδο σχεδίασης και την περίοδο από τους τρεις κλάδους των ΕΕΔ. 

Περίοδος 
Ειρήνη  

(Ένταση, Κρίση, 

Ειρηνευτικές Αποστολές) 

Επιχειρήσεων 

Επίπεδο Σχεδίασης 

Στρατηγικό ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ 

Επιχειρησιακό ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ΠΝ, ΠΑ 

Τακτικό ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ΠΝ, ΠΑ 

Πίνακας Β-4. Κλάσεις εφοδίων και υλικών ΕΔ 

Κλάση Περιγραφή Παρατηρήσεις 

I Τρόφιμα και νομή ζώων  

II Γενικό υλικό, ανταλλακτικά, υλικό υγειονομικού   

III Καύσιμα ελαιολιπαντικά  

IV Υλικά γεφυροσκευής  

V Πυρομαχικά, υλικά ναρκοπολέμου και εκρηκτικές ύλες  

  

Β-4 
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Πίνακας Β-5. Τα 28 κράτη-μέλη του NATO (WikiPedia [1] 2015). 

Α/Α Χώρα Σημαία 

1 Αλβανία 

 

2 Βέλγιο 

 

3 Βουλγαρία 

 

4 Γαλλία 

 

5 Γερμανία 

 

6 Δανία 

 

7 Ελλάδα 

 

8 Εσθονία 

 

9 Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) 

 

10 
Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ) 
 

11 Ιταλία 

 

12 Ισπανία 
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13 Ισλανδία 

 

14 Καναδάς 

 

15 Κροατία 

 

16 Λετονία 

 

17 Λιθουανία 

 

18 Λουξεμβούργο 

 

19 Νορβηγία 

 

20 Ολλανδία 

 

21 Ουγγαρία 

 

22 Πολωνία 

 

23 Πορτογαλία 

 

24 Ρουμανία 

 

25 Σλοβακία 
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26 Σλοβενία 

 

27 Τουρκία 

 

28 Τσεχία 
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Πίνακας Β-6. Τα 23 κράτη-μέλη της PfP (WikiPedia [2] 2015). 

Α/Α Χώρα Σημαία 

Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ 

1 Αρμενία 

 

2 Αζερμπαϊτζάν 

 

3 Λευκορωσία 

 

4 Γεωργία 

 

5 Καζακστάν 

 

6 Κιργιζία 

 

7 Μολδαβία 

 

8 Ρωσία 

 

9 Τουρκμενιστάν 

 

10 Τατζικιστάν 

 

11 Ουκρανία 

 

12 Ουζμπεκιστάν 
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 Δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

13 Βοσνία Ερζεγοβίνη 

 

14 Μαυροβούνιο 

 

15 ΠΓΔΜ 

 

16 Σερβία 

 

Λοιπά κράτη 

17 Αυστρία 

 

18 Ελβετία 

 

19 Ιρλανδία 

 

20 Σουηδία 

 

21 Φιλανδία 

 

22 Κύπρος (α) 

(παρατηρητής)  

23 Μάλτα (β) 

 (παρατηρητής)  

Παρατηρήσεις: 

(α) Η Τουρκία αντιτίθεται στην ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα  «Συνεργασία για την 

ειρήνη» εξαιτίας του κυπριακού ζητήματος και την εμπλοκή του ΝΑΤΟ το 1974. 

(β) Η Μάλτα εισήλθε στο πρόγραμμα "Συνεργασία για την ειρήνη" το 1994. Με την αλλαγή 

της κυβέρνησης το 1996 αποχώρησε. 

Β-9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Πίνακας Β-7. Τα 4 κράτη-μέλη της ICI (WikiPedia [3] 2015). 

Α/Α Χώρα Σημαία 

1 Μπαχρέιν 

 

2 Κατάρ 

 

3 Κουβέιτ 

 

4 Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα (ΗΑΕ)  
Πίνακας Β-8. Τα 7 κράτη-μέλη του MD (WikiPedia [4] 2014). 

Α/Α Χώρα Σημαία 

1 Αλγερία 

 

2 Αίγυπτος 

 

3 Ισραήλ 

 

4 Ιορδανία 

 

5 Μαυριτανία 

 

6 Μαρόκο 

 

7 Τυνησία 
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