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Προοίμιο 

Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» εμφανίζεται στο αναθεωρημένο Στρατηγικό 

Δόγμα του ΝΑΤΟ αλλά και στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο οργανισμοί χρησιμοποιούν το δόγμα 

της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» κατά τη σχεδίαση και διεξαγωγή του συνόλου 

των Επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εξέταση του τρόπου με 

τον οποίο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνονται το δόγμα της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης» κατά τη σχεδίαση και διεξαγωγή των 

Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης. 

Περιγραφή-Σχεδιάγραμμα 

 Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την εξέταση του τρόπου με τον οποίο 

το δόγμα της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σχεδίαση και διεξαγωγή των Επιχειρήσεων 

Υποστήριξης Ειρήνης. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, εξετάζονται οι διαδικασίες σχεδίασης και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 

της σχεδίασης αντιμετώπισης κρίσεων (Crisis Response Planning), οι οποίες 

εφαρμόζονται και για τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης. Με αυτό τον τρόπο 

γίνεται αντιληπτή η πολυπλοκότητα των σημερινών κρίσεων καθώς και οι 

δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά τη σχεδίαση και 

διεξαγωγή επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης προσέγγισης».  

 Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, το καθένα από τα όποια 

εξετάζει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύνοψη των κυριότερων 

θεωρήσεων των Διεθνών Σχέσεων με σκοπό τη διασύνδεση και την εύρεση αυτής 

που προσεγγίζει πληρέστερα το δόγμα της «ολοκληρωμένης προσέγγισης».  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι και το περιβάλλον 

διεξαγωγής των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης με σκοπό την κατανόηση του 

πολύπλοκου περιβάλλοντος ασφαλείας που το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προσπαθούν να επηρεάσουν. 



 
 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία σχεδίασης επιχειρήσεων του 

ΝΑΤΟ, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η δυσκολία αλλά και ο αριθμός των 

παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 

κατανοητός ο τρόπος που το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται την «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση» στις επιχειρήσεις γενικότερα αλλά και στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης 

Ειρήνης.  

 Αντίστοιχα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία σχεδίασης 

επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορεί να υπάρξει 

σύγκριση με τα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου.   

 Το πέμπτο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο της εργασίας, 

παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία της διατριβής εξάγοντας συμπεράσματα για τον 

τρόπο που ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζουν και υλοποιούν τις 

Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης, αλλά και το σύνολο των επιχειρήσεων 

γενικότερα στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης προσέγγισης».  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Στις 4 Απριλίου 1949 το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Δανία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ισλανδία, η Ιταλία, ο Καναδάς, το 

Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία, υπό τον φόβο 

επίθεσης από τη Σοβιετική Ένωση, υπέγραψαν τη συμφωνία δημιουργίας της 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (North Atlantic Treaty Organization - ΝΑΤΟ). Το 

άρθρο «5» του καταστατικού προσδιόριζε το γενικότερο πλαίσιο και την ιδεολογική 

στρατηγική της Συμμαχίας. Συγκεκριμένα το ‘Άρθρο «5» ανέφερε1: 

«Τα μέρη του ΝΑΤΟ συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση κατά ενός η 

περισσοτέρων μερών της Συμμαχίας, στην Ευρώπη ή στη Βόρειο Αμερική, θα 

θεωρηθεί ως επίθεση κατά όλων των μελών της συμμαχίας. Επίσης συμφωνούν 

ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια επίθεση, κάθε σύμμαχος θα θέσει σε 

ισχύ το δικαίωμα της μονομερούς η πολυμερούς αυτοάμυνας, θα παρέχει στο 

μέρος ή στα μέρη που έχουν δεχθεί επίθεση, μονομερώς και σε συνεννόηση με τα 

άλλα μέρη, κάθε δυνατή ενέργεια την οποία θεωρεί απαραίτητη, 

συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε να επανέλθει και να 

διατηρηθεί η ασφάλεια της Βόρειο-Ατλαντικής περιοχής»2  

Το 1951 το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι 

Κάτω Χώρες δημιουργούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

(European Coal and Steel Community - ECSC), με την οποία αρχίζει η ένωση των 

ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο έχοντας στόχο τη 

διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Το 1957 εγκαθιδρύονται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατομικής Ενέργειας – (European Atomic Energy Community - EURATOM) και η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (European Economic Community - EEC). Οι 

 
1

NATO Official Texts, The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm 
2
 The Parties of NATO agreed that an armed attack against one or more of them in Europe or 

North America shall be considered an attack against them all. Consequently they agree that, if 
such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-
defence will assist the Party or Parties being attacked, individually and in concert with the other 
Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and 
maintain the security of the North Atlantic area. 
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τρεις παραπάνω «κοινότητες» συγχωνεύτηκαν στις 8 Απριλίου του 1965, στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (European Community – EC).  

Το τέλος του ψυχρού πολέμου, το 1989, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός καινούργιου διεθνούς περιβάλλοντος με καινούργιες προκλήσεις ασφαλείας. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του διεθνούς περιβάλλοντος ήταν η ανάδειξη των 

ΗΠΑ στη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη3, η άνοδος της οικονομίας της Κίνας 

και η ύπαρξη διαμαχών ανάμεσα στα κράτη πού είτε ήταν μέλη της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης είτε άνηκαν στη σφαίρα επιρροής της.  

Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχ με την 

οποία θεσπίζονται σαφείς κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, την κοινή 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, καθώς και τη στενότερη 

συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EC), μετονομάζεται σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union - EU). Επιπλέον προέβλεπε δυο 

μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούσε να εκτελείται η Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (Common Foreign and Security Policy - CFSP), 

τις Κοινές Θέσεις και τις Κοινές Δράσεις. Οι Κοινές θέσεις αποφασίζονται από το 

Συμβούλιο, καθορίζοντας μια συγκεκριμένη στάση που οφείλει να τηρήσει 

συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τα κράτη μέλη της 

Ένωσης τηρούν τη Κοινή Θέση, προσδιορίζοντας τις εθνικές τους πολιτικές με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην την πλήττουν, ούτε να παρεμποδίσουν την εφαρμογή 

της4. 

Στις 19 Ιουνίου 1992 η Υπουργική Σύνοδος της τότε Δυτικο-ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Western European Union - WEU) προέβη στη Διακήρυξη του 

Petersberg, η οποία καθόρισε τα πεδία δράσης της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής 

πολιτικής και τα μέσα πραγματοποίησης της δράσης αυτής. Εκτός από την κοινή 

άμυνα, συμφωνήθηκαν και νέες αποστολές, που αφορούν ανθρωπιστικές 

αποστολές ή αποστολές για την απομάκρυνση υπηκόων των κρατών μελών, 

αποστολές πρόληψης συγκρούσεων και ειρηνευτικές αποστολές, αποστολές 

 
3
   Αθανάσιος Πλατιάς, Το νέο Διεθνές Σύστημα, Παπαζήσης, 1995 

4
  Φωτεινή Μπέλλου, Σημειώσεις Μαθήματος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, 

ΠΑΜΑΚ, 2015, 3 
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μάχιμων μονάδων για τη διαχείριση κρίσεων, όπως επιχειρήσεις για την 

αποκατάσταση της ειρήνης, κοινές δράσεις αφοπλισμού, αποστολές για την 

παροχή συμβουλών και συνδρομής σε στρατιωτικά θέματα και επιχειρήσεις 

σταθεροποίησης στο τέλος μίας σύγκρουσης. Οι παραπάνω αποστολές 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πιθανών επιχειρήσεων, από χαμηλής (low intensity) 

έως υψηλής έντασης (high intensity), από το Κεφάλαιο VI έως το κεφάλαιο VII του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών5.  

Το 1997 υπογράφηκε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τέθηκε σε ισχύ 

το 1999 και σύμφωνα με αυτή δημιουργήθηκε η θέση του Ύπατου εκπροσώπου 

για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (CFSP) και θεσπίστηκε 

ένα νέο, τρίτο, μέσο εκτέλεσής της, οι Κοινές Στρατηγικές. Οι κοινές στρατηγικές 

προσδιορίζουν τους στόχους καθώς και τη διάρκεια και τα μέσα που θα παρέχουν 

τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη για την υλοποίησή τους6. 

Το 1998 στο Σεν Μαλό της Γαλλίας οι αρχηγοί της Γαλλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξαν το δρόμο για μια σειρά αποφάσεις, διακηρύττοντας 

την ανάγκη για την πλήρη και άμεση εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (CFSP),  

τονίζοντας την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποφασίσει για την 

προοδευτική πλαισίωση (framing) μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με το κείμενο του Ανακοινωθέντος (παρ.2), «το Συμβούλιο θα πρέπει να 

λάβει εκείνες τις αποφάσεις που θα επιτρέψουν στην Ένωση να αποκτήσει τη 

δυνατότητα για αυτόνομη δράση, η οποία θα στηρίζεται τόσο σε αξιόπιστες 

στρατιωτικές δυνάμεις, όσο και σε μέσα που θα αποφασίζει να χρησιμοποιεί, 

διαθέτοντας την ετοιμότητα να το πράξει προκειμένου να αντιμετωπίζει διεθνείς 

κρίσεις»7.  

To 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση σύστησε νέους πολιτικούς και στρατιωτικούς 

θεσμούς, όπως η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (Political and Security 

 
5
 Ιωάννης Παρίσης,Η Ευρώπη της Άμυνας, Έκφραση Πολιτισμού, 2010, σελ 60 

6
 Φωτεινή Μπέλλου, Σημειώσεις Μαθήματος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, ΠΑΜΑΚ, 

2015, σελ 12 
7

 Στο ίδιο, σελ 18. Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης: http://www.cvce.eu/viewer/-
/content/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/en 
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Committee - PSC), η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European 

Union Military Committee - EUMC) και το Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Union Military Staff - EUMS). Στις 17 Μαρτίου 2003 τέθηκε σε 

εφαρμογή η συνθήκη “Berlin-Plus” σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση 

απέκτησε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην υποδομή τόσο του σχεδιασμού 

και της παρακολούθησης όσο και της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων του 

ΝΑΤΟ. Προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος βαθμός συνεργασίας με το  

ΝΑΤΟ, στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme 

Headquarters of Allied Powers Europe – SHAPE) δημιουργήθηκε επιτελείο (EU 

Cell at SHAPE -EUCS) με αποστολή την υποστήριξη του Υποδιοικητή των 

Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (Deputy Supreme Allied Commander 

Europe - DSACEUR) σε περίπτωση ανάληψης επιχειρήσεως από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς αυτός θα είναι ο επικεφαλής8.  

1.2 Γέννηση της «Ολοκληρωμένης Προσέγγισης» 

Το NATO δεν είχε εμπλακεί σε καμία σύγκρουση καθ΄ όλη την διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου, μετά το τέλος του οποίου αναθεώρησε και τροποποίησε 

δόγματα και στρατηγικές, προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ενώ η 

συλλογική άμυνα που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της συμμαχίας 

παρέμεινε ως κυρίαρχη αποστολή, το 1999 οι αρχηγοί των κρατών και των 

κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ ενέκριναν το αναθεωρημένο Στρατηγικό Δόγμα 9 , 

καθορίζοντας τους στόχους της Συμμαχίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό 

που πραγματευόταν κυρίως ήταν κατά πόσο και με ποιο τρόπο η Συμμαχία θα 

έπρεπε να εμπλέκεται σε αποστολές εκτός της «περιοχής ευθύνης» της και εκτός 

του πλαισίου της συλλογικής άμυνας που καθορίστηκε και διατυπώθηκε με τα 

άρθρα 5 και 6 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ουάσινγκτον του 1949. 

Τα επιχειρησιακά διδάγματα (Lessons Learned) από τις επιχειρήσεις στο 

Κοσσυφοπέδιο το 1999 και στο Αφγανιστάν το 2001, μετά από την τρομοκρατική 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με το καινούργιο διεθνές 

περιβάλλον ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί, κατέστησαν σαφές στη Συμμαχία 

 
8
 Europian External Action Service,  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/ 

5436/the-european-union-military-staff-eums_en 
9
  Για το πλήρες κείμενο: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm 
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ότι μια κρίση ή μια διαμάχη δεν μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση μόνο 

στρατιωτικών δυνάμεων10. Καθώς οι προκλήσεις και το περιβάλλον ασφαλείας 

αλλάζουν συνεχώς, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθούν και να 

αντιμετωπιστούν παρόμοιες καταστάσεις χωρίς την υποστήριξη από 

Κυβερνητικούς, Μη Κυβερνητικούς και πολιτικούς φορείς. 

Οι παγκόσμιοι αλλά και οι περιφερειακοί οργανισμοί μπορούν να 

υποστηρίξουν και να υποβοηθήσουν τη Συμμαχία στη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η ύπαρξη ετοιμότητας 

επέμβασης, προκειμένου να προληφθούν συρράξεις και να υπάρχει 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» για τη 

διαχείριση και την επίλυση κρίσεων είχε δημιουργηθεί. Παράλληλα δημιουργήθηκε 

η απαίτηση να λαμβάνονται υπόψη οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί στη σχεδίαση και 

στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει συντονισμός με τις 

στρατιωτικές δυνάμεις. 

Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς χρησιμοποιεί τις δομές και 

δυνατότητες του ΝΑΤΟ για τη σχεδίαση και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων 

και λόγω της ύπαρξης κρατών που είναι μέλη της Ένωσης και του ΝΑΤΟ 

παράλληλα, έχει την ίδια προσέγγιση ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των 

δημιουργούμενων κρίσεων και καταστάσεων. Με αυτό τρόπο η προσπάθεια 

υλοποίησης της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» αποτελεί προτεραιότητα και για 

την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, η οποία παράλληλα προσπαθεί να αναπτύξει 

επιχειρησιακές δυνατότητες αντίστοιχες του ΝΑΤΟ. 

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση της «Ολοκληρωμένης Προσέγγισης» 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο διαπιστώνεται ότι 

υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ως προς το τι είναι η «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση», χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός. 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια εννοιολογική προσέγγιση της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης» θα παρατεθούν διαφορές απόψεις θεσμικών οργάνων του ΝΑΤΟ 

 
10

  Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty 
Organization, 2010, Παράγραφος 21. Για το πλήρες κείμενο: http://www.nato.int/strategic-
concept/pdf/Strat_ Concept_ web _en.pdf 
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και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές έχουν διατυπωθεί σε επίσημα κείμενα.  

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν έχει 

αναφέρει σε ομιλία του: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση», όπου οι πολιτικές και στρατιωτικές προσπάθειες να είναι 

συντονισμένες, και να εργαστούν προς την επίτευξη κοινών στόχων. Όπου, σε 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες 

σχεδιάζουν μαζί, λειτουργούν με συμπληρωματικό τρόπο και 

αλληλοϋποστηρίζονται. Αυτό φαίνεται λογικό και είναι. Αλλά τόσο στην περιοχή 

των επιχειρήσεων όσο και σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν πολλών ειδών λόγοι, 

καλοί και κακοί που αυτό δεν θα συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις συχνά διεξάγονται στο κενό, επειδή δεν υφίσταται πρόοδος σε 

πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον σημαίνει ότι οι προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη προστασία 

από τους στρατιώτες μας. Και αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της διεθνούς 

προσπάθειας διαρκεί περισσότερο γιατί δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα 

έπρεπε».  

Και συνέχισε: «Γι' αυτό και η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» όχι μόνο έχει 

νόημα αλλά είναι και απαραίτητη. Το ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργαστεί πιο στενά με 

τους πολιτικούς εταίρους, τόσο στην περιοχή των επιχειρήσεων όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο – ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Και με 

τους δύο οργανισμούς έχουμε ήδη κάνει τόσα πολλά. Ελπίζουμε ότι και αυτοί 

θέλουν να εργαστούν πιο στενά μαζί μας. Και πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται 

επιπλέον και δυνατότητες πολιτικού επιπέδου, προκειμένου να διασυνδεθούμε 

αποτελεσματικά με τους συνεργάτες μας. Μάθαμε, επίσης, ότι πρέπει να κάνουμε 

εκπαίδευση από την αρχή. Επειδή όσο το συντομότερο οι τοπικές δυνάμεις 

μπορέσουν να διαχειριστούν την ασφάλεια, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να 

επιστρέψουμε σπίτι. Είναι τόσο απλό όσο αυτό»11.  

Στον οδηγό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην 

Ουαλία, αναγράφεται ότι για να υφίσταται αποτελεσματική εφαρμογή της 

 
11

  The New Strategic Concept: Active Engagement The New Strategic Concept: Active 
Engagement, Modern Defence, Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at 
the GMF, Brussels, http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_66727.htm 
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ολοκληρωμένης προσέγγισης απαιτείται όλοι οι παράγοντες να συμβάλλουν σε μια 

συντονισμένη προσπάθεια, η οποία πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό αίσθημα 

ευθύνης, στη διαφάνεια και την αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αντίστοιχα δυνατά σημεία τους, τις εντολές που έχουν, το έργο που τους έχει 

ανατεθεί, καθώς και την αυτονομία λήψης αποφάσεων12.  

Στο εγχειρίδιο «Οδηγίες Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένης 

Προσέγγισης» (Comprehensive Operations Planning Directive- COPD) που έχει 

συνταχθεί από το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη 

(SHAPE) η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» περιγράφεται ως το μέσο επαύξησης 

ενός πλήρους και συμβατού τρόπου αντίδρασης σε μία κρίση από όλους τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες13. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τονίσει ότι «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση» είναι ταυτόχρονα μια γενική μέθοδος εργασίας και ένα σύνολο 

επαρκών μέτρων και διαδικασιών, για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η 

Ένωση, βασισμένη σε ένα κοινό στρατηγικό όραμα και χρησιμοποιώντας κάποια 

από τα μεγάλου εύρους υπάρχοντα εργαλεία και μέσα, συλλογικά μπορεί να 

αναπτύξει, ενσωματώσει και υλοποιήσει πιο αποτελεσματικές πολιτικές, 

εργασιακές πρακτικές, δράσεις και αποτελέσματα. Η ανάγκη για μια τέτοια 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση» είναι εντονότερη σε καταστάσεις κρίσης και 

σύγκρουσης σε ευάλωτα κράτη, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσματική 

αντίδραση, συμπεριλαμβανομένου και την πρόληψη των συγκρούσεων14.  

Η ύπαρξη «ολοκληρωμένης προσέγγισης» αναφέρεται όχι μόνο στην 

ανάπτυξη των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πόρων, αλλά και την 

κοινή ευθύνη των παραγόντων και κρατών μελών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαθέτει ένα μοναδικό δίκτυο διπλωματών από 139 αντιπροσωπείες χωρών, 

διπλωματική εμπειρία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European 

External Action Service – EEAS), τους ειδικούς εκπροσώπους και την 

 
12

 NATO Wales Summit Guide. 2014, σελ 340, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ 
pdf_publications /20141008_140108-SummitGuideWales2014-eng.pdf 
13

  Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012  
14

 Council conclusions on the EU's comprehensive approach, Counsil of the EU, 2014, 
http://www.consilium. europa.eu /uedocs  /cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142552.pdf 
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επιχειρησιακή εμπλοκή σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Common Security and Defence Policy -CSDP). 

Επιτυγχάνοντας με στρατηγικό τρόπο τη συγκεντρωτική εργασία όλων των 

παραπάνω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕC) και τα 28 κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μπορεί να υπερασπίζεται τα θεμελιώδη συμφέροντα και τις αξίες, να 

προωθεί τους κρίσιμους πολιτικούς στόχους και να προλαμβάνει κρίσεις ή να 

βοηθά στην αποκατάσταση της σταθερότητας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι 

θα βοηθήσει στην βελτίωση των ζωών όσων απειλούνται από συγκρούσεις και 

στην αποτροπή ή στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων για την Ένωση, 

τους πολίτες και την εσωτερική ασφάλεια από συγκρούσεις σε άλλα μέρη. Η 

Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι ισχυρότερη, πιο συνεκτική, με εμφανέστερη παρουσία 

και πιο αποτελεσματική στις εξωτερικές της σχέσεις, όταν όλα τα θεσμικά όργανα 

της και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής 

ανάλυσης και ενός κοινού οράματος. Αυτή είναι η «ολοκληρωμένη προσέγγιση»15. 

Από την επιλεκτική παράθεση των παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

υπάρχει διάσταση ως προς το τι θεωρεί το ΝΑΤΟ και τι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση». Η προσέγγιση του κάθε οργανισμού είναι άμεσα 

επηρεασμένη από τον σκοπό, το δόγμα και την ακολουθούμενη πολιτική. Το 

ΝΑΤΟ επικεντρώνεται στη συνεργασία με πολιτικούς φορείς, προκειμένου να 

υποστηριχθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και να επιτευχθεί καλύτερο 

αποτέλεσμα. Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στο συντονισμό των 

διπλωματικών, οικονομικών, εμπορικών, ανθρωπιστικών τομέων και του τομέα 

ασφαλείας, ώστε να υπάρχει αρμονική συνεργασία, τονίζοντας παράλληλα την 

ανάγκη ανάπτυξης κοινής στρατηγικής και κοινών στόχων. 

Αποσκοπώντας σε μια εννοιολογική προσέγγιση της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης» καταλήγουμε στο ότι κοινός παρονομαστής είναι η συνεργασία και  

η δράση σε ενιαίο πλαίσιο, στρατιωτικών και πολιτικών παραγόντων στο πεδίο 

των επιχειρήσεων, κατά τα διάφορα στάδια της σύγκρουσης, από τη σχεδίαση έως 

την αποχώρησή τους, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινά επιθυμητός σκοπός.   

 
15

  The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, High Representative of the 
EU for Foreign Affairs and Security Policy, 2013 ,http://www.eeas.europa.eu/statements/ docs/ 
2013/ 131211_03_en.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» 

Διασύνδεση της «Ολοκληρωμένης Προσέγγισης» με τις 

Βασικές Θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων 

2.1 Εισαγωγή 

,  Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων 

θεωριών Διεθνών Σχέσεων ως θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης». Οι θεωρήσεις της επιστήμης των Διεθνών 

Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων που εκφράζουν δογματικά απόψεις περί 

λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του 

διεθνούς συστήματος 16 . Από τις θεωρήσεις απορρέουν ή στις θεωρήσεις 

στηρίζονται θεωρίες. Οι θεωρίες είναι ερμηνείες των φαινομένων που ανακύπτουν 

ή παρατηρούνται σε ευρεία ή περιορισμένη κλίμακα στο διεθνές επίπεδο, οι οποίες 

όμως, σε αντίθεση με τις θεωρήσεις, μπορούν να υποβληθούν ή υποβλήθηκαν σε 

εμπειρικό έλεγχο, για να κριθεί η εγκυρότητά τους17. 

2.2 Κλασικός ρεαλισμός 

Οι ρίζες της θεώρησης του κλασικού ή πολιτικού ρεαλισμού (classical, 

political realism), της λεγομένης «παραδοσιακής» θεώρησης, φθάνουν ως τον 

Θουκυδίδη, τον Μακιαβέλι, τον Χομπς και τον Κλαούζεβιτς 18 . Ο κλασικός 

ρεαλισμός συντίθεται από τα παρακάτω αξιώματα19:  

1. Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί (μοναδικοί για ορισμένους) 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος. 

2. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και γι’ αυτό και ανταγωνιστικό. 

3. Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές ενότητες και οντότητες που, 

λειτουργώντας μέσα σε μία κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζουν το κόστος και 

 
16

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010, σελ 58 
17

 Στο ίδιο 
18

 Στο ίδιο 
19

 Στο ίδιο, σελ 59 
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το όφελος των εναλλακτικών τους επιλογών και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των 

κερδών τους, δηλαδή λειτουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον. 

4. Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωσή 

του. 

5. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος και μάλιστα της 

στρατιωτικής ισχύος. 

6. Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ, αποτιμούν τα συμφέροντά τους στη 

βάση αποκλειστικά της ισχύος και μέσω αυτής αποσκοπούν στην ικανοποίηση του 

«εθνικού συμφέροντος». 

7. Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο για να εξυπηρετήσουν σαφή 

συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς.  

8. Οι κανόνες (διεθνούς) δικαίου δεν παίζουν κανέναν ρόλο, παρά μόνο 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών.  

9. Οι Διεθνείς Οργανισμοί είναι δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια 

των ισχυρών. Τόσο οι Διεθνείς Οργανισμοί όσο και οι συμμαχίες υπάρχουν για 

όσο υφίστανται σταθερά κοινά συμφέροντα και ανάλογα με την ισχύ των κρατών-

μελών.  

10 Η εικόνα που ως παρομοίωση θα περιέγραφε τον κόσμο των 

ρεαλιστών, είναι η ζούγκλα. 

Ο κλασικός ρεαλισμός εξετάζει τη συμπεριφορά των κρατών με βάση τα 

εθνικά τους συμφέροντα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πιθανή συμβολή στις 

εξελίξεις της δομής του διεθνούς συστήματος άλλων κυβερνητικών και μη 

παραγόντων, τον ρόλο των υφιστάμενων διεθνών ρυθμίσεων ή τον ρόλο της 

πολιτικής στο εσωτερικό των κρατών ή, τέλος, τον ρόλο της οικονομίας20.  

Συνεπώς, η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» δεν μπορεί να προσεγγιστεί από 

το ρεαλισμό καθώς ο τελευταίος δε δίνει ρόλο στους Διεθνούς Οργανισμούς και 

 
20

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010, σελ 57 
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στις Κυβερνητικές ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παρά μόνο στα κράτη. Η 

συνεργασία με πολιτικούς παράγοντες δεν έχει νόημα καθώς τα κράτη αποτελούν 

τους σημαντικότερους παράγοντες και η συμπεριφορά του εξαρτάται αποκλειστικά 

και μόνο από το συμφέρον τους. Επιπλέον επιδιώκεται η στρατιωτική ισχύς σαν 

μέσο για την ικανοποίηση του εθνικού συμφέροντος και η προοπτική του πολέμου 

υφίσταται προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικοί σκοποί. 

2.3 Δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός  

Εξέλιξη του κλασικού ρεαλισμού είναι ο δομικός ρεαλισμός (structural 

realism), γνωστός και ως νεορεαλισμός (neorealism) που διαμόρφωσε ο Kenneth 

Waltz. Ο νεορεαλισμός κατανοεί τη συμπεριφορά των κρατών σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας, αποδεχόμενος την 

«προσωποποίηση» του «λογικού» κράτους και την προϋποτιθέμενη και μη 

οριζόμενη γενική έννοια του «εθνικού συμφέροντος». Ο νεορεαλισμός προσφέρει 

στο διεθνές σύστημα ρόλο, καθώς δέχεται ότι η συμπεριφορά ή οι αλλαγές στη 

συμπεριφορά των κρατών οφείλονται στις πιέσεις της δομής (κατανομής ισχύος) 

του διεθνούς συστήματος21. Τα αξιώματα του νεορεαλισμού είναι22: 

1. Τα κράτη αποτελούν ταυτόσημες λειτουργικές οντότητες μέσα σε ένα 

άναρχο διεθνές σύστημα. 

2. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί 

στη συμπεριφορά και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών που απορρέουν από τη 

δομή του.  

3. Οι διεθνείς θεσμοί δεν είναι όπως στον ρεαλισμό αποτέλεσμα 

συγκυριακής σύμπτωσης συμφερόντων των κρατών, αλλά αντανακλούν την 

κατανομή ή τους συσχετισμούς της ισχύος στο διεθνές σύστημα και είναι εργαλεία 

στα χέρια των ισχυρών του διεθνούς συστήματος. 

4. Οι αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών δεν αλλάζουν τις σχέσεις 

μεταξύ τους.  

 
21

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010, σελ 64 
22

 Στο ίδιο 
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Ο νεορεαλισμός δεν μπορεί να εξετάσει το ρόλο των αμιγών εθνικών 

συμφερόντων, καθώς τέτοια δεν υπάρχουν σε καθαρή μορφή αλλά 

διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. 

Επιπλέον, αγνοεί παντελώς την όποια δυναμική των διεθνών οργανισμών και το 

πώς αυτοί οι οργανισμοί επηρεάζουν το διεθνές ή περιφερειακό γίγνεσθαι λόγω 

των νομικών, πολιτικών και οικονομικών δεσμών που δημιουργούν αλλά και των 

συνεπειών που έχει στις εξελίξεις αυτή και μόνη η ύπαρξη τους23. 

Ο νεορεαλισμός. παρόλο που δέχεται τα κράτη ως τους κυριότερους 

παράγοντες, προσεγγίζει την «ολοκληρωμένη προσέγγιση» καθώς δίνει ρόλο στο 

διεθνές σύστημα. Οι περιορισμοί που επιβάλλει το διεθνές σύστημα στη 

συμπεριφορά των κρατών, απορρέουν από τη συνεργασία πολιτικών και 

στρατιωτικών παραγόντων, ανατρέποντας με αυτό τον τρόπο την πρωτοκαθεδρία 

της στρατιωτικής ισχύος. Επιπλέον, παρόλο που οι διεθνείς θεσμοί 

παρουσιάζονται ως εργαλεία στα χέρια των ισχυρών του διεθνούς συστήματος, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν ή τροποποιήσουν την 

συμπεριφορά ενός κράτους.  

2.4 Πλουραλισμός  

Ο Πλουραλισμός χαρακτηρίζεται ως οιονεί θεώρηση δεδομένου ότι δεν έχει 

την εσωτερική συνοχή, οργάνωση, και πειθαρχία αξιωμάτων, όπως ο ρεαλισμός 

και είναι αποτέλεσμα αφενός των αδυναμιών του ρεαλισμού και αφετέρου της 

σύγκλησης συμπερασμάτων από άλλα ρεύματα. Ο ιδεαλισμός, ο οποίος αποτελεί 

την πρώτη μορφή του πλουραλισμού, απορρίπτει την παραδοσιακή μορφή της 

πολιτικής που εκφράζεται με τη διεκδίκηση ισχύος, τις ισορροπίες δυνάμεων και τη 

χρήση βίας. Αντιπροτείνει την ανάγκης σεβασμού του δικαίου με σκοπό την 

ειρήνη, ύπαρξη διεθνών οργανισμών και ακόμα και το ξεπέρασμα της 

εθνοκεντρικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας με τη δημιουργία υπερεθνικών 

δομών. Κατά την ώριμη πλουραλιστική θεώρηση δεν αποκλείεται μεν ο ρόλος της 

ισχύος (στρατιωτικής αλλά επιπλέον οικονομικής και θεσμικής), θεωρείται όμως ότι 

το διεθνές σύστημα δε βρίσκεται σε κατάσταση διαρκών συγκρούσεων, αντίθετα, 

διακατέχεται από ή εμφανίζει μία σχετική τάξη λόγω ακριβώς της ύπαρξης διεθνών 

 
23

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010, σελ 67 
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οργανισμών και καθεστώτων που ρυθμίζουν και παγιώνουν τις διάφορες μορφές 

συνεργασίας24. Τα αξιώματα του πλουραλισμού είναι25: 

1. Το διεθνές σύστημα αποτελείται από κράτη και Διεθνείς 

Οργανισμούς. 

2. Το διεθνές σύστημα παραμένει άναρχο και ανταγωνιστικό όμως δεν 

επικρατεί παντελής αταξία λόγω της ύπαρξης μορφών συνεργασίας. 

3. Ο ορθολογισμός και η ενότητα των κρατών καταργούνται 

μεθοδολογικά. Οι πολιτικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα σύνθετων 

εσωτερικών διεργασιών. 

4. Η έννοια του «εθνικού» συμφέροντος είτε καταργείται είτε 

τροποποιείται, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα συμφέροντα εκτός της εθνικής 

ασφάλειας, όπως συμφέροντα οικονομικής φύσης. 

5. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών μορφών ισχύος και 

συνεργασιών, τις οποίες τα κράτη επιδιώκουν. 

6. Οι κανόνες (διεθνούς) δικαίου παίζουν ρόλο και επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των κρατών. 

7. Οι Διεθνείς Οργανισμοί είναι αποτέλεσμα συνεργασιών μεταξύ των 

κρατών. 

8. Η εικόνα που, ως παρομοίωση, θα περιέγραφε τον κόσμο των 

πλουραλιστών είναι ένα δίκτυο ή ένας ιστός. 

Ο πλουραλισμός αμφισβητεί την ύπαρξη αμιγώς ανταγωνιστικών σχέσεων 

στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, λόγω της παράλληλης ύπαρξης της 

διεθνούς (κυρίως οικονομικής αλλά και πολιτικής) συνεργασίας (cooperation),  

που, αυξάνοντας την αλληλεξάρτηση (interdependence), μειώνει τις πιθανότητες 

συγκρούσεων. Δηλαδή κατά την ώριμη πλουραλιστική θεώρηση ναι μεν δεν 

αποκλείεται ο ρόλος της ισχύος (στρατιωτικής αλλά επιπλέον οικονομικής και 

 
24

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010,, σελ 71 
25

 Στο ίδιο, σελ 75 
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θεσμικής), θεωρείται όμως ότι το διεθνές σύστημα δε βρίσκεται σε κατάσταση 

διαρκών συγκρούσεων αντίθετα, διακατέχεται από ή εμφανίζει μία σχετική τάξη 

λόγω ακριβώς της ύπαρξης Διεθνών Οργανισμών και καθεστώτων που ρυθμίζουν 

και παγιώνουν τις διάφορες μορφές συνεργασίας26.  

 Η πλουραλιστική θεώρηση σαφώς δεν εξετάζει με τον παραδοσιακό τρόπο 

τις ισορροπίες δυνάμεων ή τους συμψηφισμούς συμφερόντων ούτε τις πιέσεις που 

ασκούν οι δομές του διεθνούς συστήματος στη συμπεριφορά των διαφόρων 

παραγόντων. Είναι η θεώρηση που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση» καθώς παρουσιάζει τους Διεθνούς Οργανισμούς ως 

εξίσου σημαντικούς παράγοντες με τα κράτη και εξετάζει πώς το διεθνές σύστημα 

επηρεάζει τα κράτη όχι στη βάση της κατανομής ισχύος στα πλαίσιά του, αλλά στη 

βάση των συστημικών δεσμών της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης.  

 Το κύριο χαρακτηριστικό της αλληλεξάρτησης, το οποίο είναι οι αμοιβαίες 

συνέπειες μεταξύ κρατών ή μεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες27, δύναται να 

θεωρηθεί ως το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί η «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση». Καθώς κράτη ή παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση είναι 

δυνατό να παρουσιάσουν κοινά κέρδη ή κοινό κόστος, η συνεργασία πολιτικών και 

στρατιωτικών παραγόντων μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτέλεσμα, καθώς 

οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως ή προσφέρουν πηγές ισχύος. 

  

 
26

  Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2010, σελ 73 
27

  Στο ίδιο, σελ 449 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β» 

Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης 

3.1 Γενικά περί Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων 

Το κεφάλαιο VΙ του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προβλέπει 

την ειρηνική επίλυση των διαφορών κρατών μελών ή των εθνολογικών ενοτήτων 

των οποίων η παρατεταμένη τριβή επί εθνικών αντιπαραθέσεων απειλεί την 

τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Και συμπληρώνει ότι για κάθε 

διαφορά που η παράτασή της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσπαθούν πρώτα 

από όλα να λύσουν τη διαφορά τους με διαπραγματεύσεις, έρευνα, μεσολάβηση, 

συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε τοπικούς 

οργανισμούς ή συμφωνίες ή με άλλα ειρηνικά μέσα της εκλογής τους28  

Η τεχνική της ειρηνευτικής δραστηριότητας, ως μέσο επίλυσης διαφοράς 

εμπεριέχει την αποστολή παρατηρητών ή ειρηνευτικών δυνάμεων στις 

προβληματικές περιοχές του πλανήτη. Απώτερος σκοπός των παραπάνω 

δυνάμεων είναι η επαναφορά της διεθνούς νομιμότητας και της έννομης τάξης, 

καθώς και η επιτήρηση της ειρηνευτικής διευθέτησης των διαφορών των 

εμπλεκομένων μερών. 

Ο όρος Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης (Peace Support Operations - 

PSO)29 χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από πολιτικούς οργανισμούς για να 

περιγράψει τις δραστηριότητές τους σε πολύπλοκες έκτακτες ανθρωπιστικές 

κρίσεις, αλλά και από πολλούς στρατούς ανά τον κόσμο, καθώς και από Διεθνείς 

Οργανισμούς ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, για να περιγράψει στρατιωτικές 

επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό την ενίσχυση της ειρήνης σε διάφορες 

ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη, αλλά και την αποφυγή ή τον τερματισμό 

ανθρωπιστικών κρίσεων σε συνεργασία με πολιτικούς οργανισμούς. 

 
28

  Άρθρο 33 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ. 
29

 Στο ΝΑΤΟ χρησιμοποιείται ο όρος «Peace Support Operations (PSOs)»  ενώ στην ΕΕ έχει 
επικρατήσει ο όρος «Αποστολές τύπου Petesberg » 
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Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) είναι πολυσύνθετες 

επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές δυνάμεις καθώς επίσης 

διπλωματικές αντιπροσωπείες και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σκοπός τους είναι 

να επιτύχουν τους ανθρωπιστικούς στόχους ή μια μακροπρόθεσμη πολιτική 

διευθέτηση και διεξάγονται αμερόληπτα για την υποστήριξη μιας εντολής των 

Ηνωμένων Εθνών (UN) ή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (Organization for Security and Co‑operation in Europe – OSCE)30.  

3.2 Τύποι των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 

Οι τύποι των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης, είναι οι παρακάτω31: 

1. Αποτροπή (πρόληψη) Συγκρούσεως (Conflict Prevention). 

Διεξάγονται στα πλαίσια του Κεφαλαίου VI του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, και κυμαίνονται από διπλωματικές πρωτοβουλίες μέχρι προληπτική 

ανάπτυξη επιχειρησιακών δυνάμεων οι οποίες θα διαθέτουν επαρκείς 

αποτρεπτικές δυνατότητες, ώστε οι διαμάχες να μην κλιμακωθούν σε ένοπλες 

συγκρούσεις ή να εξαπλωθούν. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αποστολές 

διαβουλεύσεων, προειδοποιήσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων. 

2. Διατήρηση της Ειρήνης (Peace Keeping). 

Αναλαμβάνονται γενικά στα πλαίσια του Κεφαλαίου VI του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, με τη συγκατάθεση όλων των σημαντικών εμπλεκομένων 

παραγόντων32 σε μια σύγκρουση, με σκοπό να εποπτεύουν και να διευκολύνουν 

την εφαρμογή μιας συμφωνίας ειρήνης. 

3. Οικοδόμηση της Ειρήνης (Peace Building) 

Καλύπτουν τις ενέργειες, οι οποίες υποστηρίζουν πολιτικά, 

οικονομικά, κοινωνικά, και στρατιωτικά μέτρα και δομές, στοχεύοντας στην 

ενίσχυση και σταθεροποίηση των πολιτικών διευθετήσεων, προκειμένου να 

αποκατασταθούν οι αιτίες των συγκρούσεων. 

 
30

   Δόγμα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Στρατού Ξηράς,ΓΕΣ/ Διεύθυνση Δόγματος, 2010, σελ 12 
31

  Στο ίδιο. 
32

   Ο όρος που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: «actor» 
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4. Επιβολή της Ειρήνης (Peace Enforcement) 

Είναι καταναγκαστικής φύσης και αναλαμβάνονται στα πλαίσια του 

Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όταν η συγκατάθεση 

οποιουδήποτε από τους βασικούς εμπλεκόμενους στη σύγκρουση είναι αβέβαιη. 

Σκοπός τους είναι να διατηρήσουν και να επανεγκαθιδρύσουν την ειρήνη ή να 

επιβάλουν τους όρους που προσδιορίζονται στην εντολή για την επιβολή της 

ειρήνης. 

5. Εγκαθίδρυση της Ειρήνης (Peace Making) 

Καλύπτουν τις διπλωματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 

μετά από την έναρξη μιας σύγκρουσης που στοχεύει στην καθιέρωση μιας 

εκεχειρίας ή μιας γρήγορης ειρηνικής τακτοποίησης. Μπορούν να περιλάβουν 

διάθεση καλών υπηρεσιών, μεσολάβηση, συμβιβασμό, διπλωματική πίεση, 

απομόνωση και κυρώσεις. Παρ’ ότι η εγκαθίδρυση της ειρήνης πραγματοποιείται 

με διπλωματικά μέσα, είναι δυνατή η στρατιωτική υποστήριξη είτε εμμέσως 

(εργασίες επιτελείου κ.λ.π.) είτε άμεσα με εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων.  

Για κάθε ειρηνευτική αποστολή τα κράτη μέλη, σε εθελοντική πάντοτε βάση, 

διαθέτουν στρατό και εξοπλισμό. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών διατηρούν 

τον τακτικό έλεγχο των διατιθέμενων στρατευμάτων και διατηρούν το δικαίωμα της 

απόσυρσης σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχείρησης το κρίνουν σκόπιμο. Αυτό 

που διακρίνει τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) από τις κλασσικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις, είναι η αμερόληπτη προσέγγιση αυτών, από τη δύναμη 

που τις διεξάγει.  

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) δε διεξάγονται σε υποστήριξη 

ενός μέρους της σύγκρουσης ούτε εναντίον κάποιου άλλου, αλλά πρέπει να 

διεξάγονται με αμερόληπτο και ισοκατανεμημένο τρόπο. Σχεδιάζονται προκειμένου 

να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι 

πολιτικοί κυρίως οργανισμοί μπορούν να εργαστούν, ώστε να δημιουργήσουν εκ 

νέου μετά από μια ένοπλη σύγκρουση, τις απαραίτητες υποδομές για την 

υποστήριξη μιας αυτοσυντηρούμενης, διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης. Οι βασικές 

αρχές της αμεροληψίας, της συναίνεσης των εμπλεκομένων και του περιορισμού 
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στη χρήση βίας, πρέπει να επιδιώκεται να εφαρμόζονται στη σχεδίαση και στη 

διεξαγωγή τους33. 

3.3 Το περιβάλλον διεξαγωγής Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) συχνά λαμβάνουν χώρα σε 

περιβάλλον πολύ λιγότερο σαφές και καθορισμένο, ακόμη και από αυτό στο οποίο 

διεξάγονται κλασσικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η ταυτότητα των αντιμαχομένων 

καθώς και η μεταξύ τους σχέση, δεν είναι ξεκάθαρη και μπορεί να μεταβληθεί κατά 

την διεξαγωγή μιας επιχείρησης. Η σχέση της επιχείρησης με πολιτικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη και άμεση καθώς μια 

τέτοια επιχείρηση, εάν οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, μπορεί να έχει 

άμεσο πολιτικό κόστος για τις κυβερνήσεις που διαθέτουν στρατεύματα. Έτσι η 

σύνταξη ενός σχεδίου επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερο 

εγχείρημα, απ’ ότι η κατάστρωση ενός αναλόγου σχεδίου που αφορά πόλεμο.  

Ο αντίπαλος ή πιθανός αντίπαλος, τις πιο πολλές φορές δεν είναι ένας 

οργανωμένος στρατός ή έστω ένοπλες ομάδες υπό ενιαία αλυσίδα διοικήσεως. 

Αντίθετα μπορεί να είναι ομάδες ατάκτων με χαλαρή και ακαθόριστη ιεραρχία, 

τρομοκράτες ή άλλα αντιμαχόμενα τμήματα του τοπικού πληθυσμού, τα οποία 

προσπαθούν να εξαργυρώσουν τα πιθανά αισθήματα δυσαρέσκειας του 

πληθυσμού, εκμεταλλευόμενοι ακόμη και στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος.  

Η σύνδεση και η εκμετάλλευση από τους παραπάνω του άμαχου 

πληθυσμού, μπορεί να καταστήσουν τα κλασικά στοιχεία στρατιωτικής ισχύος, 

όπως η ισχύς πυρός, ανεφάρμοστα κατά τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης 

(PSO). Από την άλλη πλευρά, μη βίαιες δυνατότητες μιας στρατιωτικής δύναμης, 

όπως η πολιτικό - στρατιωτική συνεργασία, οι πληροφοριακές και ψυχολογικές 

επιχειρήσεις, καθίστανται αυτόματα πιο σημαντικές. Η υπερβολική χρήση ισχύος 

πυρός μπορεί να αποβεί εις βάρος της επιτυχίας της αποστολής. Όταν απαιτηθεί η 

χρήση βίας, αυτό πρέπει να γίνει για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές ή να 

αποτρέψει τη σύρραξη και όχι για να καταστρέψει τους αντιμαχόμενους, στόχος ο 

οποίος ταιριάζει σε μια καθαρά πολεμική επιχείρηση και όχι σε ειρηνευτική 

 
33

  Δόγμα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Στρατού Ξηράς,ΓΕΣ/ Διεύθυνση Δόγματος, 2010, σελ 15 
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αποστολή, ακόμη και εάν αυτή είναι η επιβολή της ειρήνης. Η ίδια η ένοπλη 

σύρραξη είναι ο εχθρός και όχι οι αντιμαχόμενοι. 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον εντός του 

οποίου διεξάγονται οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO), είναι το γεγονός 

ότι οι επιχειρήσεις σχεδόν πάντα αναλαμβάνονται από πολυεθνικές δυνάμεις. 

Αυτό σημαίνει επιπλέον δυσκολίες, λόγω της διαφορετικής εκπαίδευσης, 

εξοπλισμού, δομής διοικήσεως, ακόμη και πολιτιστικών διαφορών. Επιπλέον, οι 

σχέσεις ενός κράτους, που συμμετέχει με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, 

με κάποιους από του παράγοντας που επιδρούν στο περιβάλλον μπορεί να 

διαφέρει από τις αντίστοιχες σχέσεις άλλου συμμετέχοντος κράτους. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κοινός τρόπος 

επέμβασης στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO). Προκειμένου να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, απαιτείται προσεκτική μελέτη του 

περιβάλλοντος και των παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, 

προκειμένου να καθοριστεί ένας αποτελεσματικός τρόπος επέμβασης. Οι 

περιορισμοί που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση μια τέτοιας 

επιχειρήσεις είναι πολλοί και πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα πρώτα στάδια της 

σχεδίασης. Θα πρέπει η οποιαδήποτε επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη το ρόλο και 

το σκοπό όλων των εμπλεκομένων παραγόντων, δίνοντας παράλληλα έργο σε 

όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς, από την έναρξη της σχεδίασης και 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» 

Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης 

Ειρήνης στο πλαίσιο δράσεων του ΝΑΤΟ 

4.1 Γενικά  

Το ΝΑΤΟ ανέπτυξε την ιδέα της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» σε ένα 

στρατηγικό δόγμα ως αλληλεπίδραση με πολιτικούς παράγοντες. Η έννοια της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης» στηρίζεται στην ιδέα του σχεδιασμού, της 

διεξαγωγής και αξιολόγησης των Επιχειρήσεων με Βάση το Αποτέλεσμα (Effect 

base Operations - ΕΒΟ). Αυτό αποτελεί και το κεντρικό στοιχείο των Οδηγιών 

Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ολοκληρωμένης Προσέγγισης (COPD). Αποτέλεσμα 

(Effect) είναι η φυσική κατάσταση ή η συμπεριφορά ενός συστήματος σαν 

αποτέλεσμα μιας ή περισσοτέρων ενεργειών ή ακόμη ενός άλλου προγενέστερου 

αποτελέσματος34. Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα υφίσταται, όταν επιτυγχάνεται ένας 

στρατηγικός ή επιχειρησιακός αντικειμενικός σκοπός. Ένα ανεπιθύμητο 

αποτέλεσμα μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο προς την επίτευξη ενός 

αντικειμενικού σκοπού. Για να επιτευχθεί ένας αντικειμενικός σκοπός είναι δυνατόν 

να απαιτείται η επίτευξη περισσότερων από ένα επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς και 

η αποφυγή αριθμού ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.  

Επιχειρήσεις με Βάση το Αποτέλεσμα (ΕΒΟ) είναι οτιδήποτε αφορά στην 

κατάσταση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κατάστασης, πως 

θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση και ποια να είναι η κατάσταση στο τέλος των 

επιχειρήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι προσέγγιση των επιχειρήσεων με βάση το 

αποτέλεσμα (Effects – Based Approach to Operations –ΕΒΑΟ) είναι η διαδικασία 

ανάλυσης, σχεδίασης, εκτέλεσης και εκτίμησης μιας αποστολής, με σκοπό την 

επίτευξη της τελικής επιθυμητής κατάστασης, μέσω της επίτευξης των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων, αναγνωρίζοντας το επιχειρησιακό περιβάλλον σαν ένα σύστημα 

υποσυστημάτων, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα ισχύος, εκτελώντας 

δραστηριότητες και παρακολουθώντας συνεχώς την εξέλιξη των επιχειρήσεων, 

προσαρμόζοντας το σχέδιο ενέργειας όπου και όταν απαιτείται. 

 
34

   Effects – Based Approach to Operations, International Military Staff, 2006 
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Η εστίαση στα αποτελέσματα (effects) κατά τη διαδικασία σχεδίασης, αλλά 

και κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια 

ιδιαίτερα δύσκολή διαδικασία σχεδίασης όπως έχει προκύψει από τα μέχρι τώρα 

Επιχειρησιακά Διδάγματα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων35. Παρόλο που 

οι Αμερικάνοι έχουν απορρίψει την ιδέα των Επιχειρήσεων με Βάση το 

Αποτέλεσμα (EBO), το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να φαίνεται αποφασισμένο να 

διατηρήσει την εστίαση του στα αποτελέσματα, ως αναπόσπαστο τμήμα της 

διαδικασία σχεδίασης των επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης προσέγγισης»36. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΝΑΤΟ με την 

εφαρμογή τους δόγματος της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» δεν προσπαθεί να 

αναλάβει αρμοδιότητες από τους άλλους κατά την διαχείριση συγκρούσεων και 

κρίσεων. Το μήνυμα από τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνα είναι ότι το ΝΑΤΟ θα 

συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα, δηλαδή να παρέχει ένα ισχυρό 

σύνολο πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων. Θεωρεί δεδομένο ότι οι 

επιχειρήσεις σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης που ακολουθούν τον τερματισμό 

των εχθροπραξιών πρέπει να αναλαμβάνονται από εκείνους τους φορείς και 

οργανισμούς που έχουν αντίστοιχη εμπειρία, εντολή (mandate) και αρμοδιότητες, 

όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 

φυσικά η τοπική κυβέρνηση με τις τοπικές υπηρεσίες37.  

Προκειμένου αυτό να μπορεί να υλοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρχει στενή 

συνεργασία και συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων, πριν και κατά τη διάρκεια 

των εχθροπραξιών και της διαχείρισης μια κρίσης. Αυτό είναι το νόημα και ο 

σκοπός μιας «ολοκληρωμένης προσέγγισης». Καθώς το περιβάλλον που θα 

κληθεί το ΝΑΤΟ να διεξάγει μια επιχείρηση είναι πολύπλοκο, είναι δυνατό να 

υφίστανται περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε παράγοντες αδυνατούν να αναλάβουν 

δράση χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ είτε δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με 

αυτό. Παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αναπτύξει 

δυνατότητες τόσο σε πολιτικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο για την υποστήριξη του 

 
35

   NATO’s Comprehensive Approach: Still Something for the Future?, Norwegian Defence 
Command and Staff College, 2014, σελ 4 
36

   Στο ίδιο σελ 5 
37

   NATO’s New Strategic Concept: A Comprehensive Assessment,  Danish Institute For 
International Studies Report 2011:02Ringsmore & Rynning, 2011, σελ 78 
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πληθυσμού που βρίσκεται σε μια περιοχή στο πλαίσιο μιας αναληφθείσας, με την 

συγκατάθεση των Συμμάχων, αποστολή. Με άλλα λόγια, αν η κατάσταση 

ασφαλείας δεν επιτρέπει σε άλλους παράγοντες να δραστηριοποιηθούν σε μια 

περιοχή, τότε το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει εθνικές 

πολιτικές δυνατότητες, με σκοπό την υποστήριξη της σταθεροποίησης και 

ανασυγκρότησης στην περιοχή. Αυτό θα υλοποιείται μόνο για όσο χρονικό 

διάστημα συγκεκριμένοι παράγοντες δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο που 

τους έχει ανατεθεί ή έχουν αναλάβει.  

Όλα τα παραπάνω υποχρεώνουν το ΝΑΤΟ να διαθέτει την απαραίτητη 

εμπειρία και γνώση, ώστε να μπορεί να συμμετέχει με πολιτικούς παράγοντες, σε 

όλες τις φάσεις της διαχείρισης κρίσεων και, εάν απαιτηθεί, να αναπτύξει και 

συντονίσει μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Αυτή ήταν μία από τις βασικές 

αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισσαβόνα38. 

Το ΝΑΤΟ έχει τυποποιήσει τη διαδικασία σχεδίασης, διεξαγωγής και 

παρακολούθησης όλων των επιχειρήσεων που αναλαμβάνει. Η εκάστοτε κρίση 

αντιμετωπίζεται ως μοναδική, καθώς η εξέλιξή της είναι άμεσα συνυφασμένη από 

τους εμπλεκόμενους παράγοντες και από τα συμφέροντα της Συμμαχίας. Πέραν 

της φύσεως της κρίσης, ο τρόπος αντίδρασης και επέμβασης του ΝΑΤΟ, εξαρτάται 

και από τα μέσα που είναι πρόθυμα να διαθέσουν τα κράτη – μέλη στην Συμμαχία. 

Έτσι οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO), μαζί με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις αναλαμβάνονται, σχεδιάζονται και διεξάγονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διαχείρισης – αντιμετώπισης κρίσεων.  

4.2 Όργανα Διαχείρισης Κρίσεων 

Προκειμένου το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει τη σχεδίαση και εμπλοκή στη διαχείριση 

μιας κρίσης, απαιτείται πολιτική εξουσιοδότηση. Οι κυβερνήσεις των κρατών 

μελών λαμβάνουν την απόφαση εμπλοκής συλλογικά και αναλόγως της φύσεως 

της κρίσης, χρησιμοποιούν πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Καθώς η εκάστοτε 

κρίση αντιμετωπίζεται ως μοναδική, αριθμός οργάνων του ΝΑΤΟ 

δραστηριοποιείται, προκειμένου να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
 
38

 NATO’s New Strategic Concept: A Comprehensive Assessment,  Danish Institute For 
International Studies Report 2011:02Ringsmore & Rynning, 2011, σελ 78 
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της καταστάσεως. Τα κυριότερα όργανα διαχείρισης που λειτουργούν υπό το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic Council -NAC), το οποίο αποτελεί το 

κύριο πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων, είναι:  

  1. Επιτροπή Πολιτικής Επιχειρήσεων  

Η Επιτροπή Πολιτικής Επιχειρήσεων (Operations Policy Committee - 

OPC), διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής 

που εφαρμόζεται κατά τις επιχειρήσεις. Υποβάλλει εισηγήσεις προς το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), στο οποίο αναφέρει απευθείας και επιδιώκει 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων 

και επιτροπών του αρχηγείου του ΝΑΤΟ. 

2. Επιτροπή Συνεργασιών και Συνεργατικής Ασφάλειας 

Η Επιτροπή Συνεργασιών και Συνεργατικής Ασφάλειας (Partnerships 

and Cooperative Security Committee -PCSC), είναι η αρμόδια πολιτικό-

στρατιωτική επιτροπή που διαχειρίζεται προγράμματα συνεργασίας με κράτη που 

δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Επιπλέον διαχειρίζεται τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με άλλους 

Διεθνείς Οργανισμούς και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με όλο το φάσμα της 

πολιτικής προσέγγισης του ΝΑΤΟ.  

3. Στρατιωτική Επιτροπή 

Η Στρατιωτική Επιτροπή (Military Committee - MC) είναι η ανώτερη 

στρατιωτική αρχή στο ΝΑΤΟ και το παλαιότερο μόνιμο σώμα, καθώς συστάθηκε 

δύο μήνες μετά την ίδρυση της Συμμαχίας. Υποβάλλει εισηγήσεις επί 

στρατιωτικών θεμάτων στα πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και την ομάδα πυρηνικού σχεδιασμού (Nuclear 

Planning Group – NPG). 

4. Επιτροπή Σχεδιασμού Επειγουσών Αναγκών Πολιτικής Προστασίας  

Η Επιτροπή Σχεδιασμού Επειγουσών Αναγκών Πολιτικής 

Προστασίας (Civil Emergency Planning Committee - CEPC) είναι το κορυφαίο 

συμβουλευτικό όργανο του ΝΑΤΟ για την προστασία των αμάχων και της χρήσης 

των πολιτικών πόρων για τη στήριξη των στόχων της Συμμαχίας. Εάν απαιτηθεί, 
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συντονίζει τον σχεδιασμό σε διάφορες περιοχές, για τη διασφάλιση – της 

αναγκαίας πολιτικής υποστήριξης είτε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας 

είτε σε εθνικές αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.   

5. Κέντρο Καταστάσεως 

Το Κέντρο Καταστάσεως (Situation Centre - SITCEN), έχει αποστολή 

την έγκαιρη προειδοποίηση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) και της 

Στρατιωτικής Επιτροπής (MC), σχετικά με εξελισσόμενες κρίσεις που πιθανόν να 

απειλούν την ασφάλεια της Συμμαχίας, καθώς και τη συμβολή στην επίγνωση 

καταστάσεως, προκειμένου να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες λειτουργίες τους σε 

περιόδους ειρήνης, έντασης και κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκεια ασκήσεων 

υψηλού επιπέδου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή, ανταλλαγή και διανομή των 

πληροφοριών από όλες τις διαθέσιμες πηγές.  

6. Κέντρο Ολοκληρωτικής Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρήσεων  

Το Κέντρο Ολοκληρωτικής Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρήσεων 

(Comprehensive Crisis and Operations Management Centre - CCOMC) συμβάλλει 

στη διαχείριση, με τον προσδιορισμό των κρίσεων και την εκτίμηση των 

επιπτώσεων τους στην ασφάλεια της Συμμαχίας. Κατευθύνει τις εξελισσόμενες 

επιχειρήσεις του NATO σε στρατηγικό επίπεδο, προκειμένου να επιτυγχάνεται το 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τη Συμμαχία, τους συνεργάτες και τα κράτη που 

χρήζουν βοηθείας. 

4.3 Διαδικασία Διαχείρισης – Αντιμετώπισης Κρίσεων 

Η διαδικασία σχεδίασης των επιχειρήσεων έχει τυποποιηθεί από το ΝΑΤΟ 

με την έκδοση των Οδηγιών Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ολιστικής Προσέγγισης 

(Comprehensive Operations Planning Directive – COPD) από το Ανώτατο 

Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE), προκειμένου να 

υφίσταται «ολοκληρωμένη προσέγγιση» σε εκάστοτε δημιουργούμενη κατάσταση. 

Σε αυτές περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν από όλα τα 

κλιμάκια επιχειρήσεων (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό και Τακτικό), προκειμένου να 

είναι εφικτή η διασύνδεση ενεργειών (actions), επιδράσεων (effects), 

αντικειμενικών σκοπών (objectives) και επιθυμητής τελικής κατάστασης (end 
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state39) καθώς και η εναρμόνιση των στρατιωτικού, πολιτικού και οικονομικού 

σχεδιασμού. 

Η σχεδίαση των Επιχειρήσεων στο ΝΑΤΟ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες οι 

οποίες βρίσκουν εφαρμογή, είτε εφαρμοστεί το Άρθρο 5 της καταστατικής 

συνθήκης είτε όχι. Αυτές είναι40: 

1. Μελλοντική Σχεδίαση (Advance Planning).  

Σκοπός της είναι η προετοιμασία της Συμμαχίας, ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αναγνωρισμένο κίνδυνο για την ασφάλειά της. Το 

τελικό αποτέλεσμα της σχεδίασης αυτής είναι η σύνταξη είτε ενός Βασικού Σχεδίου 

Άμυνας (Standing Defence Plan - SDP) είτε ενός Ενδεχόμενου Σχεδίου, 

(Contingency Plan - CONPLAN) είτε ενός γενικού Ενδεχόμενου Σχεδίου (Generic 

CONPLAN).  

2.  Σχεδίαση αντιμετώπισης κρίσεων (Crisis Response Planning).  

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ενός τρόπου αντίδρασης για την 

αντιμετώπιση μιας υπάρχουσας ή μιας εξελισσόμενης κρίσης. Το τελικό 

αποτέλεσμα της σχεδίασης αυτής είναι η σύνταξη ενός Σχεδίου Επιχειρήσεων 

(Operations Plan - OPLAN). Για κάθε επιχείρηση αναπτύσσεσαι ένα Στρατηγικό 

Σχέδιο Επιχειρήσεων (strategic OPLAN), το οποίο εγκρίνεται από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Επιχειρήσεων 

(operational OPLAN) το οποίο εγκρίνεται από το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών 

Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE). 

To NATO προκειμένου να παρακολουθεί τις περιοχές οι οποίες είναι 

πιθανόν να αποτελέσουν απειλή για τη Συμμαχία, έχει θέσει σε λειτουργία από το 

1968 το Κέντρο Καταστάσεως (SITCEN), στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις 

Βρυξέλλες. Αποστολή του Κέντρου Καταστάσεως (SITCEN) είναι η προειδοποίηση 

και η παροχή επίγνωσης της καταστάσεως (situational awareness) στο 

 
39

 Ως Επιθυμητή Τελική Κατάσταση ορίζονται οι συνθήκες που πρέπει να επικρατούν σε μια 
περιοχή μετά την επέμβαση του ΝΑΤΟ όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, σελ 1-10 
40

  Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 1-3 
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Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και τη Στρατιωτική Επιτροπή (MC), 

προκειμένου να υποστηρίξει τις λειτουργίες τους κατά τη διάρκεια ειρήνης, 

έντασης, κρίσης, καθώς και κατά τη διάρκεια ασκήσεων υψηλού επιπέδου (high-

level exercises). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη 

διακίνηση των πληροφοριών από όλες τις δυνατές εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές που είναι διαθέσιμες41.  

Από τη στιγμή που μια αντιπαλότητα ή διαμάχη, με βάση τις πληροφορίες 

που λαμβάνονται είτε από το Κέντρο Καταστάσεως (SITCEN) είτε από άλλη πηγή, 

χαρακτηριστεί ως απειλή ή πιθανή απειλή για τα συμφέροντα της Συμμαχίας, η 

πρώτη φάση της διαδικασίας σχεδίασης επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, που είναι η 

Αρχική Επίγνωσης της Καταστάσεως (Initial Situation Awareness) ξεκινά. Ως 

Επίγνωση Καταστάσεως ορίζεται από το ΝΑΤΟ η ανθρώπινη αντίληψη όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη κατάσταση 

που επιτρέπει μια περισσότερο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ερμηνεία της 

πραγματικότητας 42.  

4.3.1 Πρώτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων - Αρχική Επίγνωση Καταστάσεως 

(Initial Situation Awareness of a Potential/Actual Crisis)  

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος και η 

αρχική εκτίμηση της κρίσης. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι 

δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κρατών-μελών της Συμμαχίας για την 

ενεργοποίηση της πρώτης φάσης, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνο στη 

συλλογή πληροφοριών και στην εκπόνηση εκτιμήσεων. Επιπλέον είναι δυνατό να 

έχει ενεργοποιηθεί η πρώτη φάση και να υλοποιείται συλλογή πληροφοριών για 

περισσότερες από μια περιοχές κρίσεων ταυτόχρονα. 

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει όλες 

τις διαθέσιμες πληροφορίες ονομάζεται «knowledge development» και 

περιγράφεται ως η «ενσωμάτωση μεμονωμένων πληροφοριών σε έναν ευκόλως 

 
41

   ΝΑΤΟ Topics,NATO Situation Centre, 2015, 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_57954.htm 
42

   Pre-doctrinal Bi-SC Knowledge Development Handbook,ΝΑΤΟ, 2011 
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χρησιμοποιούμενο κορμό πληροφοριών και διασυνδέσεων» 43 . Στην ουσία 

πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και διανομής 

πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη κοινής επίγνωσης της καταστάσεως, η οποία 

διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα και προσαρμόζεται αναλόγως της σχεδιαζόμενης 

επιχείρησης. Η παραπάνω βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 

εκτιμήσεων και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και για τον 

καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι σε μία κρίση παράγοντες 

μπορούν να συνδράμουν στην υλοποίηση των Αντικειμενικών Σκοπών της 

Συμμαχίας και στην επίτευξη της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης (End-state). 

Ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (Supreme 

Allied Commander Europe – SACEUR) καθορίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος 

(Areas of Interest - ΑΟΙ) τις οποίες παρακολουθεί η Συμμαχία και καθορίζει την 

προτεραιότητα παρακολούθησης και ενδιαφέροντος για κάθε μία από αυτές. 

Προκειμένου να αναλυθεί μια περιοχή ενδιαφέροντος (AOI), αυτή θεωρείται από το 

ΝΑΤΟ ως χώρος εμπλοκής (engagement space) και αναλύεται στους παρακάτω 

τομείς (domains)44: 

1. Πολιτικός τομέας (Political). Οποιαδήποτε ομαδοποίηση κατά κύριο 

λόγο πολιτικών φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων, τόσο επίσημων και 

ανεπίσημων, που ασκούν εξουσία ή κυβερνούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

γεωγραφικό όριο ή οργανισμό μέσα από την εφαρμογή των διαφόρων μορφών της 

πολιτικής εξουσίας και επιρροής. Περιλαμβάνει το πολιτικό σύστημα, τα πολιτικά 

κόμματα και τους κύριους παράγοντες. Οι παράγοντες που εντάσσονται στον 

τομέα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί των πολιτιστικών, ιστορικών, 

δημογραφικών και μερικές φορές θρησκευτικών τάσεων που διαμορφώνουν την 

ταυτότητα μιας κοινωνίας.  

2. Στρατιωτικός τομέας (Military). Οι ένοπλες δυνάμεις, οι δυνατότητες 

και οι δομές υποστήριξης, η ύπαρξη εκπαιδευμένου και επαρκούς προσωπικού 

για την επίτευξη και την προστασία εθνικών αντικειμενικών σκοπών. Σε αυτόν 

συμπεριλαμβάνονται και οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. 

 
43

   Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 2-2 
44

   Στο ίδιο, σελ 1-8 
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3. Οικονομικός τομέας (Economical). Αποτελείται από το συνολικό 

άθροισμα της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης όλων των αγαθών και των 

υπηρεσιών μια χώρας. Περιλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας καθώς 

και την κατανομή του πλούτου.  

4. Κοινωνικός τομέας (Social). Περιλαμβάνει τα αλληλοεξαρτώμενα 

δίκτυα των κοινωνικών ιδρυμάτων και θεσμών που υποστηρίζουν τους πολίτες, 

παρέχοντάς τους συμμετοχικές ευκαιρίες για επίτευξη προσωπικών προσδοκιών 

και στόχων σε περιβάλλοντα, είτε σταθερά είτε ασταθή. Καλύπτει τις κοινωνικές 

πτυχές, όπως θρησκεία, δομή της κοινωνίας, δομή του νομικού και δικαστικού 

συστήματος, αστυνόμευση, δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας κλπ.  

5. Τομέας Υποδομών (Infrastructure). Σε αυτόν συγκαταλέγονται όλες οι 

βασικές παροχές, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία 

μιας κοινότητας, οργανισμού ή κοινωνίας. Περιλαμβάνει επικοινωνίες και 

μεταφορές, σχολεία, νοσοκομεία, υποδομές διανομής νερού και ρεύματος, 

αποχέτευσης, άρδευσης, κλπ. 

 6. Πληροφοριακός τομέας (Information). Περιλαμβάνει όλο το 

προσωπικό, τις υποδομές και τους οργανισμούς που συλλέγουν, επεξεργάζονται, 

καταχωρούν, παρουσιάζουν και διανέμουν πληροφορίες. Στον τομέα 

συμπεριλαμβάνονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Με την ανάλυση των σκοπών, των δυνατών σημείων, των αδυναμιών αλλά 

και της αλληλεξάρτησης των παραγόντων όλων των παραπάνω τομέων, γίνεται 

κατανοητή η συμπεριφορά τους στην περιοχή ενδιαφέροντος (AOI) ή στο χώρο 

εμπλοκής (engagement space). Προκειμένου να επηρεαστούν οι υπάρχουσες 

συνθήκες στους έξι προαναφερθέντες τομείς ενός χώρου εμπλοκής (engagement 

space), απαιτείται η χρήση ενός η περισσοτέρων από τα παρακάτω μέσα άσκησης 

επιρροής (instruments of power)45: 

1. Στρατιωτικό μέσο (Military). Αναφέρεται στην εφαρμογή της 

στρατιωτικής δύναμης, με την απειλή χρήσης θανατηφόρων (leathal) και μη 

 
45

   Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 1-9 
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θανατηφόρων (non leathal) μέσων, με σκοπό τον εξαναγκασμό, την αποτροπή, 

τον περιορισμό ή και τη νίκη ενός αντιπάλου, συμπεριλαμβανομένης και της 

φθοράς ή της καταστροφής των κρίσιμων στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 

δυνατοτήτων του. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στη χρήση στρατιωτικών 

δυνάμεων με εποικοδομητικό τρόπο για την εξασφάλιση και την υποστήριξη της 

σταθερότητας και της ανασυγκρότησης ώστε να υποστηριχθούν ενέργειες 

επίλυσης ανθρωπιστικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Αποτελεί το κύριο μέσο άσκησης επιρροής του ΝΑΤΟ. 

2. Το μέσο της πολιτικής (Political). Αναφέρεται στη χρήση της πολιτικής 

εξουσίας και συγκεκριμένα στη συνεργασία της με διάφορους φορείς ή 

παράγοντες στη διπλωματική αρένα, με σκοπό τον επηρεασμό και την δημιουργία 

θετικών καταστάσεων. Τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ 

και άλλους Κυβερνητικούς Οργανισμούς, προκειμένου να συνδυάσουν την 

πολιτική τους δύναμη και την επιρροή τους στο διεθνές περιβάλλον, ώστε με το να 

μιλούν και να ενεργούν έχοντας κοινό στόχο, να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη 

επίδραση. 

3. Οικονομικό μέσο (Economical). Αναφέρεται γενικά σε πρωτοβουλίες, 

κίνητρα και κυρώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάζουν τη ροή των 

αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη χρηματοδοτική στήριξη κρατικών και μη 

κρατικών παραγόντων που εμπλέκονται σε μια κρίση. Η συνεργασία όλων των 

οικονομικών μέσων άσκησης επιρροής του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποτελεί ένα 

σημαντικό μέσο πίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη θα χρησιμοποιήσουν 

τα δικά τους οικονομικά μέσα με τρόπο που να υποστηρίζει την επίτευξη της 

επιθυμητής τελικής κατάστασης και των στόχων που έχει θέσει η διεθνής 

κοινότητα. 

4.  Πολιτικό μέσο (Civil). Αναφέρεται στη χρήση των εξουσιών που 

υφίστανται σε μια περιοχή, όπως το δικαστικό σώμα, τη χωροφυλακή, την 

εκπαίδευση, τις δημόσιες πληροφορίες, τη μη στρατιωτική διοίκηση και τις 

υποδομών υποστήριξης πληθυσμού, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν 

πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τροφή και νερό. Περιλαμβάνει 

επίσης τις δυνατότητες των Διεθνών, Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών 
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Οργανισμών. Το πολιτικό μέσο ασκείται από κυρίαρχα κράτη, Διεθνείς 

Οργανισμούς και μη Κυβερνητικούς οργανισμούς. 

 

Εικόνα 1. Απεικόνιση της ανάλυσης ενός συστήματος.  

Πηγή: Παρουσίαση του λογισμικού  TOPFAS (Tools for Operations Planning Functional 

Area Service), NATO Communications and Information Agency (NCIA), Χάγη  

Προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, η διεξαγωγή 

επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί τη συμπληρωματική και 

συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω μέσων άσκησης επιρροής. Καθώς το 

ΝΑΤΟ αποτελεί μια αμυντική συμμαχία, ασκεί πλήρη έλεγχο στο στρατιωτικό μέσο 

άσκησης επιρροής, ενώ ελέγχει εν μέρει το μέσο της πολιτικής. Οι διοικητές όλων 

των κλιμακίων ελέγχουν το στρατιωτικό μέσο, προκειμένου να συμβάλλουν στην 

επίλυση μιας κρίσης. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) χρησιμοποιεί επίσης  

το μέσο της πολιτικής, μέσω του γραφείου του Γενικού Γραμματέα.  

Τα υπόλοιπα μέσα άσκησης επιρροής ελέγχονται από Διεθνείς ή Μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, με αποτέλεσμα να αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο 

συντονισμός των ενεργειών και των Σχεδίων της Συμμαχίας με τις αντίστοιχες 

ενέργειες των εμπλεκομένων παραγόντων, όπως άλλωστε καθορίζει και η 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση». Σε πολλές περιπτώσεις, η Συμμαχία θα κληθεί να 

αναλάβει ενισχυτικό ρόλο, προκειμένου να παρέχει ασφάλεια και σταθερότητα σε 

τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει στα υπόλοιπα μέσα άσκησης επιρροής να 

εργάζονται και να λειτουργούν στην περιοχή. 
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Η ανάλυση του χώρου εμπλοκής (engagement space) ως σύστημα, 

υλοποιείται προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανοί αντίπαλοι, φίλιοι και ουδέτεροι 

παράγοντες ολοκληρωτικά ως πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα, με σκοπό 

την κατανόηση της συμπεριφοράς, των δυνατοτήτων και την αλληλεπίδραση τους 

μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτή η ανάλυση θα αποκαλύψει τα 

πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τα τρωτά σημεία και άλλα κρίσιμα στοιχεία όλων 

των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να προσαρμόζονται στις 

δημιουργούμενες καταστάσεις, παρέχοντας μια ενόραση ως προς το πώς αυτοί 

μπορούν να επηρεαστούν. Τα βασικά βήματα για την ανάλυση του συστήματος 

είναι46: 

1. Ανάλυση ή επικαιροποίηση της σύνθεσης του συστήματος και 

προσδιορισμός των βασικών υποσυστημάτων καθώς και των στοιχείων που 

υπάρχουν σε κάθε τομέα (πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

πληροφοριών και υποδομών). 

2. Προσδιορισμό των αδύναμων και ισχυρών σημείων του συστήματος. 

Αυτή η διαδικασία θα προσδιορίσει το βασικό στοιχείο του συστήματος και θα 

βοηθήσει στον εντοπισμό του Κέντρου Βάρους47, καθώς και στην κατανόηση της 

ικανότητάς του να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με άλλα 

συστήματα. 

3. Προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, 

με σκοπό τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι βασικοί παράγοντες (άτομα, 

ομάδες και οργανώσεις) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εντοπίζοντας τις πιο 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος 

επηρεάζουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση με 

άλλα συστήματα, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη των πιθανών τρωτών σημείων. 

 
46

 Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 1-9 
47

 Ορίζεται ως το/α χαρακτηριστικό/ά, η/οι ικανότητα/ες, ή η/οι τοποθεσία/ες, στα οποία ένα Έθνος, 
μία Συμμαχία ή μία στρατιωτική Δύναμη, στηρίζει την ελευθερία ενεργείας, την ισχύ και τη θέληση 
να πολεμήσει  (AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions, σελ 2-C-2). Με απλούς όρους, το 
ΚΒ είναι μια πρωτεύουσα πηγή ισχύος που θα επιτρέψει την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Αν 
προσδιορισθεί σωστά και εξουδετερωθεί (αδρανοποιηθεί, αποδυναμωθεί, καταστραφεί), τότε είναι 
εξαιρετικά πιθανό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν το 
Έθνος, τη Συμμαχία ή τη στρατιωτική Δύναμη σε ήττα, ή σε επιθυμία για συνθηκολόγηση και 
διαπραγματεύσεις από θέση αδυναμίας. (ΔΚ 2-1, Επιχειρησιακή Σχεδίαση Ενόπλων Δυνάμεων, 
2012) 
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Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα σημεία που προσφέρονται 

για εκμετάλλευση και σχετίζονται με θέματα ευπάθειας του συστήματος. 

Εξετάζονται επιπλέον οι βασικές προσωπικότητες, οι οργανισμοί, οι παροχές, τα 

χαρακτηριστικά και το υλικό που συνδέονται με τα στοιχεία που προκαλούν 

ευπάθεια στο σύστημα, προκειμένου να αποκαλυφθεί κατά πόσο θα μπορούσαν 

να επηρεασθούν από μια ενέργεια, που με τη σειρά της θα δημιουργήσει ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα για το σύστημα. 

Από την ανάλυση του συστήματος προκύπτει ένας αριθμός διαγραμμάτων 

επιρροής (influence diagrams). Τα διαγράμματα επιρροής χρησιμοποιούνται για 

την απεικόνιση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου των κρίσιμων απαιτήσεων, ικανοτήτων ή αδυναμιών και 

βοηθούν στον εντοπισμό των σημείων που η συμπεριφορά των στοιχείων του 

συστήματος μπορεί να επηρεαστεί με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Μια τέτοια οπτική 

απεικόνιση βοηθά στην αντίληψη καταστάσεων που παρουσιάζουν 

πολυπλοκότητα από πλευράς δομής, αλληλεπίδρασης και προσαρμογής.  

 

Εικόνα 2. Παράδειγμα διαγράμματος επιρροής (influence diagram).  

Πηγή: Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012 

Με τη βοήθεια των διαθέσιμων πληροφοριών, της βάσης δεδομένων που 

έχει δημιουργηθεί, καθώς και της απεικόνισης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

στοιχείων των συστημάτων, είναι εφικτή η εκπόνηση ασφαλούς εκτίμησης για τη 

φύση της εξελισσόμενης κρίση. Με βάση τα παραπάνω, το Κέντρο Ολοκληρωτικής 

Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρήσεων (Comprehensive Crisis and Operations 
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Management Centre - CCOMC), το οποίο αποτελεί το κομβικό όργανο για τη 

διαχείριση κρίσεων στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη 

(SHAPE), προβαίνει σε ανάλυση της φύσης της κρίσης καθώς και σε εκτίμηση ως 

προς την επίδραση που θα έχει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση που 

εκτιμηθεί ότι η εξελισσόμενη κρίση αποτελεί κίνδυνο για τη Συμμαχία, θα εισηγηθεί 

στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) την κήρυξη αντίστοιχων μέτρων και την 

ενεργοποίηση του δεύτερου σταδίου του Συστήματος Χειρισμού Κρίσης του 

ΝΑΤΟ. 

4.3.2 Δεύτερη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Εκτίμηση Στρατηγικού Επιπέδου 

(Strategic Assessment) 

Στόχος της δεύτερης φάσης είναι η ανάπτυξη και ο συντονισμός της 

Στρατηγικής εκτίμησης του Ανωτάτου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην 

Ευρώπη (SACEUR’s Strategic Assessment - SSA) για την κρίση. Επιπλέον το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), στο πλαίσιο της Πολιτικό - Στρατιωτικής 

Εκτίμησης (Political – Military Estimate - PME) αναθέτει την αξιολόγηση της κρίσης 

και την παροχή συμβουλών ως προς την εξέλιξη της κρίσης και τις συνέπειές της 

για την ασφάλεια της Συμμαχίας, στις παρακάτω πολιτικές και στρατιωτικές 

επιτροπές48: 

1. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων.  

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Task Force – 

CMTF) έχει κύριο ρόλο στη διαχείριση κρίσεων, κατευθύνεται από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και έχει αποστολή να διευκολύνει τον 

συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες Κυβερνητικές Οργανώσεις. Συνδράμει 

καθοριστικά στην «ολοκληρωμένη προσέγγιση» μιας επιχείρησης, καθώς 

συντονίζει ή οργανώνει συντονιστικές συσκέψεις με διεθνείς παράγοντες έχοντας 

συμβουλευτικό ρόλο στην διαδικασία σχεδίασης μιας επιχείρησης. Ανάλογα με την 

περίπτωση και τις πληροφορίες σχετικά με τους εμπλεκόμενους παράγοντες σε 

μία κρίση, το προσωπικό που συμμετέχει στην ομάδα τροποποιείται με σκοπό την 

καλύτερη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το προσωπικό που σχεδιάζει.  

 
48

  Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 3-19 
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2. Επιτροπή Πολιτικής των Επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή Πολιτικής των Επιχειρήσεων (Operations Policy 

Committee - OPC) διαδραματίζει επίσης κύριο ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων, 

κατευθύνεται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) και συντονίζει τις διάφορες 

εισηγήσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικό -στρατιωτικής διαχείρισης 

κρίσεων.49.  

3. Πολιτική Επιτροπή Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.  

Η Πολιτική Επιτροπή Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (Civil 

Emergency Planning Committee -  CEPC) αποτελεί το κορυφαίο συμβουλευτικό 

όργανο του ΝΑΤΟ για την προστασία των αμάχων και τη χρήση των διαθέσιμων 

πόρων για την επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ. Παρέχει τεχνογνωσία στους 

τομείς της τρομοκρατίας, της ετοιμότητας και διαχείρισης καταστάσεων, της 

διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης καταστροφών καθώς και 

στην προστασία των κρίσιμων εγκαταστάσεων50. Εξασφαλίζει το συντονισμό σε 

θέματα που άπτονται της συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών οργάνων του ΝΑΤΟ και της ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης. Παρέχει 

επίσης συμβουλές σχετικά με την ανάγκη κήρυξης μέτρων συναγερμού από το 

Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων του ΝΑΤΟ (NATO Crisis Response System - NCRS). 

Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή της Στρατηγικής εκτίμησης 

του Ανωτάτου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SSA) στο 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) για την κρίση. Σε αυτό το σημείο όλα τα όργανα 

του ΝΑΤΟ έχουν κατανοήσει τη φύση της κρίσης, τους εμπλεκόμενους 

παράγοντες και τους σκοπούς που αυτοί επιδιώκουν, καθώς και τους κινδύνους 

που υπάρχουν για τη Συμμαχία. Επιπλέον έχουν εντοπιστεί πιθανά θέματα 

νομικής φύσεως, ανάγκες για συντονισμό με άλλους παράγοντες και αναζητείται 

κατεύθυνση από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) σχετικά με την πολιτική 

που θα ακολουθηθεί. 

 
49

 Operations Policy Committee (OPC) http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69312.htm 
?selectedLocale=en 
50

 Civil Emergency Planning Committee (CEPC), http://www.nato.int/ cps/ en/ natohq 
/topics_50093.htm 
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4.3.3 Τρίτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Ανάπτυξη Τρόπων Αντιδράσεως 

(Military Response Options Development) 

Σκοπός της τρίτης φάσης είναι η οριστικοποίηση της Επιθυμητής Τελικής 

Κατάστασης (End – state) και η ανάπτυξη της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί σε 

Στρατηγικό, Πολιτικό και Στρατιωτικό Επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Ενεργοποιείται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), το οποίο έχοντας λάβει 

υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη Στρατηγική εκτίμηση του Ανωτάτου 

Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων (SSA) στην Ευρώπη και τις εισηγήσεις των 

προαναφερθέντων επιτροπών, αποφασίζει να αναζητήσει τρόπους αντιμετώπισης 

της κρίσης51.  

Η δεύτερη και η τρίτη φάση αποτελούν τη διαδικασία Πολιτικό Στρατιωτικής 

Εκτίμησης (Political – Military Estimate – PME) του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέχρι και την ολοκλήρωση της φάσης δεν έχει 

αποφασιστεί η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην κρίση. Επιζητείται η ανάλυση της 

καταστάσεως και ο εντοπισμός των πιθανών τρόπων που η Συμμαχία μπορεί να 

επέμβει, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της.  

Σε αυτή τη φάση ο Ανώτατος Διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων στην 

Ευρώπη (SACEUR) καλείται να εισηγηθεί πιθανούς τρόπους χρησιμοποίησης του 

στρατιωτικού μέσου άσκησης επιρροής (Military response Options - MRO), 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξελισσόμενη κρίση. Έχοντας υπόψη το 

πολυδιάστατο περιβάλλον μιας κρίσης, αλλά και την αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

παραγόντων αυτής, γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται λεπτομερής κατανόηση του 

περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη ότι κάθε ενεργεία στον στρατιωτικό τομέα θα έχει 

επίσης άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στους υπόλοιπους τομείς (Πολιτικό, 

Οικονομικό, Κοινωνικό, Πληροφοριών, Υποδομών) και το αντίστροφο. 

Για την εκπόνηση των τρόπων χρησιμοποίησης του στρατιωτικού μέσου 

άσκησης επιρροής (MRO), λαμβάνεται υπόψη η Στρατιωτική Στρατηγική εκτίμηση 

του Ανωτάτου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SSA), καθώς 

επίσης και οι εισηγήσεις των διαφόρων επιτροπών προς το Βορειοατλαντικό 

 
51

 Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 3-39 
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Συμβούλιο (NAC). Οι τρόποι χρησιμοποίησης που προτείνονται θα πρέπει να είναι 

σαφείς και επαρκώς αναλυτικοί, ώστε να παρέχουν πλήρεις και ρεαλιστικές 

επιλογές αντίδρασης σε μια κρίση και να αναπτύσσονται με γνώμονα την ανάγκη 

ολοκληρωμένης προσέγγισης της κρίσης52.   

Τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο εκάστοτε προτεινόμενος 

τρόπος χρησιμοποίησης του στρατιωτικού μέσου άσκησης επιρροής (MRO) 

είναι53: 

1. Η αποστολή της Συμμαχίας προσδιορισμένη με ευρύ τρόπο, οι 

στρατηγικοί και στρατιωτικοί στόχοι, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνθήκες που, 

αν επιτευχθούν, θα στοιχειοθετούν μια επιτυχή επέμβαση .  

2. Οποιοιδήποτε πολιτικής, οικονομικής ή νομικής φύσεως περιορισμοί 

στη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων που πιθανόν να υφίστανται ανάμεσα σε κράτη 

μέλη της Συμμαχίας.  

3. Οι δυνατότητες που θα πρέπει να έχουν οι απαιτούμενες στρατιωτικές 

δυνάμεις για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και η εκτίμηση ως προς την 

ανάγκη ύπαρξης στρατηγικών εφεδρειών. 

4. Η μορφή διοίκησης και ελέγχου που θα πρέπει να υφίσταται για την 

υλοποίηση της αποστολής, καθώς επίσης και οι οικονομικές συμφωνίες που 

απαιτούνται. 

5. Η παρουσίαση και ανάλυση των επιχειρησιακών κινδύνων που 

προκύπτουν από τη χρήση του στρατιωτικού μέσου άσκησης επιρροής. 

 Με την υποβολή των πιθανών τρόπων χρησιμοποίησης του στρατιωτικού 

μέσου άσκησης επιρροής (MRO) από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών 

Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR) στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), 

ολοκληρώνεται η τρίτη φάση και παράλληλα η διαδικασία Πολιτικό - Στρατιωτικής 

Εκτίμησης (PME). Το επόμενο βήμα είναι η τέταρτη φάση η οποία ενεργοποιείται 

 
52

  Comprehensive Operations Planning Directive, SHAPE, 2012, σελ 3-39 
53

  Allied Joint Doctrine AJP-01, 2010, σελ Ι-5 
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με την απόφαση της Συμμαχίας να επέμβει στην υπάρχουσα κρίση για να 

προασπίσει τα συμφέροντά της.  

4.3.4 Τέταρτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου 

(Strategic Plan Development) 

 Για την ενεργοποίηση της τέταρτης φάσης απαιτείται η έκδοση από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) της Οδηγίας Ενεργοποίησης (NAC Initiative 

Directive - NID), η οποία προκύπτει μετά την επιλογή ενός από τους 

προτεινόμενους τρόπους χρησιμοποίησης του στρατιωτικού μέσου άσκησης 

επιρροής (MRO). Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κρίσης, η Οδηγία 

Ενεργοποίησης (NID) πρέπει να καθορίζει 54: 

1. Την Επιθυμητή Τελική Κατάσταση καθώς και τους στρατηγικούς, 

πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους που το ΝΑΤΟ πρέπει να επιτύχει και να 

διατηρήσει, προκειμένου αυτή να επιτευχθεί. 

2. Τους υφιστάμενους πολιτικούς ή/και νομικούς περιορισμούς 55 

(limitations) οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε απαγορεύσεις 56  (constraints) και 

δεσμεύσεις57 (restraints). 

3. Τυχόν προϋποθέσεις σχεδίασης58 (assumptions). 

4. Την στρατηγικού επιπέδου πολιτική και στρατιωτική οδηγία για τη 

σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων. 

5. Τυχόν οδηγία για τη συνεργασία με κράτη που δεν είναι μέλη του 

ΝΑΤΟ και με άλλους παράγοντες στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης».  

 
54

  MC 0133/4- NATO'S OPERATIONS PLANNING, 2010, σελ 23 
55

 Οποιοσδήποτε περιορισμός στην ελευθερία δράσεως του Διοικητή, (ΔΚ 2-1, Επιχειρησιακη 
Σχεδιαση Ενοπλων Δυναμεων, 2012, σελ 85). 
56

  Επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που πρέπει να εκτελεσθούν, (Στο ίδιο). 
57

 Θέτουν όρια στο τι μπορεί να γίνει, περιγράφοντας ενέργειες οι οποίες δεν πρέπει να 
εκτελεσθούν, (Στο ίδιο). 
58

  Υποθέσεις επί της παρούσης κατάστασης ή υποθέσεις που αφορούν στη μελλοντική πορεία των 
γεγονότων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως αληθινές, λόγω απουσίας στοιχείων ή δεδομένων που 
είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης της κατάστασης, (Στο ίδιο, 
σελ 86). 
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6. Τον ορισμό της αποστολής, των ρόλων, και των στόχων των 

απαιτούμενων μέχρι στιγμής εργασιών. 

7. Οδηγία για ενδελεχείς, συχνές και ενεργητικές διαβουλεύσεις όσον 

αφορά το σχεδιασμό με διεθνείς παράγοντες πριν την ανάληψη επιχειρήσεων.  

Η τέταρτη φάση χωρίζεται σε δύο επιμέρους στάδια. Το πρώτο αφορά στην 

ανάπτυξη της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης (Concept of Operations – CONOPS 

development) και το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη του Σχεδίου Επιχειρήσεων 

(Operations Plan – OPLAN development). Σκοπός της φάσης είναι η εκπόνηση 

ενός Σχεδίου Επιχειρήσεων Στρατηγικού επιπέδου στο οποίο να συμβαδίζουν οι 

στρατιωτικές με τις μη στρατιωτικές ενέργειες του ΝΑΤΟ για την επίτευξη της 

Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης. 

Κατά την ανάπτυξη της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης (CONOPS), λαμβάνονται 

υπόψη τα αναγραφόμενα στην Οδηγία Ενεργοποίησης (NID) σε συνδυασμό με τις 

υπάρχουσες πληροφορίες και εκτιμήσεις. Για να μπορέσει να υπάρξει συντονισμός 

των διαφόρων επιπέδων επιχειρήσεων (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό), 

αλλά και των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων – οργανισμών, υλοποιείται 

ανταλλαγή συνδέσμων. Παρόλο που οι παράγοντες – οργανισμοί που θα 

εμπλακούν στη σχεδίαση έχουν ήδη επισημανθεί κατά τη δεύτερη και τρίτη φάση, 

είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης να αναγνωριστεί η ανάγκη 

συντονισμού και με άλλους. Σε αυτή την περίπτωση, μετά από την έγκριση του 

Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC), αυτοί συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία 

σχεδίασης και υλοποιείται ανταλλαγή συνδέσμων εκ νέου. 

Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το ΝΑΤΟ δε διαθέτει στρατό, αλλά βασίζεται 

στη διάθεση στρατιωτικών δυνάμεων από τα κράτη μέλη, σε αυτή τη φάση η 

σχεδίαση υλοποιείται με τον καθορισμό των δυνατοτήτων που θα πρέπει να 

υφίστανται στο πεδίο των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

καθορισμένοι στόχοι. Με την ολοκλήρωση του πρώτου επιμέρους σταδίου, 

υποβάλλεται από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη 

(SACEUR) στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο Συμφώνου (NAC) η Γενική Ιδέα 

Επιχείρησης (CONOPS) και η Αναφορά Απαιτουμένων Δυνάμεων (Statement of 

Requirements – SOR). 
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Για την έναρξη του δευτέρου επιμέρους σταδίου της τέταρτης φάσης 

απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω: 

1. Έγκριση της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης (CONOPS) από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC). 

Η Γενική Ιδέα Επιχείρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία59: 

α. Εκτίμηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων βασικών 

προϋποθέσεων σχεδίασης και των κέντρων βάρους, όπως αυτά προέκυψαν από 

τις οδηγίες και κατευθύνσεις καθώς και από την ανάλυση της ανατιθέμενης 

αποστολής. 

β. Προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων στην υλοποίηση της 

αποστολής που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από το επιχειρησιακό 

περιβάλλον ή τις δυνατότητες και τις ενέργειες του εχθρού, καθώς και των λοιπών 

βασικών παραγόντων στην περιοχή των επιχειρήσεων. 

γ. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεστεί η αποστολή 

από τις δυνάμεις της Συμμαχίας.  

δ. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι κύριες 

δυνάμεις και παράγοντες καθώς και οι κύριες ενέργειες που θα αναληφθούν για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

ε. Το σύνολο των απαιτουμένων δυνάμεων και δυνατοτήτων που 

πρέπει να υφίστανται, προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση της αποστολής. 

στ. Τις ενέργειες που πιθανόν να απαιτούνται για την υποστήριξη 

της υλοποίησης της αποστολής από Στρατηγεία Συμμαχικών Δυνάμεων, διεθνή 

όργανα και οργανισμούς. 

ζ. Τη διαδικασίας υποστήριξης της επιχείρησης από διοικητικής 

πλευράς και από πλευράς εφοδίων και υλικών (Concept for Administrative and 

Logistical Support). 

 
59

  Allied Command Operations Guidelines for Operational Planning, 2005, Σελ 4-20 
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η. Τη δομή διοικήσεως που θα υφίσταται για τις δυνάμεις που θα 

διατεθούν για την επιχείρηση, καθώς και τις αναγκαίες δομές υποστήριξης. 

ι. Την πολιτική ενημέρωσης κοινού και το χειρισμό των ΜΜΕ που 

θα ακολουθηθεί, καθώς και τα κύρια μηνύματα που θα χρησιμοποιηθούν, 

προκειμένου να υπάρξει αποδοχή της επιχείρησης.  

Η έγκριση από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), υποδηλώνει ότι 

η έως τώρα σχεδίαση της επιχείρησης είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις και τους 

περιορισμούς που έχουν τεθεί από τη Συμμαχία. 

2. Εξασφάλιση των αναγκαίων δυνάμεων για την υλοποίηση της Γενικής 

Ιδέας Επιχείρησης.  

Από την υποβολή της Στρατηγικής Εκτίμησης του Ανωτάτου Διοικητή 

των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SSA) κατά τη δεύτερη φάση, έχει ήδη 

αρχίσει να διαφαίνεται το είδος και ο αριθμός των δυνάμεων που θα απαιτηθούν 

για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση. Επιπλέον είναι δυνατόν στην πορεία της 

σχεδίασης μέχρι αυτό το σημείο να υπάρχουν προσφορές κρατών για συμμετοχή 

τους σε πιθανή επέμβαση του ΝΑΤΟ.  

Με την υποβολή της δήλωσης απαιτούμενων δυνάμεων (SOR), o 

Ανώτατος Διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) συγκαλεί 

σύσκεψη με εκπροσώπους των κρατών – μελών της Συμμαχίας, αλλά και 

εκπροσώπους κρατών που, αν και δεν είναι κράτη – μέλη, επιθυμούν μετά από 

έγκριση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) να προσφέρουν δυνάμεις (Troop 

Contributing Nations – TCNs). Σε αυτή τη σύσκεψη οι απαιτήσεις δυνάμεων 

διατίθενται στους εκπροσώπους, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν το είδος, τον 

αριθμό και την αποστολή που θα αναλάβουν οι δυνάμεις που απαιτούνται. Στη 

συνέχεια τα κράτη υποβάλουν τις δυνάμεις που προτίθενται να διαθέσουν, καθώς 

και τυχόν περιορισμούς στη χρήση τους (caveats 60 ). Σε περίπτωση που δε 

 
60

   Οποιοσδήποτε περιορισμός, απαγόρευση ή δέσμευση από το κράτος που διαθέτει μια δύναμη 
είτε υπό τη Διοίκηση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο ΝΑΤΟ, η οποία δεν επιτρέπει στους 
Συμμαχικούς Διοικητές να την αναπτύξουν στο πεδίο ή να την εμπλέξουν σε ενέργειες που 
καθορίζονται από το Σχέδιο Επιχειρήσεων.  
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διατεθούν οι αναγκαίες δυνάμεις, θα ακολουθήσουν και άλλες συσκέψεις, 

προκειμένου να εξεταστούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις εξεύρεσης δυνάμεων. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών η διαδικασία υπεισέρχεται 

στο δεύτερο επιμέρους στάδιο, που αφορά στην ανάπτυξη του Σχεδίου 

Επιχειρήσεων (Operations Plan – OPLAN development). Σε αυτό το σημείο 

κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που η Γενική Ιδέα 

Επιχείρησης δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο είτε δε διατεθούν οι αναγκαίες 

δυνάμεις, το πρώτο επιμέρους στάδιο της φάσης (Concept of Operations – 

CONOPS development) επαναλαμβάνεται. 

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN) επικεντρώνεται στο 

λεπτομερή προσδιορισμό, συγχρονισμό και συντονισμό του συνόλου των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που αφορούν στην ανάπτυξη, στη δράση, στην 

προστασία, στην υποστήριξη και στη διατήρηση των δυνάμεων κατά τη διάρκεια 

των διαφόρων φάσεων της επιχείρησης. Η συνεργασία με τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους στρατιωτικούς ή πολιτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, 

εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες όλων των δυνάμεων, καθώς και όλες οι  

επιχειρησιακές λειτουργίες, συγχρονίζονται και συντονίζονται κατάλληλα, 

προκειμένου να δημιουργήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την επίτευξη των  

καθοριζόμενων σκοπών και της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης. 

Το Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένες 

ευθύνες και αρμοδιότητες σχετικά με την προστασία δυνάμεων (Force Protection), 

αλλά και παραγόντων που θα εμπλακούν στην περιοχή Επιχειρήσεων (Joint Area 

Of Operations). Να συντονίζει με λεπτομέρεια την ανάπτυξή τους στο έδαφος και 

να καθορίζει τη δομή διοικήσεως και ελέγχου (Command and Control – C2) καθώς 

και τη διαδικασία ανάληψης της Διοίκησης από τους Συμμαχικούς Διοικητές 

(Transfer of Command Authority - TOCA).  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) να υπάρχει 

συντονισμός των στρατιωτικών με τις μη στρατιωτικές ενέργειες, στο πλαίσιο της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης». Θα πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια τα σημεία 

όπου θα υφίσταται αλληλεπίδραση και θα υλοποιούνται ενέργειες οι οποίες πρέπει 

να συγχρονίζονται, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν 
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καθοριστεί από κοινού. Για να μπορεί αυτό να υλοποιηθεί καθορίζονται σχέσεις 

υποστηρίζοντα και υποστηριζόμενου μεταξύ των παραγόντων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή των επιχειρήσεων, καθώς και διαδικασίες 

συντονισμού των ενεργειών. Είναι πιθανό να απαιτηθεί, είτε η σύνταξη και 

υπογραφή μνημονίων κατανόησης (memoranda of understanding) είτε η σύναψη 

συμφωνίας, υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών με συγκεκριμένους παράγοντες, 

προκειμένου να υφίσταται νομική βάση για τη συνεργασία στη Διακλαδική Περιοχή 

Επιχειρήσεων (Joint Area of Operations).  

Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN) αυτό υποβάλεται 

για έγκριση στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC). Η έγκριση του Σχεδίου 

σηματοδοτεί το πέρας της τέταρτης φάσης. 

4.3.5 Πέμπτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Διεξαγωγή (Execution) 

Μετά την έγκριση του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN) και μόλις 

αποφασιστεί η έναρξη της επιχείρησης, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) 

εκδίδει την Οδηγία Ενεργοποίησης Δυνάμεων (NAC Execution Directive – NED).  

Κατά τη διεξαγωγή η πολιτικό - στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της επιχείρησης και στην επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων και της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης (End-State) εντός 

του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Στο ΝΑΤΟ ως πολιτικό -στρατιωτική 

συνεργασία ορίζεται «Ο συντονισμός και η συνεργασία, για την υποστήριξη της 

αποστολής μεταξύ του διοικητή του ΝΑΤΟ και πολιτικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και του εθνικού πληθυσμού, καθώς 

επίσης και των Παγκόσμιων, Εθνικών και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και 

Υπηρεσιών61». Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δημιουργηθούν, να 

καλλιεργηθούν και να διατηρηθούν σχέσεις με ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών 

παραγόντων. Παρόλο που τέτοιες σχέσεις θα έχουν ήδη δημιουργηθεί κατά τη 

σχεδίαση, πάντα θα προκύπτει ανάγκη για καινούργιες κατά τη διεξαγωγή. 

 
61

  CIMIC Field Handbook, CCOE,2012, σελ 1-3 
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Η πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) υφίσταται σε όλες τις 

επιχειρήσεις «ολοκληρωμένης προσέγγισης», αλλά το βάρος της προσπάθειας, 

είτε προς τον στρατιωτικό είτε προς τον πολιτικό τομέα, ποικίλει αναλόγως του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της επιχείρησης που εκτελείται.  Οι ενέργειες 

που υλοποιούνται στη Διακλαδική περιοχή Επιχειρήσεων (JOA), στο πλαίσιο της 

πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMIC), θα πρέπει να συμβάλλουν στον 

επηρεασμό και στη διασφάλιση επίτευξης - διατήρησης των καθορισμένων στόχων 

και της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης (End State).  

H υποστήριξη που παρέχουν στις στρατιωτικές δυνάμεις οι δραστηριότητες 

πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMIC) δύναται να είναι62: 

1. Προγράμματα (Projects).  

Τα αντιτιθέμενα έργα πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMIC) 

αποτελούνται από προγράμματα που υποστηρίζουν τις προσπάθειες 

σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης. Σε ορισμένα στάδια της αποστολής, όταν η 

έλλειψη ασφάλειας εμποδίζει τους πολιτικούς φορείς να λειτουργήσουν ή 

υπάρχουν ελλείψεις στις πολιτικές υπηρεσίες, η Συμμαχία μπορεί να κληθεί να 

συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στις προσπάθειες ανάπτυξης. Η σχεδίαση 

καθώς και η διεξαγωγή πρέπει να εκτελεστεί μετά τη λήψη λεπτομερών οδηγιών 

που εκδίδονται από το στρατηγικό επίπεδο και συγκεκριμενοποιούνται στο 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

2. Πληροφορίες.  

Παρόλο που η πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) δεν 

αποτελεί διαδικασία συλλογής πληροφοριών, η επαφή του προσωπικού με 

τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς στο τακτικό επίπεδο, παράγει μεγάλες 

ποσότητες πληροφοριών οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλες 

σχετικές πληροφορίες, μπορεί να οδηγήσουν σε επεξεργασμένες πληροφορίες63. 

 
62

 CIMIC Field Handbook, CCOE, 2012 σελ 3-0  
63

 Οι επεξεργασμένες πληροφορίες ορίζονται ως: «Το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία 
των απλών πληροφοριών που αφορούν σε ξένα κράτη, εχθρικές ή ενδεχόμενα εχθρικές δυνάμεις ή 
περιοχές πραγματικών ή ενδεχομένων επιχειρήσεων». Ο όρος επίσης περιλαμβάνει και την όλη 
δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή επεξεργασμένων πληροφοριών καθώς και 
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι διάφοροι πολιτικοί 

παράγοντες, συνήθως είναι αντίθετοι στο να συμβάλλουν στη συλλογή 

πληροφοριών. Κάθε προσπάθεια, ώστε οι φορείς να χρησιμοποιηθούν για το 

σκοπό αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνία και ένταση, ελαχιστοποιώντας με 

αυτό τον τρόπο τον επιθυμητό βαθμό συνεργασίας και την επιθυμητή συνεισφορά 

στην επίτευξη της επιθυμητής κατάστασης.  

Μια άλλη παράμετρος των πληροφοριών αποτελούν οι πληροφορίες 

που πρέπει να κοινοποιούνται στους πολιτικούς παράγοντες από τη Συμμαχία,  

στο πλαίσιο της πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMIC). Η Συμμαχία θα 

πρέπει να περάσει από την υπέρ-διαβάθμιση των πληροφοριών, στον 

αποχαρακτηρισμό όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, βοηθώντας έτσι 

τους οργανισμούς στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Η πολιτική ασφαλείας 

για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους μη στρατιωτικούς παράγοντες, αλλά και 

με τις δυνάμεις κρατών μη μελών της Συμμαχίας, που ακολουθείται σε κάθε 

επιχείρηση από το ΝΑΤΟ, αναγράφεται στο Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) και 

κατ’ επέκταση έχει εγκριθεί από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC). Με αυτό 

τον τρόπο ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των παραγόντων, στο πλαίσιο της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης», συμβάλλοντας στην επιτυχή διεξαγωγή της 

επιχείρησης.  

3. Πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης (Civil emergency planning - 

CEP).  

Ως πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης στο ΝΑΤΟ αναφέρεται η 

από κοινού ανάπτυξη σχεδίων για τη συστηματική και αποτελεσματική χρήση των 

πόρων του πολιτικού σκέλους της συμμαχίας σε εθνικό και ΝΑΤΟϊκό επίπεδο, για 

την υποστήριξη της στρατηγικής της Συμμαχίας. Ο πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης 

ανάγκης (CEP) εστιάζει στην προστασία των ευάλωτων κοινωνιών από τις 

συνέπειες των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (κρίσης, πολέμου ή σε καιρό 

ειρήνης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές)64.  

 
το προσωπικό που διεξάγει αυτή τη διαδικασία. Αναφέρονται στον εχθρό, τις καιρικές συνθήκες και 
το έδαφος. Δόγμα πληροφοριών Στρατού Ξηράς, 2005, σελ 15 
64

   Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation, NSA, 2013, σελ 4-6 
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Με δεδομένη την απαίτηση για ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασίας 

από τους στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες, στο πλαίσιο μιας 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης», ο πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης (CEP) 

του ΝΑΤΟ επικεντρώνεται στους ακόλουθους πέντε τομείς65:  

α. Υποστήριξη επιχειρήσεων σε περίπτωση εφαρμογής του 

άρθρου 5 της καταστατικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.  

β. Υποστήριξη επιχειρήσεων που δε διεξάγονται υπό το άρθρο 5.  

γ. Υποστήριξη εθνικών αρχών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

δ. Υποστήριξη εθνικών αρχών για την προστασία του πληθυσμού 

έναντι των επιπτώσεων των όπλων μαζικής καταστροφής (Weapons of Mass 

Destruction – WMD).  

ε. Συνεργασία με τα κράτη – μέλη ή κράτη εταίρους για την 

έγκαιρη προετοιμασία και την αντιμετώπιση των καταστροφών.  

Καθώς ο πολιτικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης (CEP) αποτελεί εθνική 

ευθύνη της κάθε χώρας, οι παράμετροι σχεδιασμού μπορεί να ποικίλουν από 

χώρα σε χώρα. Κατά τη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης», μέσω της πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMC), επιδιώκεται 

ο συντονισμός των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης (εθνικό, του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ) με 

τα στρατιωτικά σχέδια. Παράλληλα το Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, την 

ανάγκη διατήρησης ζωτικών λειτουργιών της κοινωνίας και την πιθανότητα να 

υφίσταται δυσχέρεια κινήσεων και ενεργειών από τα παραπάνω. Για να μπορούν 

να προληφθούν και αντιμετωπιστούν αντίστοιχες καταστάσεις, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν διασυνδέσεις με τους αρμόδιους οργανισμούς πολιτικού 

σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμού των τρόπων με 

τους οποίους η σχεδίαση και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης επηρεάζει τη 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων 
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4. Υποστήριξη του Κράτους Υποδοχής ή Φιλοξενούντος Κράτους (Host 

Nation Support - HNS).  

Ως Υποστήριξη του Κράτους Υποδοχής ή Φιλοξενούντος Κράτους 

(HNS) ορίζεται «η πολιτική και στρατιωτική βοήθεια που παρέχεται σε ειρήνη, σε 

κρίση ή σε σύγκρουση από ένα κράτος υποδοχής (ΗΝ) στις συμμαχικές δυνάμεις 

και οργανώσεις που βρίσκονται, λειτουργούν, ή διέρχονται από το έδαφός του66» 

και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα του 

ΝΑΤΟ. H πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) συμβάλλει στην υποστήριξη 

του κράτους υποδοχής (HNS), με την αξιολόγηση των συνεπειών της στρατιωτικής 

εμπλοκής στην τοπική οικονομία και την εγκαθίδρυση σχέσεων με τους τοπικούς 

φορείς σε περιπτώσεις όπου η αποφυγή παρεμβολών και εναρμόνιση μεταξύ 

στρατιωτικών και πολιτικών αναγκών απαιτείται.  

5. Στρατιωτική βοήθεια σε καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης (Military 

Assistance in Humanitarian Emergencies – MAHE) 

Με την ευρύτερη έννοια η πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) 

αφορά κυρίως τη συνεργασία και όχι την υποστήριξη ή βοήθεια σε πολιτικούς 

φορείς ή παράγοντες, παρόλο που στο πλαίσιο της συνεργασίας, εκ των 

πραγμάτων θα υπάρξει και υποστήριξη σε κάποιο βαθμό. Στρατιωτική βοήθεια σε 

περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης είναι δυνατό να παρασχεθεί σε εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο, προκειμένου να ανακουφιστεί ο τοπικός πληθυσμός. Και στις δύο 

περιπτώσεις μια εθνική ή πολυεθνική στρατιωτική δύναμη καλείται να 

πραγματοποιήσει συγκεκριμένα καθήκοντα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

υπό την άμεση αιγίδα μιας μη στρατιωτικής αρχής, η οποία δύναται να είναι να 

είναι, είτε εθνική είτε διεθνής. Παρά το γεγονός ότι σε τέτοια περίπτωση, το 

προσωπικό που δραστηριοποιείται στην πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία 

(CIMIC), θα υλοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και 

τμημάτων, η στρατιωτική βοήθεια σε καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης δεν 

αποτελεί κύρια δραστηριότητα πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας.  
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   Allied Joint Doctrine for Host Nation Support, NSA, 2003 σελ 1-1  
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6. Συνεργασία και αλληλεπίδραση με τα λοιπά στρατιωτικά τμήματα.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν μη Συμμαχικές δυνάμεις που επιχειρούν στην 

ίδια περιοχή, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι προσπάθειές που υλοποιούν 

αμφότεροι, στο πλαίσιο της πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας (CIMIC), 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις. Επιπλέον οι δραστηριότητες 

πολιτικό -στρατιωτικής συνεργασίας στην περιοχή, θα πρέπει να συντονίζονται σε 

όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό), προκειμένου να 

αποφευχθεί επανάληψη των προσπαθειών και αλληλοαναιρούμενες ενέργειες. 

Η πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) μπορεί να συνεισφέρει 

σημαντικά στην υλοποίηση των Στρατηγικών Επικοινωνιών (Strategic 

Communications - STRATCOM). Ως Στρατηγικές Επικοινωνίες (STRATCOM) το 

ΝΑΤΟ ορίζει τη συντονισμένη και κατάλληλη χρήση των υποδομών και 

δυνατοτήτων επικοινωνίας για την υποστήριξη της πολιτικής της Συμμαχίας, των 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι του. Οι 

υποδομές και δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι67:  

1. Διπλωματία.  

Η πολιτική επικοινωνίας και προσπάθεια προβολής που 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της κατανόησης, την ανοικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και υποστήριξη της πολιτικής, των επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ, που λειτουργεί συμπληρωματικά των εθνικών 

προσπαθειών των Συμμάχων.  

2. Δημόσιες Σχέσεις (Public Affairs).  

Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πολιτικό επίπεδο, μέσω των ΜΜΕ, με 

σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ακολουθούμενη πολιτική, τις 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες του NATO, έγκαιρα, με ακρίβεια και υπεύθυνα.  
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3. Στρατιωτικές Δημόσιες Σχέσεις (Military Public Affairs).  

Η προβολή και προώθηση των στρατιωτικών στόχων και σκοπών σε 

συγκεκριμένα ακροατήρια, με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης των 

στρατιωτικών πλευρών της Συμμαχίας. 

4. Πληροφοριακές Επιχειρήσεις (Information Operations – Info OPS).  

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων στρατιωτικών πληροφοριών, 

προκειμένου να δημιουργηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα στη θέληση, στις 

δυνατότητες κατανόησης του περιβάλλοντος και στις ικανότητες, τόσο των 

αντιπάλων όσο και άλλων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην διακλαδική 

περιοχή επιχειρήσεων (JOA), για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 

σκοπών της Συμμαχίας. 

5. Ψυχολογικές επιχειρήσεις (Psychological Operations – PSYOPS).  

Οι σχεδιασμένες ψυχολογικές δραστηριότητες που υλοποιούνται με 

τη χρήση μεθόδων επικοινωνιών και άλλων μέσων που απευθύνονται σε 

συγκεκριμένο ακροατήριο για να επηρεάσουν τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και 

τη συμπεριφορά του, με σκοπό την υποστήριξη της επίτευξης των πολιτικών και 

στρατιωτικών στόχων. 

Ο σκοπός των Στρατηγικών Επικοινωνιών (STRATCOM) του ΝΑΤΟ, 

αναλόγως των συνθηκών και της Διακλαδικής Περιοχής Επιχειρήσεων (JOA) 

είναι68: 

1. H θετική και άμεση συμβολή στην επιτυχή υλοποίησης των 

επιχειρήσεων, αποστολών και δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ, με την ενσωμάτωση 

του προγραμματισμού της στρατηγικής επικοινωνίας στην επιχειρησιακή σχεδίαση 

όλων των επιπέδων. 
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2. Η επίτευξη της επίγνωσης, της κατανόησης και της υποστήριξης της 

πολιτικής, των επιχειρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ από τον 

τοπικό πληθυσμό. 

3. Η συνεισφορά στην αντίληψη και κατανόηση της περιοχής 

επιχειρήσεων από το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και συνεχιζόμενης 

διπλωματικής προσπάθειας. 

 Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι κατά τη διεξαγωγή μιας 

επιχείρησης του ΝΑΤΟ, που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης», λαμβάνει χώρα μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων, από μεγάλο 

αριθμό παραγόντων πολικών και στρατιωτικών. Προκειμένου να επιτευχθεί 

συνεργεία και να μπορεί να υποστηριχθεί η επίτευξη των σκοπών του ΝΑΤΟ και η 

επιθυμητή τελική κατάσταση (End-State), απαιτείται συντονισμός, αλλά και 

έλεγχος της υλοποίησης των σχεδιασθέντων επιχειρήσεων. Για να είναι δυνατόν 

να σχηματιστεί μια εικόνα για την πορεία της επιχείρησης, πραγματοποιείται 

αξιολόγηση, η οποία είναι η διαδικασία κρίσεως της προόδου σε σχέση με τις 

επιθυμητές συνθήκες και προσδιορισμού του λόγου για τον οποίο επιτυγχάνεται η 

συγκεκριμένη πρόοδος, με τη χρήση κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά, με τη μορφή 

των Μέτρων Αποτελεσματικότητας (Measure of Effectiveness - MoE) και των 

Μέτρων Επίδοσης (Measure of Performance -  MoP), βοηθούν στον καθορισμό 

της προόδου υλοποίησης των έργων, εκπλήρωσης των αντικειμενικών σκοπών 

και επίτευξης της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης.  

Τα Μέτρα Αποτελεσματικότητας (Measures of Effectiveness) είναι κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα επιχειρήσεων (στρατηγικό, 

επιχειρησιακό, τακτικό) για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της επιχείρησης και να 

μετρηθούν/ αξιολογηθούν αλλαγές, θετικές ή αρνητικές, στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, στη συμπεριφορά δρώντων και συστημάτων του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος και στις εχθρικές δυνατότητες, που είναι συνδεδεμένες με την 

υλοποίηση έργων, εκπλήρωσης αντικειμενικών σκοπών ή επίτευξης της 

Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης. Βοηθούν στην απάντηση του ερωτήματος: 

«Προβαίνουμε στη σωστή ενέργεια;».  
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Τα Μέτρα Επίδοσης είναι κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί 

η πρόοδος εκτέλεσης των φίλιων ενεργειών και είναι συνδεδεμένα με τη μέτρηση 

υλοποίησης των έργων. Βοηθούν στην απάντηση του ερωτήματος: «Εκτελούμε 

την ενέργεια σωστά;» ή «Υλοποιείται το έργο όπως σχεδιάστηκε;». Συνεπώς ένα 

Μέτρο Επίδοσης επιβεβαιώνει την ορθή ή μη υλοποίηση ενός έργου. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Ανώτατος Διοικητής 

Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR) εκτιμά την επίτευξη των στόχων 

που έχουν καθοριστεί από το Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) και, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες που πρέπει να υφίστανται στην Διακλαδική Περιοχή 

Επιχειρήσεων (JOA) με την επίτευξη της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης, 

εισηγείται στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) τη μετάβαση στην επόμενη φάση 

της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων.   

4.3.6 Έκτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Μετάβαση (Transition) 

Για την ενεργοποίηση της έκτης φάσης απαιτείται η έκδοση από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) οδηγίας για την προετοιμασία της 

απομάκρυνσης των δυνάμεων και της μεταβίβασης της ευθύνης της περιοχής, είτε 

σε άλλη κατάλληλη δύναμη (Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) 

είτε στις εθνικές αρχές. Η φάση καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να 

λάβουν χώρα για την ασφαλή απόσυρση των Συμμαχικών Δυνάμεων, χωρίς να 

δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των δομών που έχουν δημιουργηθεί. Για 

να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος κύκλος 

σχεδίασης, αντίστοιχος με αυτόν που έλαβε χώρα για την επέμβαση της 

Συμμαχίας.  

Η σχεδίαση για την απεμπλοκή των δυνάμεων είναι καλό να ξεκινάει πολύ 

πριν την πλήρη επίτευξη της Επιθυμητής Τελικής Κατάστασης και συγκριμένα από 

τη στιγμή που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρήσεων δεικνύουν την 

επίτευξή της. Λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτικών και μη Συμμαχικών 

παραγόντων που πρέπει να εμπλακούν, η σχεδίαση για την απόσυρση των 

δυνάμεων αναμένεται να είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να υπάρξει στην αποφυγή δημιουργίας αστάθειας στην περιοχή, λόγω της 

απόσυρσης των δυνάμεων. 
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Παρόλο που η μετάβαση από τις δυνάμεις της Συμμαχίας, είτε σε εθνικούς 

παράγοντες είτε σε δυνάμεις άλλων οργανισμών, δεικνύει την ύπαρξη αυξημένης 

σταθερότητας στη Διακλαδική Περιοχή Επιχειρήσεων (JOA), θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι επερχόμενες αλλαγές πιθανόν να αποτελούν πηγές 

αποσταθεροποίησης. Καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται, υπάρχει αριθμός 

παραγόντων που θα επωφεληθούν και άλλοι που θα ζημιωθούν. Επιπλέον είναι 

πιθανό να υφίστανται διαφορετικά οράματα ως προς το τι θα πρέπει να παραμείνει 

και το τι θα πρέπει να τροποποιηθεί μετά την αποχώρηση των Συμμαχικών 

δυνάμεων και των διεθνών παραγόντων. Αυτή η ασάφεια της επόμενης ημέρας, 

μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα και αγωνία στον πληθυσμό της περιοχής.  

Ως εκ τούτου, όσοι εμπλέκονται στη μετάβαση θα πρέπει να διαχειριστούν 

τη διαδικασία από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή της. Παρόλο που η 

διαδικασία σχεδιάζεται από το ΝΑΤΟ, η ευθύνη της διαχείρισης της αλλαγής κατά 

την υλοποίησή της. θα πρέπει να βαρύνει το Φιλοξενούν Κράτος (HN). Άλλωστε 

στο πλαίσιο της μετάβασης, το κράτος θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητά του 

να διαχειριστεί, τόσο την ίδια τη διαδικασία όσο και την μεταφορά της ευθύνης από 

τους εξωτερικούς παράγοντες. Είναι πιθανό η μεταφορά αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών να πραγματοποιηθεί διαδοχικά, με κάποια στοιχεία να μεταφέρονται στο 

σύνολό τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ άλλα μετά από ένα χρονικό 

διάστημα. Για παράδειγμα, η τοπική κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να 

λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία της χώρας, αλλά η ευθύνη 

για χαμηλότερου επιπέδου αποφάσεις ως προς τη μετάβαση να μεταφερθεί 

σταδιακά. Ακόμη και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μετάβασης, ο ακριβής 

χρόνος μεταφοράς της ευθύνης της ασφάλειας αποτελεί καθαρά πολιτική 

απόφαση, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις δυνατότητες του Φιλοξενούντος 

Κράτους (HN). Ως εκ τούτου η μεταφορά της ευθύνης ασφαλείας είναι θεμελιωδώς 

διαφορετική από άλλους τύπους στρατιωτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων 

ασφαλείας και απαιτούν μια μοναδική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την 

εκτέλεση. 

Η πολιτικό -στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή της μετάβασης. Καθώς στη Διακλαδική Περιοχή 

Επιχειρήσεων (JOA), πέρα από τους εθνικούς και διεθνείς παράγοντες που 
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δραστηριοποιούνταν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, αναμένεται να 

εμφανιστούν και άλλοι παράγοντες, η συνεργασία των οποίων με τις Συμμαχικές 

δυνάμεις είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της φάσης. Για να μπορέσει 

να υλοποιηθεί αυτό απαιτείται η διασύνδεση των καινούργιων παραγόντων που 

εμφανίζονται στη Διακλαδική Περιοχή Επιχειρήσεων (JOA), τόσο με τις 

συμμαχικές δυνάμεις όσο και με τους ήδη υπάρχοντες στην περιοχή παράγοντες 

και ιδιαίτερα με αυτούς που αναμένεται να συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωση 

της μετάβασης. 

Οι Στρατηγικές Επικοινωνίες (STRATCOM) αποτελούν επίσης σημαντικό 

παράγοντα για την επιτυχή αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από μια 

περιοχή. Το κύρια μηνύματα που θα πρέπει να προβληθούν είναι η διαβεβαίωση 

τόσο του πληθυσμού όσο και της διεθνούς κοινότητας ως προς την σταθερότητα 

της κατάστασης, η προβολή των επιτευγμάτων του ΝΑΤΟ αλλά και της 

αποφασιστικότητας της Συμμαχίας σε συνδυασμό με τις δυνατότητές 

αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιαστεί στον 

πληθυσμό των κρατών – μελών, αλλά και των υπολοίπων κρατών, η επιτυχία της 

Συμμαχίας.  

Με την ολοκλήρωση της αποχώρησης των δυνάμεων και της διαδικασίας 

μετάβασης της ευθύνης, ολοκληρώνονται και οι επιχειρήσεις της Συμμαχίας. 

 

Εικόνα 3. Διαδικασία Διαχείρισης Κρίσεων στο ΝΑΤΟ. 

Πηγή: NATO’s assessment of a crisis and development of response strategies 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_75565.htm? 
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4.4 ΝΑΤΟ, «Ολοκληρωμένη προσέγγιση» και Επιχειρήσεις Υποστήριξης 

Ειρήνης  

Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία που έχει δημιουργήσει το δόγμα της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης», προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο 

πολυδιάστατο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας. Έχει τυποποιήσει την 

προαναφερθείσα διαδικασία, προκειμένου να μπορεί να αναλύει και να επεμβαίνει 

σε εξελισσόμενες ή υπάρχουσες κρίσεις με τα αναγκαία κάθε φορά μέσα. Η 

διαδικασία σχεδίασης επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης προσέγγισης» μπορεί να 

εφαρμοστεί για τη σχεδίαση της αντίδρασης της Συμμαχίας σε κάθε τύπο 

επιχειρήσεων. 

Από το 1992 και μετά, το ΝΑΤΟ έχει αρχίσει και επεξεργάζεται δικό του 

δόγμα για τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης (PSO)69. Παρά την ύπαρξη 

ξεχωριστού Συμμαχικού Δόγματος για τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης 

(PSO), αυτές αντιμετωπίζονται από το ΝΑΤΟ ως μια κρίση στην οποία αποφασίζει 

να επέμβει. Η σχεδίαση και διεξαγωγή των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης 

(PSO) είναι αντίστοιχη με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης προσέγγισης». 

Μελετώντας τον τρόπο που το ΝΑΤΟ σχεδιάζει και υλοποιεί την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση», γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υλοποιείται ως 

μέθοδος υποστήριξης των στρατιωτικών ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι καθορισμένοι στόχοι. Για να μπορέσει το ΝΑΤΟ, που είναι συμμαχία κρατών, να 

υλοποιήσει την «ολοκληρωμένη προσέγγιση», πραγματοποιήθηκε 

αναδιοργάνωση στη δομή των Στρατηγείων και δημιουργήθηκε αριθμός 

επιτροπών, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί πολιτικό -στρατιωτική σχεδίαση.  

Η διαδικασία σχεδίασης επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης προσέγγισης» 

πέραν της ένταξής της στην εκπαίδευση του προσωπικού, χρησιμοποιείται κατά τη 

διεξαγωγή Ασκήσεων Στρατηγείων (Command Post Exercises – CPX), με σκοπό 

την επαύξηση των δυνατοτήτων και της ετοιμότητας της Συμμαχίας. Επιπλέον 

έχουν δημιουργηθεί πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ 

 
69   AJP-3.4.1 Peace Support Operations, 2001 
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Centers of Excellence - CoE), τόσο στους τομείς της πολιτικό -στρατιωτικής 

συνεργασίας (CIMIC) όσο και στον τομέα των Στρατηγικών Επικοινωνιών 

(STRATCOM), με σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση του αναγκαίου 

προσωπικού. Αντίστοιχα, η συμμετοχή πολιτικού προσωπικού από Διεθνείς 

Οργανισμούς εκτός ΝΑΤΟ, αλλά και κρατών που δεν είναι μελή της Συμμαχίας σε 

δραστηριότητες όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και ενθαρρύνεται. 

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, υφίσταται διαρκής προσπάθεια 

δημιουργίας και διατήρησης διασύνδεσης με Διεθνείς Οργανισμούς και όργανα 

που μελλοντικά είναι πιθανόν να είναι παράγοντες σε μια Διακλαδική Περιοχή 

Επιχειρήσεων (JOA). Επιχειρείται διαρκής προσέγγιση και αναζητούνται κοινά 

πεδία δράσης με άλλους Διεθνείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς 

οργανισμούς για τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, 

καθώς και για την ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» 

Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης στο πλαίσιο δράσεων                                

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

5.1 Γενικά  

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι γνωστή ως «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη», 

καθώς τροποποίησε τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθόρισε 

τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους της εξωτερικής δράσης της. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη αυτών των στόχων, η Συνθήκη καθορίζει 

την ανάγκη ύπαρξης συνάφειας μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής 

δράσης, αλλά και των πολιτικών της Ένωσης.  

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης και το νέο θεσμικό πλαίσιο που 

δημιουργήθηκε - συμπεριλαμβανομένης της θέσης της Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας η οποία είναι 

επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service - EEAS) - η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τόσο αυξημένο δυναμικό όσο και φιλοδοξία για να 

καταστήσει την εξωτερική δράση της περισσότερο συνεκτική, αποτελεσματική και 

στρατηγική, αξιοποιώντας το πλήρες φάσμα των μηχανισμών και πόρων της70. Η 

ιδέα της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπογραφή της συνθήκης. Προκειμένου 

να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα κράτη μέλη κοινή 

αντίληψη για τις συγκρούσεις και κρίσεις, καθώς και κοινή εφαρμογή της 

εξωτερικής πολιτικής και δράσης της Ένωσης. 

Σε κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) 

αναφέρεται ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα, η ανταπόκριση, η αντιμετώπιση και η 

συμβολή στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, κρίσεις και άλλες απειλές 

της ασφάλειας εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούν μόνιμο 

 
70

   The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, European Commission, 
2013, σελ 1. 
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καθήκον και ενέχουν ζωτική σημασία για την Ένωση71. Επιπλέον αναφέρεται ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, μέσων και 

μηχανισμών για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, που καλύπτουν 

τους τομείς της διπλωματίας, της ασφάλειας, της άμυνας, του εμπορίου, της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» 

στην Ένωση δεν αναφέρεται μόνο στη συνδυασμένη ανάπτυξη και χρήση των 

μηχανισμών και των πόρων της Ένωσης, αλλά κυρίως στην κοινή ευθύνη των 

φορέων και των κρατών μελών. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 

αντιπροσώπους σε 139 χώρες, διπλωματική εμπειρία, συμμετοχή σε αποστολές 

και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP), είναι εφικτός 

ο καθορισμός και η υπεράσπιση των θεμελιωδών συμφερόντων και αξιών, η 

προώθηση των βασικών πολιτικών στόχων, η πρόληψη κρίσεων και η συμβολή  

στην αποκατάσταση της σταθερότητας. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της 

Ένωσης έχοντας κοινή στρατηγική ανάλυση και κοινό όραμα, δημιουργούν με τη 

συνεργασία ισχυρές, συνεκτικές, περισσότερο ορατές και αποτελεσματικές 

εξωτερικές σχέσεις, συνιστώντας με αυτό τον τρόπο την «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση».   

Επιπλέον στην κοινή της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ότι 

καθώς οι παγκόσμιες προκλήσεις εξακολουθούν να αυξάνονται σε αριθμό και σε 

περιπλοκότητα και οι οικονομικοί και χρηματοδοτικοί πόροι εξακολουθούν να 

υφίστανται πίεση, η σύνδεση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάπτυξη αποτελούν 

θεμελιώδη αρχή για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες σημαντικές αρχές της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» 

που παρουσιάζονται είναι οι εξής72:  

1. Όλες οι αντιδράσεις θα πρέπει να εντάσσονται μέσα σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο και να διέπονται από την πραγματικότητα και τη λογική πραγματικών 

 
71

   Στο ίδιο 
72

   The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, European Commission, 2013  
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καταστάσεων. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν προκαθορισμένα σχέδια ή έτοιμες 

προς χρήση λύσεις.  

2. Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 

κοινή ευθύνη όλων των παραγόντων της στις Βρυξέλλες, στα κράτη μέλη και 

επιτόπου κατά την διεξαγωγή επιχειρήσεων και δράσεων στις τρίτες χώρες. 

Συλλογική πολιτική βούληση, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και προληπτική εμπλοκή 

των κρατών μελών, αποτελούν προϋποθέσεις για επιτυχία. Τέλος, η προσέγγιση 

βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των διαφόρων αρμοδιοτήτων και στην αντίστοιχη 

προστιθέμενη αξία των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών της Ένωσης, 

καθώς και των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες. 

3. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τον ειδικό 

τρόπο λειτουργίας της, που σέβεται τις αρχές του ανθρωπισμού, της 

ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και βασίζεται αποκλειστικά 

στις ανάγκες των πληγέντων πληθυσμών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή 

αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια· 

4. Κατά την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τα κράτη μέλη της ενεργούν σύμφωνα με την αναπτυξιακή πολιτική, όπως έχει 

οριστεί στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη το 2005 και στο 

πρόγραμμα δράσης για αλλαγή του 2012, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές 

της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee - 

DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (Organisation for Economic Co-

operation and Development - OECD).·  

5. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν τον πολιτικό έλεγχο 

των αποστολών και των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(CSDP) και παρέχουν κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, μέσω της Επιτροπής 

Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC). 

Ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί 

όλες τις επιχειρήσεις τις οποίες αναλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των 

Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (PSO), είναι τυποποιημένος, προκειμένου να 

υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης. Όπως υλοποιείται 
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και στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση ύπαρξης μιας κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

λαμβάνει απόφαση για τον αν θα επέμβει καθώς και για το είδος της επιχείρησης 

που θα αναλάβει, μέσα από τη διαδικασία χειρισμού κρίσεων. 

5.2 Ανάπτυξη Στρατιωτικών Δυνατοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση κρατών, 

η οποία δε σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει κάποιο είδος στρατιωτικής 

συμμαχίας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η εδαφική υπεράσπιση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ανατεθεί στο ΝΑΤΟ73. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο στο 

Κόσσοβο το 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Ένωση θα πρέπει 

να έχει την ικανότητα αυτόνομης δράσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα 

σε διεθνείς κρίσεις, χωρίς να προκαταλαμβάνεται από τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ.  

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, τον Δεκέμβριο του 1999, τα 

τότε δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ, συμφώνησαν στην αποδοχή ενός «Κύριου 

Στόχου» (Helsinki Headline Goal - HHG), ο όποιος αναφερόταν στην απόκτηση 

δυνατοτήτων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει αυτόνομα 

επιχειρήσεις. Κύριο στοιχείο του στόχου ήταν η συγκρότηση μέχρι το 2003, μιας 

Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (European Rapid Reaction Force -

ERRF) η οποία δε θα αποτελούσε μόνιμο ευρωπαϊκό στρατό, αλλά σύνολο 

διαθέσιμων δυνάμεων για αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (CSDP). Την επόμενη χρονιά άρχισαν να λειτουργούν τα θεσμικά 

όργανα που είχαν προβλεφθεί με τη Διακήρυξη της Κολωνίας, δηλαδή η Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC), η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) και το 

Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS), υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα/ Ύπατου 

Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (CFSP). 

Στις 21 Νοεμβρίου 2000, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, σύνοδος με σκοπό τη 

δέσμευση των κρατών μελών για διάθεση δυνάμεων (Capabilities Commitment 

Conference). Για τη συγκρότηση της ευρωπαϊκής δύναμης συντάχθηκαν τρεις 

κατάλογοι δυνάμεων74: 

 
73

  Συνθήκη του Αμστερνταμ, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997 
74

  The Path to European Defence , Wogau, 2004,σελ 117 
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1. Helsinki Headline Catalogue (HHC), που καθορίζει τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση του στόχου. 

2. Helsinki Progress Catalogue (HPC), που αναφέρεται στον εντοπισμό 

των ελλείψεων, στις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των απαιτήσεων για τη 

συγκρότηση της δύναμης και εκείνων που έχουν δηλωθεί από τα κράτη και στην 

πρόοδο προς κάλυψη των ελλείψεων. 

3. Helsinki Force Catalogue (HFC), που αναφέρεται στις συνεισφορές 

των κρατών μελών, ενώ υπάρχει και ένας συμπληρωματικός κατάλογος για τις 

συνεισφορές τρίτων χωρών, όσων δηλαδή δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και είναι μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και των υποψήφιων προς ένταξη 

χωρών. 

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νίκαια, τον Δεκέμβριο 

2000, έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας 

Αντίδρασης (ERRF), στο πλαίσιο της προώθησης της Κοινής Στρατηγικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP) των τότε δεκαπέντε κρατών μελών. Με τη συνθήκη 

αυτή τροποποιούταν για δεύτερη φορά η αρχική Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

καταργώντας διατάξεις που αφορούσαν τις σχέσεις μεταξύ της Δυτικό – 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρια αρμοδιότητα που 

απέμεινε στη Δυτικό – Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά τη συλλογική άμυνα (άρθρο V 

της τροποποιηθείσας συνθήκης των Βρυξελλών), η οποία παραμένει στο ΝΑΤΟ, 

καθώς αποτελεί κρίσιμο σημείο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 

Συμμαχία. 

Στην ίδια συνθήκη περιλαμβάνονται επίσης, εκτενή στοιχεία σχετικά με τη 

δύναμη, συγκρότηση και ανάπτυξη του στρατιωτικού δυναμικού που θα τεθεί στη 

διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται αποφάσεις για τη διάθεση 

στρατιωτικού δυναμικού, τον μηχανισμό αξιολόγησης των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων και την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στον τομέα των μη 

στρατιωτικών πτυχών της διαχείρισης κρίσεων. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν 

στη Νίκαια ήταν η διάθεση των μέσων του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

επέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων. Συγκεκριμένα, υπήρξε πρόβλημα με τα κράτη 

που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αλλά όχι και της Ένωσης, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία 
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και κυρίως η Τουρκία, η οποία απαίτησε τη συμμετοχή της στις αποφάσεις 

αμυντικής φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μην μπλοκάρει 

οποιαδήποτε απόφαση διάθεσης συμμαχικών μέσων. Επιπλέον, διευκρινίστηκε 

ότι η αμυντική πολιτική της Ένωσης δε θα θίγει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της 

εθνικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας των κρατών-μελών και θα σέβεται τις 

υποχρεώσεις των κρατών- μελών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και επιθυμούν να 

υλοποιούν την αμυντική τους πολιτική κάτω από την ομπρέλα του. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, τον Δεκέμβριο του 2001, θεσπίστηκε 

το Σχέδιο Δράσης επί των Ευρωπαϊκών Δυνατοτήτων (European Capabilities 

Action Plan – ECAP), με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ελλείψεων 

σε στρατιωτικές δυνατότητες μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και την αναζήτηση λύσεων για την από κοινού αντιμετώπισή τους75. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, τον Δεκέμβριο του 2003, 

ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (European Security Strategy), η 

οποία επιβεβαίωνε την «κοινά εδραιωμένη απόφαση της Ένωσης να αναλάβει τις 

ευθύνες της για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς Ευρώπης μέσα σε έναν καλύτερο 

κόσμο» και καλούσε τον Γενικό Γραμματέα /Ύπατο Εκπρόσωπο να προτείνει 

μέτρα για τη βελτίωση της προπαρασκευής των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με προσφυγή στα μέσα και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, τα οποία να 

τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν, εντός του 2004 76.  

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, τον Ιούνιο του 2004, 

προσυπογράφηκε το Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων 

και το έγγραφο Πρωταρχικού Στόχου 2010 (Headline Goal 2010)77. Το έγγραφο 

αυτό περιλάμβανε τις κύριες παραμέτρους για την ανάπτυξη των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων με ορίζοντα το 2010, ιδιαίτερα τον καθορισμό των συγκροτημάτων 

μάχης ταχείας αντίδρασης (Rapid Reaction Battle Groups) 78 . Επιπλέον το 

 
75

   Συµπεράσµατα της Προεδρίας,  Λάκεν, 2001, σελ 27 
76

  Συμπεράσματα της Προεδρίας – Βρυξέλλες, 2003, σελ 22, http://europa.eu/rapid/press-
release_DOC-03-5_el.htm 
77

   Συμπεράσματα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 2004,  σελ 13, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/ cms_Data/docs/pressData/el/ec/81042.pdf 
78

 Headline Goal 2010, European Council, 2004, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cmsupload/ 2010%20headline%20goal.pdf 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την προώθηση των εργασιών για τη 

συγκρότηση79:  

1. Πολιτικό -στρατιωτικής (CIMIC) Μονάδας στα πλαίσια του 

Στρατιωτικού  Επιτελείου της ΕΕ (EUMS).  

2. Μικρής συνδετικής ομάδας στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών 

Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE). Επιπλέον κάλεσε το Γενικό Γραμματέα/ Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης να έρθει σε επαφή με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με 

σκοπό τη γρήγορη εξασφάλιση σχετικής συμφωνίας για τη σύνδεση του ΝΑΤΟ με 

το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS).  

3. Κέντρου επιχειρήσεων (Situation Centre - SitCen) για την 

παρακολούθηση εξελισσόμενων κρίσεων. 

Ως παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίτευξη του Πρωταρχικού 

Στόχου 2010, καθορίστηκαν τα τρία κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

διακρίνουν τις δυνάμεις που δημιουργούνται: λειτουργικότητα ( interoperability), 

ικανότητα ανάπτυξης (deployability) και ικανότητα υποστήριξης (sustainability)80. 

Για την επίτευξη των σκοπών του νέου κύριου στόχου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP), έπρεπε να καθορισθούν καταρχήν οι 

προϋποθέσεις στρατηγικής σχεδίασης. Έτσι προετοιμάσθηκαν πέντε ενδεικτικά 

σενάρια, τα οποία εμπεριείχαν ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών επιχειρήσεων, 

όπως81: 

1. Πρόληψη συρράξεων. 

2. Διαχωρισμός αντιμαχομένων μερών με χρήση βίας. 

3. Σταθεροποίηση, αποκατάσταση καταστροφών, παροχή στρατιωτικών 

συμβουλών σε τρίτες χώρες. 

4. Επιχειρήσεις εκκένωσης. 
 
79

   Συμπεράσματα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 2004,  σελ 22 
80

  Headline Goal 2010, European Council, 2004,σελ 2 
81

Development of European Military Capabilities, European Council, 2010, http:// 
91.194.202.11/uedocs/cmsUpload/100216%20Factsheet%20cap.%20militaires%20_%20version%
204_EN.pdf 
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5. Συνδρομή σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. 

Με βάση τα σενάρια αυτά αναπτύχθηκαν ανάλογες στρατιωτικές επιλογές 

(military options) για το πώς θα αντιμετωπίζονταν καλύτερα σχετικές κρίσεις. Οι 

επιλογές αυτές οδήγησαν σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού, από τα συμπεράσματα του 

οποίου συντάχθηκε ένας λεπτομερής κατάλογος των δυνατοτήτων που είχε 

ανάγκη η Ένωση (στρατιωτικές μονάδες, πόροι, μέσα). Η ανταπόκριση της 

Ένωσης στις απαιτήσεις αυτές και στην κάλυψη των ελλείψεων, είναι προφανές ότι 

εξαρτάται από τα κράτη μέλη. Οι συνεισφορές τους καταχωρούνται σε έναν 

κατάλογο δυνάμεων (EU Force Catalogue), ο οποίος παρουσιάζει τις στρατιωτικές 

δυνατότητες που διατίθενται για την υλοποίηση του Πρωταρχικού Στόχου 

(Headline Goal) 2010. 

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι να έχει την ικανότητα να λαμβάνει απόφαση για την ανάληψη μιας 

επιχείρησης εντός 5 ημερών, αφότου το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη Γενική Ιδέα 

Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Concept - CMC). Σχετικά με την 

ανάπτυξη δυνάμεων, η επιδίωξη είναι οι δυνάμεις αυτές να αρχίζουν την 

υλοποίηση της αποστολής τους στο θέατρο επιχειρήσεων, όχι αργότερα από 10 

ημέρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάληψη της 

αποστολής. Θα περιλαμβάνονται επίσης οι αντίστοιχες ναυτικές και αεροπορικές 

δυνατότητες, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ύπαρξης εφεδρικών δυνάμεων. 

Το στοιχείο κλειδί του Πρωταρχικού Στόχου (Headline Goal) 2010 είναι η 

ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει δυνάμεις με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ως 

απάντηση σε μια κρίση, είτε ως μεμονωμένη δύναμη είτε ως μέρος μιας ευρύτερης 

επιχείρησης. Αυτό το ελάχιστο επίπεδο δύναμης, το οποίο πρέπει να είναι 

στρατιωτικά αποτελεσματικό, αξιόπιστο και συνεκτικό, βασίζεται στην αντίληψη 

των Συγκροτημάτων Μάχης (Battlegroups). Μέσα στο όλο φάσμα της στρατιωτικής 

αντίληψης ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύχθηκε 

παράλληλα και η ιδέα μιας ανάλογης πρωτοβουλίας για ύπαρξη αεροπορικών και 

ναυτικών δυνάμεων σε αποστολές ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP).  
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Από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκροτήσει πέντε Επιχειρησιακά 

Στρατηγεία (Operational Headquarters - OHQs] που διατίθενται από τα κράτη 

μέλη, το γαλλικό στο Παρίσι, τo βρετανικό στο Νορθγουντ, το γερμανικό στο 

Βερολίνο, το ιταλικό στη Ρώμη και το ελληνικό στη Λάρισα. Το κάθε στρατηγείο 

είναι προσκολλημένο σε ένα μεγάλο στρατηγείο της χώρας στην οποία ανήκει, 

από το οποίο υποστηρίζεται και ο διοικητής του οποίου είναι συνήθως και ο 

Επιχειρησιακός Διοικητής του ευρωπαϊκού στρατηγείου, για την περίοδο μη 

κρίσης. Σε περίοδο κρίσης ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 

Επιχειρησιακός Διοικητής της κάθε επιχείρησης82. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 

κάθε Επιχειρησιακό Στρατηγείο πρέπει να έχει δυνατότητα να διεξάγει δύο 

επιχειρήσεις ταυτοχρόνως σε διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων. 

5.3 H Αντιμετώπιση Κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νίκαια, τον Δεκέμβριο 

του 2000, καθόρισε διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου η Ένωση να 

ανταποκριθεί σε περίπτωση που απαιτείται να επέμβει. Η διαχείριση των κρίσεων, 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ESDP) 

περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες:  

1. Τη στρατιωτική (military). 

2. Τη μη στρατιωτική (civilian).  

3. Την πρόληψη των συρράξεων (conflict prevention). 

5.3.1 Στρατιωτική Διαχείριση Κρίσεων 

Η στρατιωτική διαχείριση κρίσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 

αντιμετώπισης και διαχείρισης των πολυδιάστατων προκλήσεων του διεθνούς 

περιβάλλοντος, με την κατάλληλη και στοχευμένη χρήση των Στρατιωτικών 

δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η Ένωση, έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες 

 
82

  Στην Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιχείρηση EUFOR RCA, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 
2014, ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο στην Λάρισα και ορίστηκε Επιχειρησιακός 
Διοικητής ο Γάλλος υποστράτηγος Philippe Pontiès. 
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σχεδίασης για τη χρησιμοποίηση του στρατιωτικού μέσου άσκησης κατά τον 

χειρισμό μιας κρίσης. Καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι και κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, οι διαδικασίες σχεδίασης των δύο 

οργανισμών είναι πανομοιότυπες. Η διαδικασία στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωσης απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 4. Διαδικασία Στρατιωτικής Διαχείρισης Κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πηγή: Command and control? Planning for EU military operations, Simón, 2010, 

http://www.iss.europa.eu/ uploads/ media/ Planning _for _EU _military _ operations.pdf 

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το 

ΝΑΤΟ είναι ότι εξετάζει τη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων ξεχωριστά από τη 

μη στρατιωτική. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί αμυντική συμμαχία, 

έχει ξεχωριστές διαδικασίες για τη μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων. Όταν 

αποφασιστεί η επέμβαση της Ένωσης σε μία κρίση, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

διαχείρισης κρίσεων, αποφασίζεται ποια διαδικασία (στρατιωτική ή μη στρατιωτική) 

θα ακολουθηθεί.  

5.3.2 Μη Στρατιωτική Διαχείριση Κρίσεων 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων σημαίνει 

επέμβαση σε μια ανθρωπιστική κρίση η οποία λαμβάνει χώρα ή απειλεί ένα 
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κράτος, περιοχή ή κοινωνία, ως αποτέλεσμα μιας σύρραξης ή μιας φυσικής ή 

περιβαλλοντικής καταστροφής83. Κατά τη διαδικασία μη στρατιωτικής διαχείρισης 

κρίσεων, η επέμβαση υλοποιείται με μη στρατιωτικό προσωπικό, με σκοπό την 

εμπόδιση της περαιτέρω κλιμάκωσης μιας μη βίαιης κρίσης και την επίλυσή της. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού και η 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.  

Αναλόγως της φύσεως της κρίσης, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό με την αναγκαία υποστήριξη, καθώς και τα 

απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Η διαδικασία βρίσκει 

εφαρμογή, είτε στο πλαίσιο αυτόνομων αποστολών, υπό την διοίκηση και έλεγχο 

της Ένωσης είτε στο πλαίσιο επιχειρήσεων που διεξάγονται από Διεθνείς 

Οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που 

απαιτείται η υποστήριξη μιας χώρας σε σχετικά σταθερές συνθήκες.  

Η μη στρατιωτική διαχείριση κρίσης εστιάζει στους παρακάτω τομείς84: 

1. Αστυνόμευση (Police).  

Ύπαρξη ετοιμότητας διάθεσης έως 5.000 αστυνομικών, για διεθνείς 

αστυνομικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων οι 1.400 με 

δυνατότητα ανάπτυξης εντός 30 ημερών. Στον τομέα της αστυνόμευσης 

συγκαταλέγονται επίσης και ο έλεγχος συνόρων και τελωνείων. 

2. Ενίσχυση του Κράτους Δικαίου (Strengthening the Rule of Law).  

Ύπαρξη ετοιμότητας, είτε ενίσχυσης είτε αποκατάστασης, εάν είναι 

απαραίτητο, αξιόπιστων τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία του δικαστικού και σωφρονιστικού συστήματος, για εξασφάλιση 

θετικής έκβασης οποιασδήποτε αστυνομικής αποστολής. 

 

 
83

   Civilan Crisis Management ,Curlay, et al.,Institute for International Studies,  2006, σελ 16 
84

  European security and defence policy:the civilian aspects of crisis management, European 
Security and Defence Policy 2009, σελ 2,  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
090702%20Civilian%20aspects%20of%20crisis%20management%20-%20version%203_EN.pdf 
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3. Δημόσια Διοίκηση (Civilian Administration).  

Ύπαρξη ετοιμότητας διάθεσης ειδικής ομάδα αξιωματούχων, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, για τον καθορισμό ή την εγγύηση εκλογών, 

φορολόγησης, εκπαίδευσης, παροχής ύδατος, κτλ., προκειμένου να υπάρξει 

επαρκής υποστήριξη στον τομέα της δημοσίας διοίκησης σε κοινωνίες που 

βρίσκονται σε μεταβατική φάση. 

4. Πολιτική Προστασία (Civil Protection).  

Ύπαρξη ετοιμότητας ανάπτυξης: 

α. 2 ή 3 ομάδων αξιολόγησης και συντονισμού, ικανών να 

λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  

β. Ομάδων επέμβασης, έως και 2000 ατόμων, με δυνατότητα 

ανάπτυξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

γ. Πρόσθετων ή περισσότερο εξειδικευμένων μέσων, με 

δυνατότητα ανάπτυξης εντός 2 έως 7 ημερών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

της κάθε κρίσης. 

5. Παρατήρηση (Monitoring).  

Αφορά στην ύπαρξη δυνατότητας παρακολούθησης, ως ένα γενικό 

εργαλείο για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων 

και την οικοδόμηση της ειρήνης. Μια σημαντική λειτουργία των αποστολών αυτού 

του τύπου είναι η συνεισφορά στην αποτροπή με την παρουσία τους, καθώς 

προβάλλουν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή επιχειρήσεων. 

6. Προστασία Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Strengthening of 

EUSR offices):  

Ειδικό αστυνομικό προσωπικό της Ένωσης, αναλαμβάνει την 

προστασία των ειδικών αντιπροσώπων του Γενικού Γραμματέα/ Ύπατου 

Εκπροσώπου, καθώς και άλλων εμπειρογνωμόνων (διπλωματών, δικαστικών, 

τεχνικών, κλπ) που αποστέλλονται σε διάφορες χώρες. 
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5.3.3 Πρόληψη των Συρράξεων  

Η έννοια «πρόληψη συρράξεων» εμφανίστηκε στην ευρωπαϊκή ορολογία τη 

δεκαετία του 1990. Από τότε η Ένωση επανέλαβε σε διάφορα έγγραφα ότι, ως 

παγκόσμιος παράγοντας, έχει «ηθική και πολιτική υποχρέωση» να δεσμευτεί ως 

προς την πρόληψη συρράξεων. Επιπλέον, έχει διακηρύξει ότι διαθέτει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να αναλάβει «την ευθύνη της για την παγκόσμια 

ασφάλεια και για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου», καθώς είναι ιδιαίτερα 

καλά οργανωμένη για να ανταπεξέλθει σε πολυδιάστατες καταστάσεις85.  

Η πρόληψη των συγκρούσεων απαιτεί μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» με 

σκοπό την εξεύρεση και υλοποίηση μιας ειρηνικής λύσης για τις υπάρχουσες 

διαφορές και απαιτεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων. 

Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ESDP), έχει στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για δράση στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων. Για να 

μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση και 

ταχεία ανάληψη κοινής δράσης86. 

Η συνιστώσα αυτή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ESDP) διαφέρει ουσιαστικά από τις άλλες, καθώς είναι δυνατόν να μην 

περιλαμβάνει ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή της εν δυνάμει σύρραξης, αλλά 

ενεργοποίηση θεσμικών οργάνων, υιοθέτηση προληπτικών πολιτικών και χρήση 

καταλλήλων μέσων, που θα κάνουν εφικτό τον έγκαιρο προσδιορισμό και την 

καταπολέμηση των αιτιών της σύρραξης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 

της επέμβασης της Ένωσης.  

Συγκεκριμένα για την πρόληψη συρράξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

χρησιμοποιεί πολιτικές, όπως η πολιτική υπέρ του αφοπλισμού, του ελέγχου των 

εξοπλισμών, του περιορισμού εξαγωγών όπλων και μέσα, που περιλαμβάνουν 

 
85

  European Conflict Prevention: Is there a role for the European Union Presidency in policy-
making, Lein, 2008, σελ 7 
86

   Annual Report of the Implementation of EU Program on the Preverntion of Violent Conflict 
2010, 2010, σελ 7 
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οικονομική βοήθεια, πολιτικό διάλογο, διπλωματικές πιέσεις, ανθρωπιστική 

βοήθεια, αποστολή ειδικών απεσταλμένων και συνεργασία με εταίρους και 

Διεθνείς Οργανισμούς .  

5.3.4 Όργανα Διαχείρισης Κρίσεων 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, το Δεκέμβριο του 1999, αποφάσισε 

τη συγκρότηση των κατάλληλων οργάνων και τη δημιουργία στρατιωτικού και μη-

στρατιωτικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, με σκοπό το συντονισμό και την 

αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διαφόρων στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών μέσων και πόρων που διαθέτει η Ένωση και τα κράτη μέλη87. Τα 

κυριότερα όργανα διαχείρισης κρίσεων, λειτουργούν υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο 

για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (CSDP) και είναι τα 

παρακάτω 88: 

1. Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας 

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (Political and Security 

Committee - PSC) λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τη Στρατιωτική Επιτροπή 

(EUMC) και την Επιτροπή Μη Στρατιωτικών Πτυχών Διαχείρισης Κρίσεων 

(CIVCOM), από τις οποίες λαμβάνει εισηγήσεις και προς τις οποίες δίνει 

κατευθύνσεις. Σε περιόδους κρίσεων, αποτελεί το όργανο του Συμβουλίου το 

οποίο διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσης, εξετάζει όλες τις εναλλακτικές λύσεις για 

την αντίδραση της Ένωσης και αναλαμβάνει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική 

διεύθυνση κάθε επιχείρησης. 

Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνονται, η 

παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης στους τομείς που άπτονται της 

εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, η συμβολή στον καθορισμό 

πολιτικών, η διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου στο επίπεδό της, η εξέταση των 

προσχεδίων των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και η 

 
87

   European Security Strategy, Counsil of the EU, 2012, σελ 22 
88

   CSDP structure, instruments, and agencies, European Union External Action, 2016, https:// 
eeas.europa.eu /headquarters/headquarters-homepage/5392/csdp- structure- instruments- and-
agencies_en 
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χάραξη κατευθύνσεων προς τις άλλες επιτροπές για τα ζητήματα που άπτονται της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (CFSP). 

2. Κέντρο Κατάστασης 

Το Κέντρο Κατάστασης (Situation Centre - SITCEN) παρακολουθεί σε 

24ωρη βάση τη διεθνή κατάσταση και παρέχει στα όργανα του Συμβουλίου 

έγκαιρη αξιολόγηση και προειδοποίηση, για γεγονότα ή καταστάσεις που είναι 

δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας (CFSP).  

Με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από ανοικτές πηγές, από 

τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Κέντρο Κατάστασης 

παρακολουθεί συνεχώς τα τρέχοντα γεγονότα και συντάσσει μεσοπρόθεσμες 

εκτιμήσεις επί ζητημάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση, για τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης και για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC). Σε 

περίπτωση που αποφασιστεί επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με 

την παρακολούθηση γεγονότων, παρέχει αναλύσεις για την υποστήριξη της 

διαδικασίας σχεδίασης και την αξιολόγηση της διεξαγωγής της επιχείρησης. 

3. Στρατιωτική Επιτροπή 

Η Στρατιωτική Επιτροπή (European Union Military Committee – 

EUMC) αποτελείται από τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Εθνικής Αμύνης 

(ΑΓΕΕΘΑ) των κρατών μελών της Ένωσης και αποτελεί το ανώτατο στρατιωτικό 

όργανο στα πλαίσια του Συμβουλίου.  

Συντάσσει και υποβάλλει στρατιωτικές συμβουλές στην Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) για όλα τα στρατιωτικά ζητήματα, κατόπιν 

αιτήσεως ή με δική της πρωτοβουλία και παρέχει στρατιωτικές κατευθύνσεις για 

όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αποτελεί την πηγή παροχής στρατιωτικών συμβουλών καθώς και το βήμα για 

στρατιωτικές διαβουλεύσεις και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών, στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων. Σε 

περίπτωση εκτέλεσης επιχείρησης, παρακολουθεί την ομαλή εκτέλεση των 

στρατιωτικών δράσεων που διεξάγονται. 
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4. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων (The Crisis 

Management and Planning Directorate – CMPD) συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου 

διεθνούς περιβάλλοντος, με την εξασφάλιση συνοχής και αποτελεσματικότητας 

κατά τη σχεδίαση σε στρατηγικό επίπεδο, των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 

αποστολών που διεξάγονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και 

Άμυνας (CSDP), επιτυγχάνοντας μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση». 

5. Στρατιωτικό Επιτελείο 

Το Στρατιωτικό Επιτελείο (European Union Military Staff - EUMS) 

παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση, εκτίμηση της κατάστασης και στρατηγικού 

σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ευρωπαϊκών εθνικών και 

πολυεθνικών δυνάμεων και υλοποιεί πολιτικές και αποφάσεις σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC).  

Αποτελεί την πηγή της στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης της 

Ένωσης και εξασφαλίζει το σύνδεσμο μεταξύ της Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC) 

και των στρατιωτικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ένωση.  Επιπλέον, 

εξασφαλίζει δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης, συντάσσει σχέδια, προβαίνει 

σε εκτιμήσεις και εισηγήσεις σχετικά με την διαχείριση κρίσεων και τη γενική 

στρατιωτική στρατηγική. Σε περιπτώσεις κρίσεων, συγκροτεί Ομάδες Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Task Force – CMTF), χρησιμοποιώντας τη δική του 

εμπειρογνωμοσύνη, δυνάμεις και υποδομή. Εφόσον υφίσταται ανάγκη για 

προσωρινή ενίσχυση του Στρατιωτικού Επιτελείου (EUMC), αυτή υλοποιείται 

κατόπιν σχετικού αιτήματος από τη Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) προς τα κράτη 

– μέλη. 

6. Πολιτικό-στρατιωτικός Πυρήνας 

Ο Πολιτικό-στρατιωτικός πυρήνας (Civil – Military Cell – Civ/Mil Cell) 

λειτουργεί εντός του Στρατιωτικού Επιτελείου (EUMS) και αποτελείται από 

στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς ειδήμονες (Subject Matter Experties -SMEs). 

Χωρίζεται στο μόνιμο επιτελείο του Κέντρου Επιχειρήσεων (Operations Centre 
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Permanent Staff), και τον κλάδο στρατηγικής σχεδίασης (Strategic Planning 

Branch). 

Ο πολιτικό -στρατιωτικός πυρήνας (Civ/Mil Cell) δύναται να αναλάβει τη 

σχεδίαση και παρακολούθηση μιας αυτόνομης στρατιωτικής επιχείρησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν απαιτείται κοινή πολιτικό -στρατιωτική αντίδραση και 

δεν υφίσταται κατάλληλο εθνικό επιτελείο. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του 

πυρήνα είναι: 

α. Συμβολή στη διεξαγωγή σχεδίασης για την εκπόνηση ενός 

Ενδεχόμενου Σχεδίου89 (Contingency Plan – COPLAN).  

β. Παροχή βοήθειας στη σχεδίαση, υποστήριξη και διεξαγωγή μη 

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση διασύνδεει τις στρατιωτικές 

με τις μη στρατιωτικές δυνατότητες σχεδίασης της Ένωσης. 

γ. Οργάνωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

7. Η Επιτροπή Μη Στρατιωτικών Πτυχών Διαχείρισης Κρίσεων. 

Η Επιτροπή Μη Στρατιωτικών Πτυχών Διαχείρισης Κρίσεων 

(Committee for Civilian Aspects of Crisis Management – CIVCOM) είναι υπεύθυνη 

για την ανάπτυξη στρατηγικών για τους μη στρατιωτικούς τομείς προτεραιότητας, 

καθώς επίσης και για παρακολούθηση της διαχείρισης μη στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, υποβάλλει στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας 

(PSC) πληροφόρηση και συμβουλές, καθώς και γνώμη επί πολιτικών θεμάτων μη 

στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης συρράξεων κλπ. 

8. Η Πολιτικό – στρατιωτική Ομάδα 

Η πολιτικό-στρατιωτική ομάδα (Politico-Military Group - PMG)  

καλύπτει τις πολιτικές πτυχές των στρατιωτικών και πολιτικό -στρατιωτικών 

ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων δογμάτων, 

 
89

  Είναι το Σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο ή μια απειλή, που δεν 
έχει διαμορφωθεί ακόμα, αλλά, ενδέχεται να διαμορφωθεί στο μέλλον. ΔΚ 2-1, Επιχειρησιακή 
Σχεδίαση Ενόπλων Δυνάμεων, 2012, sel 150 
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δυνατοτήτων επιχειρήσεων και αποστολών. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

πολιτικής, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, υποβάλλει εισηγήσεις στην 

Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) και παρακολουθεί την αποτελεσματική 

εφαρμογή τους. Έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη των εταιρικών σχέσεων με τρίτα 

κράτη και άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με το ΝΑΤΟ 

και τη διεξαγωγή ασκήσεων.  

9. Δυνατότητα Πολιτικού Σχεδιασμού και Διεξαγωγής  

Η Δυνατότητα Πολιτικού Σχεδιασμού και διεξαγωγής (Civilian 

Planning and Conduct Capability - CPCC), είναι η μόνιμη δομή που είναι 

υπεύθυνη για την αυτόνομη επιχειρησιακή διεξαγωγή μη στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP). 

Σύμφωνα με τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής 

Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC) και τη γενική εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου, 

εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μη στρατιωτικών 

επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και την ορθή εφαρμογή όλων των εργασιών 

που σχετίζονται με την αποστολή. 

5.4 Διαδικασία Διαχείρισης – Αντιμετώπισης Κρίσεων 

Όπως και στο ΝΑΤΟ, η διαδικασία σχεδίασης των Επιχειρήσεων διακρίνεται 

σε δύο κατηγορίες, τη Μελλοντική Σχεδίαση και τη Σχεδίαση Αντιμετώπισης 

Κρίσεων90. 

1. Μελλοντική Σχεδίαση (Advance Planning). Μπορεί να αναλάβει τη 

μορφή γενικού σχεδιασμού [εκπόνηση γενικών εννοιών, καθώς και καταλόγων με 

τις διαθέσιμες δυνατότητες για επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 

Ασφαλείας και Άμυνας (CSDP) και τη σύγκρισή τους με εκείνα που απαιτούνται, 

είτε από υπάρχοντα σενάρια κρίσεων είτε από το στρατηγικό σχεδιασμό 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από τη συνεχή παρακολούθηση 

του περιβάλλοντος] στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

 
90

   Mattelaer, The CSDP Mission Planning Process of the European Union: Innovations and 
Shortfalls, 2010, σελ 4 
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Ουσιαστικά εξυπηρετεί στη μείωση του χρόνου απόκρισης, όταν αποφασιστεί η 

επέμβαση σε μια κρίση.  

2.  Σχεδίαση Αντιμετώπισης Κρίσεων (Crisis Response Planning). Αφορά 

στη σχεδίαση επιχειρήσεων για διαχείριση – αντιμετώπιση μιας εξελισσόμενης 

κρίσης.  

5.4.1 Πρώτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Παρακολούθηση και Έγκαιρη 

Προειδοποίηση (Monitoring, Early Warning)  

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι η παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

ασφαλείας και η έγκαιρη προειδοποίηση για μία κρίση που πιθανόν να χρήζει 

αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, είτε ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να προτείνουν διάφορες επιλογές ως προς 

την πολιτική που θα ακολουθήσει η Ένωση για τη διαχείρισή της. Η φάση 

ολοκληρώνεται με τη λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για κοινή 

δράση, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική συμφωνία στην Επιτροπή Πολιτικής 

και Ασφαλείας (PSC). 

5.4.2 Δεύτερη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Ανάπτυξη Γενικής Ιδέας 

Αντιμετώπισης Κρίσης (Crisis Management Concept - CMC)  

Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κοινή δράση 

εξειδικεύονται οι στόχοι, η εντολή, ο σκοπός και η διάρκεια της αποστολής. 

Σκοπός της φάσης είναι η εκπόνηση της Γενικής Ιδέας Αντιμετώπισης μιας 

εξελισσόμενης κρίσης (CMC).  

Η Γενική Ιδέα Αντιμετώπισης (CMC) είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τον 

τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες των διαφόρων μέσων, 

που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της, για αντίδραση στη συγκεκριμένη 

κρίση και συντάσσεται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων 

(CMPD) της Γραμματείας του Συμβουλίου. Προκειμένου στη Γενική Ιδέα (CMC) να 

περιλαμβάνεται μια μη στρατιωτική και μια στρατιωτική εκτίμηση της 

εξελισσόμενης κρίσης, η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) εισηγείται σχετικά με τις 

στρατιωτικές πτυχές και η Επιτροπή Μη Στρατιωτικών Πτυχών Διαχείρισης 
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Κρίσεων (CIVCOM) εισηγείται αντίστοιχα ως προς τις μη στρατιωτικές πτυχές της 

κρίσης.   

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Ιδέας Αντιμετώπισης της εξελισσόμενης 

κρίσης (CMC), αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφαλείας (PSC). Με την έγκριση από την Επιτροπή, υποβάλλεται στην Επιτροπή 

Μονίμων Αντιπροσώπων (Permanent Representatives Committee - COREPER) 

και στο Συμβούλιο των Υπουργών (Council of Ministers) για την τελική έγκριση.  

5.4.3 Τρίτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Ανάπτυξη Τρόπων Αντιδράσεως 

(Strategic Response Options - SSO)  

Σκοπός της φάσης είναι η ανάπτυξη των στρατηγικών επιλογών, δηλαδή 

των κοινών δράσεων σε γενικές γραμμές, για την επίτευξη των πολιτικών στόχων, 

που περιγράφονται στη Γενική Ιδέα αντιμετώπισης της κρίσης (CMC). Ανάλογα με 

την εξελισσόμενη κατάσταση, το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS) αναπτύσσει τους 

Στρατιωτικούς Τρόπους Αντίδρασης (MSO), ενώ η Δυνατότητα Πολιτικού 

Σχεδιασμού και Διεξαγωγής (CPCC) αναπτύσσει τρόπους αντίδρασης με τη χρήση 

αστυνομικών δυνάμεων (Police  Strategic  Options - PSO) και άλλες μη 

στρατιωτικές στρατηγικές επιλογές (Civilian Strategic Options - CSO).  

Ο καθορισμός του Οργάνου Διαχείρισης Κρίσεων που θα διαδραματίζει 

ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη Τρόπων Αντίδρασης (Response Options), εξαρτάται 

από τη φύση της κρίσης και τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή. Παρ’ όλα 

αυτά η ανάπτυξη των Τρόπων Αντίδρασης, είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης και 

ανάλυσης των διαθέσιμων πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ όλων των 

οργάνων. Η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) και η Επιτροπή Μη Στρατιωτικών 

Πτυχών Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) υποβάλουν την εισήγησή τους σχετικά με 

τους Τρόπους Αντίδρασης που έχουν αναπτυχθεί, στην Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφαλείας (PSC), η οποία εισηγείται τον Τρόπο Αντίδρασης που θεωρεί 

καταλληλότερο για τη διαχείριση της κρίσης, στην Επιτροπή Μονίμων 

Αντιπροσώπων (COREPER) και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση, ως προς τον Τρόπο 

Αντίδρασης που θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, για την αντιμετώπιση της κρίσης.  
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Η απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί νομική πράξη με την οποία καθορίζεται ο 

Διοικητής και ο τύπος της επιχείρησης που θα υλοποιηθεί, καθώς και οι 

χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τα έξοδα που θα προκύψουν από την υλοποίησή 

της. 

5.4.4 Τέταρτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Ανάπτυξη Επιχειρησιακών 

Εγγράφων (Development of Planning Documents)  

 Με τη λήψη απόφασης, ως προς τον Τρόπο Αντίδρασης που θα επιλεγεί, 

ενεργοποιείται η τέταρτη φάση της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων, που αφορά 

στην ανάπτυξη των απαραίτητων εγγράφων επιχειρησιακής σχεδίασης. Σε αυτή τη 

φάση, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, διαφέρουν κατά τη στρατιωτική από τη 

μη στρατιωτική διαχείριση της κρίσης.  

Στην περίπτωση που θα υπάρξει διαχείριση της κρίσης με στρατιωτικά 

μέσα, η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC) με την υποστήριξη του Στρατιωτικού 

Επιτελείου (EUMS), εκδίδει Οδηγία Ενεργοποίησης (Initiating Military Directive – 

IMD), η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) και 

απευθύνεται προς το Επιχειρησιακό Στρατηγείο το οποίο έχει καθοριστεί από το 

Συμβούλιο να διεξαγάγει την επιχείρηση. Η Οδηγία Ενεργοποίησης ( IMD) παρέχει 

την απαραίτητη καθοδήγηση και τις πληροφορίες για την έναρξη της διαδικασίας 

επιχειρησιακής σχεδίασης από το Στρατηγείο. Από αυτό το σημείο και μετά, 

ξεκινάει η ανάπτυξη της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης (CONOPS), στην οποία 

εμφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ο Διοικητής θα υλοποιήσει την ανατεθείσα 

αποστολή. Μετά την έγκριση της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης (CONOPS) από τη 

Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC), την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) και 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξεκινάει η διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου 

Επιχειρήσεων (OPLAN) στο οποίο καθορίζονται λεπτομερώς οι ενέργειες που θα 

υλοποιηθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξελισσόμενη κατάσταση. Η 

διαδικασία επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και η μορφή της Γενικής Ιδέας 

(CONOPS) και του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN), είναι πανομοιότυπες με τις 

αντίστοιχες του ΝΑΤΟ, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο Κεφάλαιο «Γ» της 

παρούσης εργασίας.  
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Αν το Συμβούλιο αποφασίσει τη μη στρατιωτική διαχείριση της 

εξελισσόμενης κατάστασης, τότε η Δυνατότητα Πολιτικού Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής (CPCC) αναπτύσσει τη Γενική Ιδέα της Επιχείρησης (CONOPS). Σε 

αυτή την περίπτωση η Γενική Ιδέα Επιχείρησης (CONOPS) αναπτύσσεται, πριν τη 

σύνταξη της αντίστοιχης απόφασης του Συμβουλίου, προκειμένου να καθορίζονται 

σαφώς οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Στη 

συνέχεια καθορίζεται ο πολιτικός αρχηγός της αποστολής, που είναι υπεύθυνος 

για την ανάπτυξη του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN). Η Γενική Ιδέα Επιχείρησης 

(CONOPS) και το Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) εγκρίνονται από την Επιτροπή 

μη Στρατιωτικών Πτυχών Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM), την Επιτροπή Πολιτικής 

και Ασφαλείας (PSC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Παράλληλα με τη διαδικασία της ανάπτυξης της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης 

(CONOPS) και του Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN), υλοποιείται η διαδικασία 

δημιουργίας δυνάμεων (Force Generation). Η δήλωση των απαιτήσεων (SOR), 

στην οποία περιλαμβάνεται μια επισκόπηση των μέσων και των πόρων που 

απαιτούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η εκπλήρωση της αποστολής της 

συντάσσεται παράλληλα με την ανάπτυξη της Γενικής Ιδέας Επιχείρησης 

(CONOPS). Σε μια σειρά από συσκέψεις δημιουργίας δυνάμεων (Force 

Generation Conference), τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεσμεύονται ως προς τη 

διάθεση των αναγκαίων περιουσιακών στοιχείων και δυνατοτήτων για την 

υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επιχείρησης. Η διαδικασία δημιουργίας δυνάμεων 

(Force Generation) υλοποιείται και κατά τη μη στρατιωτική διαχείριση των 

κρίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι και τα μέσα για 

την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων.  

Μόλις καλυφθούν όλα τα κρίσιμα στοιχεία της δήλωσης απαιτήσεων (SOR), 

και εγκριθεί το Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN), το Συμβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει τη μετάβαση στην επόμενη φάση της διαδικασίας.   

5.4.5 Πέμπτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Διεξαγωγή (Implementation of 

Operation)  

Η πέμπτη φάση αφορά στη διεξαγωγή της επιχείρησης. H Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική 
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κατεύθυνση της επιχείρησης, εποπτεύει την υλοποίηση όλων των μέτρων που 

λαμβάνονται και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους, προτείνοντας τις απαραίτητες 

προσαρμογές. 

Κατά τη στρατιωτική διαχείριση μιας κρίσης, η Στρατιωτική Επιτροπή 

(EUMC), υποβοηθούμενη από το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS), παρακολουθεί 

την ορθή εκτέλεση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και συντάσσει εκθέσεις 

προόδου προς την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC). Ο Επιχειρησιακός 

Διοικητής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής επιχείρησης και 

υποβάλλει εκθέσεις προόδου στη Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC). Κατά τη μη 

στρατιωτική διαχείριση μιας κρίσης, η Επιτροπή Μη Στρατιωτικών Πτυχών 

Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των μη 

στρατιωτικών ενεργειών και συντάσσει εκθέσεις προόδου προς την Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC). 

Η αξιολόγηση της προόδου της επιχείρησης με τη χρήση κριτηρίων, 

υλοποιείται με τρόπο αντίστοιχο του ΝΑΤΟ, όπως αυτή έχει περιγραφεί στο 

Κεφάλαιο «Γ» της παρούσης εργασίας. Με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) αποφασίζει την 

ενεργοποίηση της επόμενης φάσης, που αφορά στην επανεστίαση των δράσεων.  

5.4.6 Έκτη Φάση Διαχείρισης Κρίσεων – Επανεστίαση των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Refocusing of EU action)  

Κατά την έκτη φάση της διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας 

(PSC) υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εισήγηση σχετικά με την ανάγκη 

επανεστίασης των δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

τερματισμού ορισμένων ή όλων των στοιχείων της δράσης. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει την επανέναρξη της διαδικασίας σχεδίασης, όπως αυτή έχει 

περιγραφεί παραπάνω, και τη σύνταξη μιας αναθεωρημένης Γενικής Ιδέας 

Αντιμετώπισης της εξελισσόμενης Κρίσης (CMC).  

Με τον τερματισμό ορισμένων ή όλων των στοιχείων της δράσης, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να επανεστιάσει τη δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την υλοποίηση νέων δράσεων και καλεί την Επιτροπή να 
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επανεξετάσει τα νέα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της και τα 

κράτη μέλη να επανεξετάσουν σε εθνικό επίπεδο, τις δράσεις που καθορίστηκαν 

εκ νέου.  

Στην έκτη φάση και μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, υλοποιείται και η 

διαδικασία των Επιχειρησιακών Διδαγμάτων (Lesson Learned), η οποία 

χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που τηρούνται και 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μελλοντικών δράσεων.  

5.5 Ευρωπαϊκή Ένωση, «Ολοκληρωμένη προσέγγιση» και Επιχειρήσεις 

Υποστήριξης Ειρήνης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική και πολιτική ένωση κρατών η 

οποία, προκειμένου να ανταποκριθεί στο σύγχρονο περιβάλλον, αποφάσισε ότι 

έπρεπε να εφοδιαστεί με τα μέσα που θα της επέτρεπαν να αναλαμβάνει 

αυτόνομη δράση κατά τη διαχείριση των κρίσεων, και να παρεμβαίνει με σκοπό 

την πρόληψη των συγκρούσεων, προσπαθώντας να εξαλείψει τα αίτιά τους καθώς 

και να ενεργεί με στόχο τη σταθερότητα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από την 

ανάγκη ύπαρξης της δυνατότητας να υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα των 

μελών της και να επεμβαίνει στις διεθνείς κρίσεις που τα επηρεάζουν. 

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συμβάλουν στη σταθερότητα, προλαμβάνοντας 

κρίσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν τα συμφέροντα, είτε της Ένωσης 

γενικότερα είτε ενός κράτους – μέλους. Επιπλέον η πρόληψη συγκρούσεων, που 

είναι τύπος Επιχείρησης Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) αποτελεί το τρίτο πυλώνα 

διαχείρισης των κρίσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ESDP). 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη σχεδίαση και διεξαγωγή των 

Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τη 

στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων, είναι πανομοιότυπη με αυτή που 

χρησιμοποίει το ΝΑΤΟ για την διαχείριση μιας κρίσης. Καθώς η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν αποτελεί αμυντική συμμαχία και δε χρησιμοποιεί το στρατιωτικό μέσο 

άσκησης επιρροής ως κύριο μέσο αντίδρασης, έχει συμπεριλάβει στη διαδικασία 
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διαχείρισης κρίσεων τα μη στρατιωτικά μέσα (πολιτικά, αστυνομικά), τα οποία 

εξετάζει με περισσότερη βαρύτητα. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τον αριθμό των 

οργάνων που έχει δημιουργήσει, προκειμένου να μπορεί να σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί η μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων. 

Μελετώντας τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει και υλοποιεί την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση», γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αυτή υλοποιείται ως 

προσπάθεια συντονισμού μη στρατιωτικών και στρατιωτικών μέσων προκειμένου 

να επιτευχθούν καθορισμένοι στόχοι. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

αποτελεί μια πολιτική και οικονομική ένωση κρατών να υλοποιήσει την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση», ξεκίνησε μια προσπάθεια και δημιούργησε 

στρατιωτικές δυνατότητες, οι οποίες, μέχρι την περίοδο σύνταξης της παρούσας 

εργασίας, είναι άμεσα εξαρτημένες από την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, τόσο σε 

επίπεδο υποδομών όσο και διοικήσεως και ελέγχου.  

Πέραν του συντονισμού όλων των μέσων η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιλαμβάνεται την «ολοκληρωμένη προσέγγιση» και ως κοινή ευθύνη όλων των 

κρατών μελών της, αλλά και όλων των εμπλεκομένων παραγόντων σε μια κρίση, 

καθώς θεωρεί ότι «είναι ισχυρότερη, πιο συνεκτική και πιο αποτελεσματική στις 

εξωτερικές της σχέσεις, όταν όλα τα θεσμικά όργανά της και τα κράτη μέλη 

συνεργάζονται με βάση μια κοινή στρατηγική ανάλυση και ένα κοινό όραμα91». 

Σε αντιστοιχία με το ΝΑΤΟ, η διαδικασία σχεδίασης επιχειρήσεων 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης», έχει ενταχθεί στην εκπαίδευση του προσωπικού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή Ασκήσεων 

Στρατηγείων (Command Post Exercises – CPX). Παράλληλα διεξάγεται σε ετήσια 

βάση Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων (Crisis Management Exercise – CMX), κατά την 

οποία ενεργοποιούνται όλα τα επίπεδα της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, από το 

πολιτικό- στρατηγικό μέχρι και το επιχειρησιακό, με γενικό στόχο τη διασφάλιση 

της ικανότητας της ΕΕ να αναλάβει δράση με αποτελεσματικό τρόπο και να 

διαχειριστεί κρίσεις, εφαρμόζοντας την «ολοκληρωμένη προσέγγιση» σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

 
91

  The EU's comprehensive approach to external conflict and crises ,Pirozzi, 2013, σελ 3 
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Στο πλαίσιο της δημιουργίας και διατήρησης διασύνδεσης με διεθνούς 

οργανισμούς, κατά την άσκηση χειρισμού κρίσεων «MULTILAYER -16» η οποία 

διεξήχθη από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου 2016, συμμετείχαν για 

πρώτη φορά τα Ηνωμένα Έθνη και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

από το αρχικά στάδιο, συμβάλλοντας στη στρατηγική ανάλυση για τη 

μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας (Security Sector Reform -SSR) και στο 

σχεδιασμό του τρόπου αντίδρασης. Με αυτό τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση 

επέδειξε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα της να υλοποιήσει την 

«ολοκληρωμένη προσέγγιση» για τη διαχείριση κρίσεων αλλά και την προσπάθειά 

της να διαδραματίσει θετικό ρόλο, ως διεθνής παράγοντας, όντας έτοιμη να 

χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της92. 

   

 
92

    EU accomplished one of biggest crisis management exercises,  European Union External 
Action, 2016, https://eeas.europa.eu/ headquarters/ headquarters- homepage/ 13022/ eu-
accomplished -one-biggest-crisis-management-exercises_en 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

6.1 Το παράδοξο της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» 

Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» εμφανίζεται την τελευταία δεκαετία στα 

δόγματα της μεγαλύτερης αμυντικής συμμαχίας, αλλά και της μεγαλύτερης 

οικονομικής και πολιτικής ένωσης κρατών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η 

κοινή χρήση του όρου δικαιολογείται όχι μόνο από την υφιστάμενη διασύνδεση του 

ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Βερολίνου 

(Berlin plus), αλλά και από την ύπαρξη αριθμού κρατών που είναι μέλη και στους 

δύο οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει σήμερα καταγεγραμμένος ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου «ολοκληρωμένη προσέγγιση», ενώ υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός απόψεων σε επίσημα έγγραφα, ως προς το τι είναι και τι 

ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να υφίσταται μια τέτοια προσέγγιση.  

Επίσης υπάρχει διαφορά και στον τρόπο που το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον όρο «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση». Το ΝΑΤΟ αναφέρεται σε μια συνεκτική, από κάθε τομέα εξέτασης 

μιας κρίσης, προσπάθεια να κατανοήσει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες 

αλλά και τον τρόπο με την οποίο αυτοί επηρεάζουν την κρίση. Μετά την ανάλυση 

της κρίσης, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της Συμμαχίας, σχεδιάζει 

και υλοποιεί ενέργειες με σκοπό την υποβοήθηση των στρατιωτικών ενεργειών 

από όλους τους παράγοντες στην περιοχή των επιχειρήσεων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, αντιλαμβάνεται την «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση», αρχικά ως κοινή στρατηγική και κοινή δράση και στη συνέχεια ως 

κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων σε μια κρίση παραγόντων. Στην 

περίπτωση που η Ένωση αποφασίσει να εμπλακεί σε μία κρίση, προχωρά, 

αντίστοιχα με το ΝΑΤΟ, σε ανάλυση της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσει τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες και να προχωρήσει στη σχεδίαση κατάλληλων 

ενεργειών. Κατά τη σχεδίαση των ενεργειών της Ένωσης, γίνεται προσπάθεια να 

υπάρξει συντονισμός στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ενεργειών, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, χωρίς να υπάρχει εστίαση στις 

στρατιωτικές ενέργειες.  
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν το παράδοξο της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης», καθώς ένας όρος χρησιμοποιείται από δυο διαφορετικούς 

οργανισμούς, που έχουν αριθμό κοινών κρατών – μελών, προκειμένου να 

περιγράψουν διαφορετικές διαδικασίες και έννοιες.  

6.2 Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» κατά τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης 

Ειρήνης 

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO) αναλαμβάνονται από το ΝΑΤΟ 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την επίτευξη ανθρωπιστικών στόχων στο 

πλαίσιο μιας εντολής (mandate), είτε των Ηνωμένων Εθνών είτε του Οργανισμού 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for Security and 

Co‑operation in Europe – OSCE). 

Η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» χρησιμοποιείται και από τους δύο 

προαναφερθέντες οργανισμούς, κατά τη σχεδίαση και διεξαγωγή των 

Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (PSO), με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτικό – 

στρατιωτική συνεργασία (CIMIC), για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. To 

NATO για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιου τύπου αποστολές, έχει 

αναπτύξει πολιτικές δομές και επιδιώκει τη δικτύωση και συνεργασία με Διεθνείς 

Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, προσκαλώντας τους να 

συμμετέχουν σε διάφορες ασκήσεις και εκπαιδεύσεις .Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (CSDP), υλοποιεί βήματα για 

τη δημιουργία στρατιωτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να μπορεί να σχεδιάζει και 

να πραγματοποιεί επιχειρήσεις «ολοκληρωμένης προσέγγισης» αυτόνομα.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ανεξάρτητα με τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση την «ολοκληρωμένη 

προσέγγιση», αμφότεροι έχουν κατανοήσει την αξία της συνεργασίας πολιτικών 

και στρατιωτικών παραγόντων, για την επίτευξη καθορισμένων στόχων, καθώς και 

τη μοναδικότητα κάθε κρίσης. Με την εφαρμογή της «ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας επιχείρησης, επιτυγχάνεται 

στοχευμένη χρήση των διαθέσιμων μέσων και των εμπλεκόμενων σε μια κρίση 

παραγόντων. Η διαδικασία σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων 
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«ολοκληρωμένης προσέγγισης», βρίσκει εφαρμογή σε όλη την γκάμα των 

επιχειρήσεων και όχι μόνο στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (PSO).      

6.3 Το Μέλλον της «Ολοκληρωμένης Προσέγγισης» 

Τα πλεονεκτήματα που προσδίδει η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» στην 

επίτευξη των καθορισμένων στόχων, έχουν ωθήσει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στη δημιουργία δομών για την εφαρμογή της, προκειμένου να είναι εφικτή 

η αυτόνομη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων. Όμως η δημιουργία δομών, 

προϋποθέτει τη διάθεση κονδυλίων και πόρων, σε μία περίοδο που οι οικονομίες 

των χωρών δέχονται καθημερινά ισχυρές πιέσεις. Επιπλέον σε περίπτωση 

αυτόνομης ανάληψης επιχειρήσεων από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση  

ταυτόχρονα, τα κράτη που είναι μέλη και στους δύο οργανισμούς αναμένεται να 

επιβαρυνθούν σε μεγάλο βαθμό. 

Τα παραπάνω δημιουργούν μια αμφισβήτηση ως προς την δυνατότητα 

αυτόνομης ανάληψης επιχειρήσεων «ολοκληρωμένης προσέγγισης» από τους 

προαναφερθέντες οργανισμούς. Αυτό δε σημαίνει ότι το δόγμα της 

«ολοκληρωμένης προσέγγισης» αναμένεται να εξαφανιστεί, απλά ότι ο τρόποι 

υλοποίησής του θα εξελιχτούν περαιτέρω, προκειμένου η αποτελεσματικότητα του 

να μην περιορίζεται από την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών. Ο χρόνος 

θα δείξει… 
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