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Πεπίλητη 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην ελδερφκελν ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ζηελ Διιάδα, ελφο επηηειηθνχ νξγάλνπ ην νπνίν -αλ θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα- δελ έρεη αθφκα πινπνηεζεί. Αξρηθά αλαιχνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζε άιια Κξάηε φπσο νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηλδία, 

ην Ηζξαήι θαη ε Σνπξθία. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηηο ζρεηηθέο απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

δηάθνξνπο «επαγγεικαηηθνχο θχθινπο» (αθαδεκατθή, δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα) 

ηεο Διιάδαο θαη αλαιχνπκε ηηο πνιηηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηφζν απφ θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο φζν θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Σέινο, παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγνπκε φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε, ηε δνκή, ηηο αξκνδηφηεηεο, ην ξφιν θαη ηελ πηζαλφηεηα 

ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζην πξνζερέο κέιινλ. 

Λέξειρ κλειδιά: Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, Δζληθή Αζθάιεηα, Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, Κξίζε, 

Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΚΤΔΑ), Λεπθή Βίβινο, Πξφηαζε Νφκνπ, 

ηξαηεγηθή, πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ρέδην Νφκνπ, 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

 

Abstract 

 The present thesis examines the possibility of establishing a National Security Council 

in Greece, a staff body that -although it has been a matter of debate for the last years- hasn’t 

been implemented yet. At first we analyze the way that the National Security Council functions 

in other states such as the USA, the United Kingdom, India, Israel and Turkey. We continue 

mentioning all the relevant opinions that prevail in different «professional circles» (academic, 

diplomatic and military community) in Greece and analyze the political actions that have taken 

place by either the political parties of the opposition party or the past governments. Finally, we 

cite the conclusions in which we result as far as the composition, structure, jurisdictions, role 

and the possibility of establishing a National Security Council in the near future. 

Key words: Bill, Crisis, Foreign Policy, Government Council for Foreign Affairs and Defense 

(GCFAD), Law Proposal, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of National Defense, National 

Security, National Security Advisor, National Security Council, Public Consultation, Strategy, 

White Paper. 
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Δςσαπιζηίερ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ πξψηε «επίζεκε» αθαδεκατθή κνπ πξνζπάζεηα θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο ζπλέβαιαλ -ν θαζέλαο 

κε ηνλ ηξφπν ηνπ- ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα κνπ, επεξεάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

έκκεζα ηηο επηινγέο κνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνξεία ηεο δσήο κνπ.  

Πξσηίζησο ινηπφλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ. Με ην παξάδεηγκά ζαο 

κνπ δψζαηε ηηο βάζεηο γηα λα γίλσ απηφο πνπ είκαη ζήκεξα· φ,ηη θαη λα πσ ζα είλαη ιίγν. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηνλ πνιπαγαπεκέλν κνπ παππνχ Γηψξγν, πνπ έθπγε μαθληθά ην 2006, δίρσο λα 

πξνιάβσ λα ηνλ απνραηξεηίζσ… 

Αθνινχζσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ, ην νπνίν 

ρξεκαηνδφηεζε ηε θνίηεζή κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηαθπβέξλεζε, 

Αλάπηπμε θαη Αζθάιεηα ζηε Μεζφγεην» ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη φινπο ηνπο πξντζηάκελνπο 

θαη πθηζηάκελνπο πνπ είρα ζηελ κέρξη ηψξα ζηξαηησηηθή κνπ θαξηέξα. Με ην παξάδεηγκά ζαο 

κε δηδάμαηε ηελ θηινπαηξία, ηελ αλδξεία, ηελ θαξηεξία, ην ζηξαηησηηθφ πλεχκα, ηελ πεηζαξρία 

θαη ηελ αγάπε γηα ην ζηξαηησηηθφ επάγγεικα. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηαθπβέξλεζε, Αλάπηπμε θαη Αζθάιεηα ζηε Μεζφγεην» ηνπ 

Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Νηάιε σηήξην. Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο 

ζπλέβαιαλ ζηελ βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο κνπ θαηάξηηζεο, ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθνχ πλεχκαηνο. 

Γελ ζα κπνξνχζα ηέινο λα κελ επραξηζηήζσ ηηο δχν ιαηξεκέλεο κνπ θόξεο, νη νπνίεο 

-ελ αγλνία ηνπο- κε σζνχλ ζπλερψο λα δίλσ ην θαιφ παξάδεηγκα θαη λα ζέησ φιν θαη 

πςειφηεξνπο ζηφρνπο. Απφ απηέο έκαζα λα αληηκεησπίδσ ηε δσή κε αηζηνδνμία, λα 

απνιακβάλσ ηελ θάζε ζηηγκή, λα μαλαζεθψλνκαη ζηα πφδηα κνπ θάζε θνξά πνπ «πέθησ» θαη  

λα κελ θξαηάσ θαθία.  

 

Σαο επραξηζηώ όινπο κέζα από ηελ θαξδηά κνπ! 
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ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΘΚΔΠΗΥ Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ  

ΔΚΓΓΑ Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

Δ.Κ.ΔΠ.Τ. Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο 

ΔΚΝΑΑ Έλσζε Κξαηψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

ΔΛΑ Διιεληθή Αζηπλνκία 

ΔΛΗΜΔ Διιεληθφ Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ 

ΔΔΠ Δζληθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

ΔΚΔ Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

ΔΓ Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ 

ε.η. επί ηηκή 

ΔΤΠ Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ 

ΖΠΑ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ΗΓΗ Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ΚΑ Κέληξν Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ 

ΚΔΓΗΑ Κέληξνπ Γηεζλψλ ηξαηεγηθψλ Αλαιχζεσλ  

ΚΔΠΗΥ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

ΚΔΠΠ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ΚΔΠΠΑ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

ΚΠΑΑ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο 

ΚΤΔΑ Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο 

(ΚΤ)ΔΑ Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο 
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ΚΥΚ Κέληξν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ 

Λ Ληκεληθφ ψκα 

ΜΓΚ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

ΜΚΟ Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε 

ΝΓ Νέα Γεκνθξαηία 

ΟΑΚ Οξγαληζκφο Ακεξηθαληθψλ Κξαηψλ 

ΟΑΔ Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε 

ΟΖΔ Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΟΔΑ Οιηζηηθφο ρεδηαζκφο Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ΟΔΠ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Δπμείλνπ Πφληνπ 

ΠΑΟΚ Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα 

πΓΓΜ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

ΠΟΔ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 

Π Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

ΠΣ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

ΠΤ Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

ΡΑΔ Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 

ΑΚ χλδεζκνο Αξαβηθψλ Κξαηψλ 

.Ο.Σ.Τ. πληνληζηηθφ ξγαλν Σνκέα Τγείαο 

Δ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 

Κ πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ 

ΤΡΗΕΑ πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο 

ΣΓΒΚ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κχπξνπ 

Τ/ΓΔΔΘΑ Τπαξρεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

ΤΠΔΘΑ Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

ΤΠΔΞ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ΦΔΚ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 

 

Ξελόγισζζεο 

  

ΑΚΡ Adalet ve Kalkınma Partisi  (Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο) 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

Έλσζε Κξαηψλ ΝΑ Αζίαο 

AU African Union 

Αθξηθαληθή Έλσζε 

C2 Command  and Control  

C3 Command, Control and Communications 

C4I Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 

CDC Colonial Defence Committee 

DOPC Defence and Overseas Policy Committee (γλσζηή θαη σο OD) 

EU European Union 

FIR Flight  Information Region 

GCC Gulf Cooperation Council 

πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ 
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CFSP Common Foreign and Security Policy 

CID Committee of Imperial Defence 

CSDP Common Security and Defense Policy 

DEFCON Defense Conditions 

IAEA International Atomic Energy Agency 

ICAO International Civil Aviaton Organization 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

IMF International Monetary Fund 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) 

ISIS Islamic State of  Syria and Iraq 

ISTO for P&P International Sports & Tourism Organisation for Peace & Prosperity  

ITU  International Telecommunication Union 

Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ 

JCNSS Joint Committee on the National Security Strategy 

JIC Joint Intelligence Committee 

LAS League of Arab States 

χλδεζκνο Αξαβηθψλ Κξαηψλ 

ΝΑΣΟ North-Atlantic Treaty Organization 

NEC National Economic Council 

NSA National Security Advisor 

NSAB National Security Advisory Board 

NSC National Security Council 

NSCS National Security Council Secretariat 

NSS National Security Strategy 

NSSec National Security Secretariat 

OAS  Organization of American States 

Οξγαληζκφο Ακεξηθαληθψλ Κξαηψλ 

OD Defence and Overseas Policy Committee (γλσζηή θαη σο DOPC) 

OECD Organization for Economic and Commercial Development 

OSCE Organization for the Security and Cooperation in Europe 

MGK Milli Güvenlik Kurulu 

NGO Non Governmental Organisation 

PCC Policy Coordination Committee 

PKK Partiya Karker n Kurdistan   (Kurdistan Workers Party) 

PYD Partiya Yekîtiya Demokrat (Democratic Union Party) 

SDSR Strategic Defence and Security Review 

SPG Strategic Policy Group 

TANAP Trans-Anatolian Pipeline 

TAP Trans-Adriatic Pipeline 

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

UNDP United Nations Development Programme 

UNESCO United Nations Education, Science and Culture Organization 

WTO World Trade Organization 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) 

YPG Yekîney n Parastina Gel (People's Protection Units) 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
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Διζαγυγή 

 Σν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο (National  Security Council) απνηειεί έλαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλν
1
 ζεζκφ, ν νπνίνο σζηφζν απνηειεί έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πνπ είλαη γλσζηφ σο «πνπδέο Αζθαιείαο»
2
. ηελ Διιάδα -αλ θαη ζην 

παξειζφλ έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο απφςεηο φζνλ αθνξά ζηελ ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηέηνηνο ζεζκφο- δελ έρεη ζπζηαζεί θάπνην επηηειηθφ φξγαλν κε 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο δνκήο θαη 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιίσλ Δζληθήο Αζθάιεηαο άιισλ θξαηψλ, ησλ απφςεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ ζε δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο θχθινπο ζηελ Διιάδα, 

ησλ επίζεκσλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηα ειιεληθά πνιηηηθά θφκκαηα, θαζψο θαη 

ηηο απφπεηξεο ζχζηαζεο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηε ρψξα καο θαηά ην παξειζφλ. Μέζα απφ ηελ 

εμέηαζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε κία νινθιεξσκέλε 

άπνςε γηα ηελ θνπιηνχξα Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη λα εθηηκήζνπκε 

ηηο πηζαλφηεηεο ζχζηαζεο ελφο ειιεληθνχ πκβνπιίνπ Δζληθήο  Αζθάιεηαο. 

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρηεθε ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ 

Διιάδα σο ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αξρηθφ έλαπζκα απνηέιεζε ε νινέλα 

θαη απμαλφκελε ζηξνθή ηεο δηεζλνχο
3
 πξνζνρήο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Αζθάιεηαο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Πξάγκαηη, ε Δζληθή Αζθάιεηα απνηειεί βαζηθή 

επηδίσμε θάζε θξάηνπο, θαζψο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ θαη 

ηε ζπλαθφινπζε επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ. Πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα θξάηνο 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη  πιεζπζκνχ φπσο ε ρψξα καο, ην νπνίν κάιηζηα βξίζθεηαη ζε κία 

εμαηξεηηθά επαίζζεηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαινχκελν  λα αληηκεησπίζεη κία πιεζψξα δηεζλψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ πξνθιήζεσλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ ζπλέβαιε ζηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ 

                                                           
1
 Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλά ηελ πθήιην έρνπλ πξνβεί ζηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ή 

θάπνηνπ άιινπ παξφκνηνπ νξγάλνπ κε αλάινγεο αξκνδηφηεηεο. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. 

Κεθάιαην 1 θαη Παπάπηημα Γ. 
2
 Γηα κία πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνπδψλ Αζθάιεηαο (Security Studies) βι. Buzan Barry & 

Hansen Lene, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press, New York, 

2009, Williams D. Paul, Security Studies: An Introduction. Routledge, New York, 2008 θαη Hough Peter 

& Malik Shahin & Moran Andrew & Pilbeam Bruce, International Security Studies: Theory and 

Practice. Routledge, New York, 2015.   
3
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζηξνθή πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ άζθεζε ηεο 

Δμσηεξηθήο ηεο Πνιηηηθήο κε θπξηφηεξν γεγνλφο ηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) ην 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. Ζ ΚΔΠΠΑ απνηεινχζε ην 

δεχηεξν ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην 1999 επεθηάζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

νδεγψληαο ην 2007 ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα (ΚΠΑΑ) 
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ζέκαηνο είλαη ν έληνλνο δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ζχζηαζεο πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο ππξνδνηήζεθε ην 2016 απφ ηελ πξφηαζε Νφκνπ 

πνπ θαηέζεζε ην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη» ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, αλαδσππξψζεθε απφ 

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ ηεο Κπβέξλεζεο «ΤΡΗΕΑ» ηνλ Μάην ηνπ 2019 

θαη «θνχλησζε» κε ηνλ δηνξηζκφ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο «παξά ησ πξσζππνπξγψ» ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2019 απφ ηε λέα Κπβέξλεζε ηεο «ΝΓ».   

 Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία, ηφζν ειιεληθή φζν θαη δηεζλήο, ζρεηηθά κε ηε ράξαμε Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο θαη ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη αξθεηά πινχζηα, 

παξαηεξείηαη κία έιιεηςε ζηελ αληίζηνηρε ειιεληθή κε ζεκείν αλαθνξάο ηε ζχζηαζε ελφο 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη επεηδή έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο 

θαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ, παξαπέκπνπκε ζπρλά ζε άξζξα 

εθεκεξίδσλ, πξαθηηθά ή δειψζεηο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο 

καο, επηρεηξψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζθηαγξαθήζνπκε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα εληνπίζνπκε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα 

καο. 

Παπαδοσέρ επγαζίαρ 

 Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε βαζηδφκελε ζηηο αθφινπζεο παξαδνρέο: 

1. Ζ Δζληθή Αζθάιεηα είλαη κία ζχλζεηε έλλνηα
4
 πνπ εθθξάδεη ηελ αλάπηπμε 

θιίκαηνο επεκεξίαο κέζα απφ ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο απφ δηάθνξεο απεηιέο.  

2. Ζ ειιεληθή ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο
5
 δελ έρεη δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα 

ζε θάπνην επίζεκν ζεζκηθφ θείκελν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο. 

3. Ζ ειιεληθή Δζληθή Αζθάιεηα είλαη «δηακειηζκέλε»
6
 ζε δηάθνξνπο θξαηηθνχο 

θνξείο θαη φξγαλα
7
, ρσξίο ηελ παξάιιειε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ. 

                                                           
4
 Γηα κία πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ φξνπ ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο βι. Παπάπηημα Α. 

5
 ην Παπάπηημα Β επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ έρεη 

αθνινπζήζεη  ε ρψξα καο κέρξη ζήκεξα.  
6
 θνπίκσο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «θαηακεξηζκέλε» θαζφηη πξνυπνζέηεη ηφζν ηνλ ζπγθεληξσηηθφ 

έιεγρν φζν θαη ηνλ ζπληνληζκφ. 
7
 Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ελψ ηα 

θπξηφηεξα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο, ην 

Δζληθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 
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4. Ζ θνπιηνχξα Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο απνηειεί ηκήκα ηεο 

επξχηεξεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο, ε νπνία «δείρλεη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από δύν 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο δηακόξθσζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο: ηελ θνηλσλία/θνηλή γλώκε θαη ην 

ξόιν ηεο πξνζσπηθόηεηαο σο δηακνξθσηή απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (ζε αληίζεζε κε ην 

ξόιν ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ή/θαη ζεζκώλ)»
8
. 

Πποϋποθέζειρ επγαζίαρ 

 Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1. Σν ζχγρξνλν δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ αζθάιεηαο ζα ζπλερίζεη λα 

απνηειεί έλαλ ρψξν αληηπαξαζέζεσλ θαη ελίνηε ζπγθξνχζεσλ, εληζρχνληαο ην αίζζεκα 

αβεβαηφηεηαο θαη θαρππνςίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

2. Οη πθηζηάκελεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Μεζνγεηαθέο ρψξεο 

-ηδηαίηεξα απηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ-  ζα γίλνπλ πην έληνλεο επεξεάδνληαο ζεκαληηθά 

ηηο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. 

3. Ζ Διιάδα ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί ελεξγφ κέινο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ, εθαξκφδνληαο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

Τπόθεζη επγαζίαρ 

 Χο ππφζεζε εξγαζίαο νξίδεηαη ε ζέζε θαηά ηελ νπνία: 

 

 «Ζ ζύζηαζε Σπκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο Σηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο».  

 

 

                                                           
8
 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην Διιεληθό 

Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 87-88. 
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Δπεςνηηικά επυηήμαηα 

 Έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ παξαπάλσ ζέζε θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηφζν ηελ ειιεληθή 

φζν θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα, δελ κπνξνχκε παξά λα 

νδεγεζνχκε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

1. Έρνπλ ζπζηήζεη άιια θξάηε πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο; 

2. Πνηα είλαη ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ζηα θξάηε πνπ ήδε ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην φξγαλν; 

3. Τπάξρεη θάπνην παξφκνην θπβεξλεηηθφ φξγαλν ζηε ρψξα καο; 

4. Πνηεο απφςεηο επηθξαηνχλ ζηνπο δηάθνξνπο ειιεληθνχο «θχθινπο» φζνλ 

αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο; 

5. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, εθφζνλ ηειηθά ζπζηαζεί ; 

6. Έρνπλ γίλεη απφπεηξεο ζχζηαζεο ηνπ νξγάλνπ απηνχ ζηε ρψξα καο; 

7. Πφζν πηζαλή είλαη ε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα; 

 Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ γεγνλφηα θαη ζεζκηθά θείκελα, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

ζπλδέζνπκε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ζπιιέμακε κε ηα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

κε ζθνπφ λα απαληήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ζε απηά θαη λα εμεηάζνπκε ηηο 

πξννπηηθέο ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα. 

Μεθοδολογία 

 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο αθνινπζνχκε ηε κέζνδν απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. 

Πξψηα εμεηάδνπκε ηνλ ζεζκφ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο (γεληθφ κέξνο), φπσο 

δηακνξθψζεθε δηαρξνληθά θαη ηζρχεη ζε άιια θξάηε θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηε ρψξα καο (εηδηθφ κέξνο) κέζα απφ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο δηάθνξσλ επαγγεικαηηθψλ θχθισλ θαη ηηο πξνηάζεηο/ζρέδηα λφκνπ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί θαη ηηο πξφζθαηεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αθελφο φζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αθεηέξνπ γηα ηηο πξννπηηθέο ζχζηαζήο ηνπ. 



 

 

-17- 

ημαζία ηηρ επγαζίαρ 

 Ζ εξγαζία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή: 

1.  Έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο, παξαζέηνληαο πξσηφηππα ζηνηρεία 

απφ πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2016-2019). 

2. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εθπνλήζεθε απνηειεί κία ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή πεξίνδν γηα ηε ρψξα καο, θαζψο νη πξφζθαηεο απεηιέο ηεο Δζληθήο ηεο Αζθάιεηαο 

πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ήηαλ κεγάιεο θαη πνηθηιφκνξθεο (νηθνλνκηθή θξίζε, 

πξνζθπγηθή/κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, ηνπξθηθή πξνθιεηηθφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, θά). 

3. Δμεηάδεη κία πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ φζνλ αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα αθελφο 

λα ζρεκαηίζνπκε κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο 

θαη αθεηέξνπ λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

ςνοπηική παποςζίαζη ηυν Κεθαλαίυν 

 ην 1
ν
 Κεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζην ζεζκφ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

παξνπζηάδνληαο αξρηθά ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ, ην νπνίν απνηέιεζε θαη 

ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ δνκψλ ζε άιια θξάηε. Αθνινχζσο 

εμεηάδνπκε ηα αληίζηνηρα πκβνχιηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Ηζξαήι, κίαο 

ρψξαο πνπ «ηαηξηάδεη» ζην πξνθίι ηεο Διιάδαο ηφζν απφ πιεπξάο κεγέζνπο φζν θαη απφ 

πιεπξάο απεηιψλ, αιιά θαη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν εκθαλίδεη 

πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 ην 2
ν
 Κεθάιαην εμεηάδνπκε ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο φζνλ 

αθνξά ζηε ζχζηαζε, ηε ζηειέρσζε θαη ηνλ γεληθφηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο. Δθζέηνπκε απφςεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε βηβιία, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ην δηαδίθηπν, απφ δηπισκάηεο, αθαδεκατθνχο αιιά θαη 

ζηξαηησηηθνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμεηάδνπκε αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη αληινχκε ηδέεο 

βαζηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη γλσζηηθφ/εξγαζηαθφ ππφβαζξν, γεγνλφο πνπ 

πηζηεχνπκε φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ θαη αληηθεηκεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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 ην 3
ν
 Κεθάιαην αλαιχνπκε ηηο απφπεηξεο ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαη ηα ζρέδηα λφκνπ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ δηάθνξα πνιηηηθά θφκκαηα 

ή θπβεξλήζεηο, παξαζέηνληαο ηα πξσηφηππα θείκελα κε ηε κνξθή Παξαξηεκάησλ, ψζηε ν 

αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαηξέμεη ζε απηά αλά πάζα ζηηγκή γηα λα εληνπίζεη ηα ζεκεία 

ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε ή λα πξνβεί ζηε δηθή ηνπ ζχγθξηζε/αμηνιφγεζε. Μέζα απφ ηηο 

πξνηάζεηο απηέο -αιιά θαη ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε απηψλ- αληηιακβαλφκαζηε αθελφο ηελ 

θνπιηνχξα Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο θαη αθεηέξνπ 

ηελ αιιαγή πνπ έρεη αξρίζεη λα ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ ζεκάησλ 

εζληθήο αζθάιεηαο, ιφγσ ησλ αλαδπφκελσλ ζχγρξνλσλ απεηιψλ. 

ην ηειεπηαίν Κεθάιαην αλαθέξνπκε ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγνπκε έπεηηα απφ ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέζακε ζηα ηξία πξψηα 

Κεθάιαηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε ζχλζεζε, ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην ξφιν ηνπ 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο φζν θαη ην κέιινλ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα Δζληθήο 

Αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο. 
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 1.  Ο θεζμόρ ηος ςμβοςλίος Δθνικήρ Αζθαλείαρ 

ην πξψην απηφ Κεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε θαη ηε δνκή ηνπ 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ, ηα νπνία είηε παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο κε ηε ρψξα καο είηε είλαη επξέσο γλσζηά αλά ηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε κία πξψηε άπνςε γηα ηνλ ηφζν δηαδεδνκέλν απηφ ζεζκφ. 

Αθεηεξία καο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ 

θαζψο, φρη κφλν απνηέιεζε γηα πνιιά θξάηε ην πξφηππν ζην νπνίν βαζίζηεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο πκβνπιίσλ αιιά θαη δηαδξακάηηζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ άζθεζε ηεο ακεξηθαληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο.  

 1.1.  Σν πξόηππν ησλ ΖΠΑ 

  Σν ζεζκηθφ θείκελν πνπ έζεζε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ θαη έκειιε λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα αληίζηνηρα 

ζπζηήκαηα
9
 άιισλ θξαηψλ, ήηαλ ε Πξάμε Δζληθήο Αζθάιεηαο (National Security Act) πνπ 

ππεγξάθε
10

 ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1947. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηνλ ακεξηθαλφ Πξφεδξν, ν νπνίνο ππνβνεζείηαη απφ ηνπο πκβνχινπο 

θαζψο θαη κία πιεζψξα νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ. Με ηελ ελ ιφγσ πξάμε ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα 

γηα έλα λέν είδνο θξάηνπο, ην ιεγφκελν «Κξάηνο Δζληθήο Αζθάιεηαο»
11
. Βαζηθνί ππιψλεο ηνπ 

λένπ απηνχ νηθνδνκήκαηνο είλαη ην πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο (National Security Council) 

πνπ ηδξχζεθε κε ηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεηηθή πξάμε θαη ην Τπνπξγείν Άκπλαο (Department 

of Defense) πνπ ηδξχζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα. 

  Σν NSC ζηειερψλεηαη
12

 απφ ην αθφινπζν πξνζσπηθφ: 

                                                           
9
 Βι. Παπάπηημα Γ. 

10
 Βι. Whittaker G. Alan, Smith C. Frederick, & McKune Elizabeth, The National Security Policy 

Process: The National Security Council and Interagency System. Research Report, Industrial College of 

the Armed Forces, National Defense University, U.S. Department of Defense, Washington D.C., 2008, 

ζ.7, Best A. Richard Jr., The National Security Council: An Organizational Assessment. Congressional 

Research Service, Library of Congress, Washington D.C., 2009, ζ. 6 θαη Mabee Bryan, Historical 

Institutionalism and Foreign Policy Analysis: The Origins of the National Security Council Revisited, 

Foreign Policy Analysis, Vol. 7, No. 1, 2011, ζ. 1. 
11

 Βι. Mabee Bryan, Historical Institutionalism and Foreign Policy Analysis: The Origins of the National 

Security Council Revisited, Foreign Policy Analysis, Vol. 7, No. 1, 2011, ζ. 1. 
12

 Βι. Whittaker G. Alan, Smith C. Frederick, & McKune Elizabeth (2008). The National Security Policy 

Process: The National Security Council and Interagency System. Research Report, Industrial College of 
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 Σνλ Πξφεδξν ησλ ΖΠΑ, σο Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Σνλ Αληηπξφεδξν ησλ ΖΠΑ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο
13

, 

 Σνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Μηθηνχ Δπηηειείνπ Αξρεγψλ ηξαηνχ-Ναπηηθνχ-

Αεξνπνξίαο, σο ηξαηησηηθφ χκβνπιν θαη 

 Σνλ Γηεπζπληή ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, σο χκβνπιν 

γηα ζέκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

  Ζ παξαπάλσ ζχλζεζε σζηφζν δελ είλαη δεζκεπηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη, 

αλάινγα πάληα  κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηνλ Πξφεδξν, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ NSC κπνξνχλ λα 

παξεπξίζθνληαη έπεηηα απφ πξφζθιεζε θαη άιινη αμησκαηνχρνη φπσο ν Δπηηειάξρεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν Βνεζφο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ζέκαηα Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο, ν Βνεζφο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ζέκαηα Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ν Γεληθφο 

Δηζαγγειέαο, επηθεθαιήο άιισλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ, θιπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο 

ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ είλαη θαηαζηαηηθφ κέινο ηνπ NSC, αιιά επζχλεηαη γηα 

ηελ φιε πξνεηνηκαζία θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε (πξηλ θαη κεηά) ηεο εθάζηνηε 

ζπλεδξίαζεο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ πάλσ ζε 

ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο, κε ηνλ Πξφεδξν σζηφζν λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

Πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

  Σν αμηνζεκείσην ζε φιν απηφ ην πιέγκα αζθάιεηαο είλαη πσο, αλ θαη 

απνηειείηαη απφ απηφλνκεο νξγαλσηηθέο δνκέο, δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν πνιππφζεηνο ζπληνληζκφο ηφζν θαηά ηε ζρεδίαζε φζν 

θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ. ε απηφ βέβαηα ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη νη 

επηθεθαιήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ φπσο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Άκπλαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνπ Μηθηνχ Δπηηειείνπ Αξρεγψλ ηξαηνχ-

Ναπηηθνχ-Αεξνπνξίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ηεινχλ θαη ρξέε (είηε 

                                                                                                                                                                          
the Armed Forces, National Defense University, U.S. Department of Defense, Washington D.C., 2008, ζ. 

11. 
13

 Πξνζηέζεθε σο κφληκν κέινο ηνπ NSC ην 2007 κε ηελ Πξάμε Δλεξγεηαθήο Αλεμαξηεζίαο θαη 

Αζθάιεηαο 
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θαηαζηαηηθψλ είηε έθηαθησλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε) πκβνχισλ Αζθαιείαο. Άιιν επίζεο 

ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επειημία ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο Οκάδσλ 

Δξγαζίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη Δπηηξνπέο πληνληζκνύ 

Πνιηηηθήο
14
. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο επηηξνπέο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ζέζε

15
, φπσο: 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Δπξαζία, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ην Γπηηθφ Ζκηζθαίξην, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ην Μεμηθφ/Κεληξηθή Ακεξηθή, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηελ Αλαηνιηθή Αζία, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηε Νφηηα θαη ηελ Κεληξηθή Αζία, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ην Ηξάλ, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηε πξία-Λίβαλν, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηελ Αθξηθή, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ηε Ρσζία, 

 Σελ Δπηηξνπή γηα ην Ηξάθ θαη  

 Σελ Δπηηξνπή γηα ην Αθγαληζηάλ. 

  Ζ δνκή ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ
16

 έρεη δερζεί σζηφζν 

αξθεηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ είρε ν εθάζηνηε 

Πξφεδξνο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο. χκθσλα κάιηζηα κε πξφζθαηε 

δεκνζίεπζε
17
, ν λπλ Πξφεδξνο εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα κεησζεί ζεκαληηθά ε ζχλζεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο κία απφ ηηο 

                                                           
14

 Policy Coordination Committee (PCC). 
15

 Τπάξρνπλ θαη άιιεο κε βάζε ην δήηεκα πνπ παξαθνινπζνχλ, πρ. Διέγρνπ Δμνπιηζκψλ, Γηαζηήκαηνο, 

θά. Βι. Whittaker G. Alan, Smith C. Frederick, & McKune Elizabeth (2008). The National Security 

Policy Process: The National Security Council and Interagency System. Research Report, Industrial 

College of the Armed Forces, National Defense University, U.S. Department of Defense, Washington 

D.C., 2008, ζ. 15. 
16

 Δπηπιένλ ζηνηρεία γηα ην NSC κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζην 

https://www.whitehouse.gov/nsc/ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο  

https://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc,  http://archives.gov/research/guide-fed-

records/groups/273.html, http://eisenhower.archives.gov/Research/Finding_Aids/W.html θαη 

https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/273.html (πξνζπέιαζε 07/09/2019). 
17

 Βι. https://www.militaire.gr/o-tramp-meionei-to-prosopiko-toy-symvoylioy-ethnikis-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 05/12/2019). 

https://www.whitehouse.gov/nsc/
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc
http://archives.gov/research/guide-fed-records/groups/273.html
http://archives.gov/research/guide-fed-records/groups/273.html
http://eisenhower.archives.gov/Research/Finding_Aids/W.html
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/273.html
https://www.militaire.gr/o-tramp-meionei-to-prosopiko-toy-symvoylioy-ethnikis-asfaleias/
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ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ν Πξφεδξνο Clinton ήηαλ απηή ηεο ίδξπζεο
18

 ηνπ 

Δζληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ
19
, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ έδσζε έκθαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Με βάζε επνκέλσο ην πξναλαθεξζέλ θξηηήξην, 

ηνλ Πξφεδξν δειαδή πνπ βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο πεξηφδνπο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηηο αθφινπζεο
20

:  

 Truman (1947-1953),  

 Eisenhower (1953-1961),  

 Kennedy (1961-1963),   

 Johnson (1963-1969),  

 Nixon (1969-1974),  

 Ford (1974-1977),  

 Carter (1977-1981),  

 Reagan (1981-1989),  

 George H.W. Bush (1989-1993),  

 Clinton (1993-2001),  

 George W. Bush (2001-2009),  

 Obama (2009-2017) θαη ηέινο ηελ πεξίνδν  

 Trump (2017-ζήκεξα).  

  Ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία ζηε ράξαμε ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ησλ ΖΠΑ έρεη επίζεο ε πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ πκβνχινπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, κέζα απφ ηελ νπνία ν δεχηεξνο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάδεη
21

 ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Πξνέδξνπ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. ηαλ 

κάιηζηα νη απφςεηο ησλ δχν πξνζψπσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ 

«αθξαία» θαηλφκελα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πξφζθαηε αιιαγή ηεζζάξσλ 

πκβνχισλ Δζληθήο Αζθαιείαο ζε δηάζηεκα δχν εηψλ θαηά ηελ Πξνεδξία ηνπ Donald Trump, 

κε ηνλ Michael Flynn θαη ηνλ Herbert Raymond «H.R.» McMaster λα παξαηηνχληαη κε δηθή 

                                                           
18

 Βι. Best A.Richard Jr, The National Security Council: An Organizational Assessment. Congressional 

Research Service, 2009, ζ. 20 θαη https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-

stratigiki-ethnikis-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 19/09/2019). 
19

 National Economic Council (NEC). 
20

 Γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ θάζε πεξίνδν βι. Best A.Richard Jr, The National Security Council: 

An Organizational Assessment. Congressional Research Service, 2009, ζζ. 7-24. 
21

 Βι. https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-11/why-national-security-advisor-hardest-post-

trump-fill (πξνζπέιαζε 19/09/2019). 

https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/
https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-11/why-national-security-advisor-hardest-post-trump-fill
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-11/why-national-security-advisor-hardest-post-trump-fill
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ηνπο πξσηνβνπιία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017
22

 θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2018
23

 αληίζηνηρα θαη ηνλ 

δηάδνρφ ηνπ John Bolton λα παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζηνλ Robert C. O‟Brien ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 

2019 έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ιφγσ «απφθιηζεο απφςεσλ»
24

. 

 1.2.  Σν πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

  Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην επηρείξεζε λα ζπληνλίζεη ηελ «Απηνθξαηνξηθή 

Άκπλά»
25

 ηνπ (κεηξνπνιηηηθή, απνηθηαθή θαη επηθξαηείαο) ήδε απφ ην 1885 κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπηηξνπήο Απνηθηνθξαηηθήο Άκπλαο
26
. Σν 1902 ζπζηήζεθε ε Δπηηξνπή Άκπλαο

27
 ε νπνία ην 

1904 κεηαζρεκαηίζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Απηνθξαηνξηθήο Άκπλαο
28
, κε ηελ εγθαζίδξπζε κφληκεο 

Γξακκαηείαο ζεκαηνδνηψληαο γηα πξψηε θνξά ηνλ ζπληνληζκφ ζε θεληξηθφ επίπεδν. Ζ 

απνηπρεκέλε σζηφζν πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

ηνκέα θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο «πνιεκηθνύ 

επηηειείνπ»
29

 ην 1916 ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηε ζχζηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ 

«Γξαθείνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ»
30

 θαη ηεο αληίζηνηρεο Γξακκαηείαο. Σν 1939 

«απνξξφθεζε» ηελ Δπηηξνπή Απνηθηνθξαηηθήο Άκπλαο εληάζζνληάο ηελ ζε κία ζεηξά ππν-

επηηξνπψλ ηεο φπσο ε Δπηηξνπή Αξρεγώλ Γεληθώλ Δπηηειείσλ
31

 θαη ε Μηθηή Δπηηξνπή 

Πιεξνθνξηώλ
32
. Σν 1947 πήξε θαη πάιη ηελ νλνκαζία Δπηηξνπή Άκπλαο κε ζχλζεζε: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, 

                                                           
22

 Βι. https://www.liberal.gr/news/paraitithike-o-sumboulos-ethnikis-asfaleias-tou-Trump-meta-to-

rosiko-skandalo/115082 (πξνζπέιαζε 18/09/2019). 
23

 Βι. https://www.thetoc.gr/diethni/article/neo-sok-stin-kubernisi-tramp-paraitithike-o-stratigos-

makmaster θαη https://www.kathimerini.gr/954261/article/epikairothta/kosmos/hpa-ypo-diwgmon-kai-o-

makmaster (πξνζπέιαζε 18/09/2019). 
24

 Βι. https://www.onalert.gr/kosmos/ipa-paraitithike-o-tzon-mpolton-symvoylos-gia-themata-ethnikis-

asfaleias/360415/ (πξνζπέιαζε 18/09/2019). 
25

 Χο ηέηνηα ζεσξνχληαλ ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή  άκπλαο. Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  

The National Security Council: National security at the centre of government. Institute for Government, 

King΄s College, London, 2014, ζ. 7. 
26

 Colonial Defense Committee (CDC). 
27

 Defense Committee. 
28

 Committee of Imperial Defence (CID). 
29

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014, ζ. 8. 
30

 Cabinet Office. 
31

 Chiefs of Staff Committee. 
32

 Joint Intelligence Committee (JIC). Αξρηθά ήηαλ έλαο ακηγψο ζηξαηησηηθφο νξγαληζκφο, αιιά ην 1940 

πξνζηέζεθαλ ζε απηήλ θαη νη ππφινηπεο πνιηηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ, ελψ ην 1957 ππάρζεθε ζην 

Γξαθείν Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

https://www.liberal.gr/news/paraitithike-o-sumboulos-ethnikis-asfaleias-tou-Trump-meta-to-rosiko-skandalo/115082
https://www.liberal.gr/news/paraitithike-o-sumboulos-ethnikis-asfaleias-tou-Trump-meta-to-rosiko-skandalo/115082
https://www.thetoc.gr/diethni/article/neo-sok-stin-kubernisi-tramp-paraitithike-o-stratigos-makmaster
https://www.thetoc.gr/diethni/article/neo-sok-stin-kubernisi-tramp-paraitithike-o-stratigos-makmaster
https://www.kathimerini.gr/954261/article/epikairothta/kosmos/hpa-ypo-diwgmon-kai-o-makmaster
https://www.kathimerini.gr/954261/article/epikairothta/kosmos/hpa-ypo-diwgmon-kai-o-makmaster
https://www.onalert.gr/kosmos/ipa-paraitithike-o-tzon-mpolton-symvoylos-gia-themata-ethnikis-asfaleias/360415/
https://www.onalert.gr/kosmos/ipa-paraitithike-o-tzon-mpolton-symvoylos-gia-themata-ethnikis-asfaleias/360415/
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 Σνλ Λφξδν Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ  

 Σνλ Γξακκαηέα Δμσηεξηθψλ 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (Chancellor of the Exchequer) 

 Σνπο Τπεξεζηαθνχο Τπνπξγνχο 

 Σνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνκεζεηψλ 

 Σνπο Αξρεγνχο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ 

  Σν 1963 ηδξχζεθε κία λέα επηηξνπή, ε Δπηηξνπή Ακπληηθήο θαη Τπεξπόληηαο 

Πνιηηηθήο
33
, ππεχζπλε γηα ηηο απνθάζεηο γχξσ απφ ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Άκπλαο 

θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ε νπνία ην 2007 κεηνλνκάζηεθε απφ ηνλ 

Γθφξληνλ Μπξάνπλ (Gordon Brown) ζε Τπνπξγηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Γηεζλώλ 

ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο 
34
. ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο εμσηεξηθψλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα 

εζληθήο αζθάιεηαο, ν ίδηνο πξφηεηλε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2008 ηε δεκηνπξγία ελφο Φφξνπκ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο
35

 ην νπνίν έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 9 Μαΐνπ 2009. Δπηπξφζζεηα δηαηεξνχζε ζην 

Τπνπξγηθφ ηνπ πκβνχιην ηξεηο αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο, επηθεθαιήο ησλ Γξακκαηεηψλ γηα 

Δπξσπατθά θαη Γηεζλή Εεηήκαηα, Δμσηεξηθή Πνιηηηθή-Άκπλα θαη Πιεξνθνξίεο-Αζθάιεηα, ελψ 

πξνεθινγηθέο δεκνζηεχζεηο ηνπ 2010 αλέθεξαλ
36

 φηη επξφθεηην λα ζεζπίζεη ζέζε πκβνχινπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ζέζε πνπ ππνζηήξηδε θαη ην Κφκκα ησλ πληεξεηηθψλ
37

 απφ ην 2006. 

   Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
38

 ηνπ πζηήκαηνο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

Ζλσκέλνπ  Βαζηιείνπ κέρξη θαη ην 2010, ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 Ο θεληξηθφο ξφινο ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ Γξαθείνπ (No 10, Downing 

Street), ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Treasury) θαη ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

(Cabinet Office). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ σο Δζληθφ 

πληνληζηηθφ Κέληξν φισλ ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ. 

                                                           
33

 Defence and Overseas Policy Committee (γλσζηή σο OD ή DOPC). 
34

 Ministerial Committee on National Security, International Relations and Development’ (NSID). Βι. 

Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  νπ.π., 2014, ζ. 20. 
35

 National Security Forum (NSF). 
36

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014, ζ. 21. 
37

 Conservative Party. 
38

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 320-324. 
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 Ζ δεκηνπξγία «εηδηθψλ επηηξνπψλ» γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο θξίζεο, κε επηθεθαιήο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. 

 Ζ έκθαζε ζηελ απνθέληξσζε θαη ν απμεκέλνο ξφινο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ. 

 Ζ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο εζληθήο αζθάιεηαο θαη φρη ζηελ 

αλάπηπμε ζρεδίσλ
39

 θαη δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε άηνκα 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο. 

 Ζ αλάπηπμε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο ακπληηθήο δηπισκαηίαο. 

 Ζ εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο κε ηνλ δηνξηζκφ Μφληκσλ Γεληθψλ 

Γξακκαηέσλ θαη Τθππνπξγψλ (ηερλνθξάηεο). 

   Με ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία, ν David Cameron πξνρψξεζε
40

 ζηε ζχζηαζε 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηηο 12 Μάηνπ 2010 θαη ηνλ δηνξηζκφ πκβνχινπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Ζ ζέζε κάιηζηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζεζπίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη -ζε αληίζεζε 

κε ηελ πθηζηάκελε κέρξη ηφηε πνιπθσλία πκβνχισλ- έλα θεληξηθφ ζεκείν ζπληνληζκνχ
41

 κε 

ηνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο λα ζπλδπάδεη
42

 ηνπο ξφινπο πνπ δηαδξακάηηδαλ κέρξη 

πξφηηλνο ν χκβνπινο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, ν επηθεθαιήο ηεο Γξακκαηείαο Τπεξπόληηαο θαη 

Ακπληηθήο Πνιηηηθήο
43

, ν χκβνπινο Πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο 

Πιεξνθνξηψλ. Σαθηηθά κέιε
44

 ηνπ βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη: 

 Ο Πξσζππνπξγφο, 

 Ο Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο, 

 Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ,  

                                                           
39

 Καηά ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ αλαιχνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κέζσλ» θαη φρη αθξαίσλ ζελαξίσλ. 
40

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh, The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014, ζ. 6. 
41

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,νπ.π., ζ. 15. 
42

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh, The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014, ζ. 11. 
43

 Overseas and Defence Policy (OD) Secretariat. 
44

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  νπ.π., ζ. 24. 
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 Ο Πξψηνο Γξακκαηέαο ηνπ Κξάηνπο/Αξρεγφο ηεο Βνπιήο ησλ 

Κνηλνηήησλ (House of Commons), 

 Ο Γξακκαηέαο Δμσηεξηθψλ, 

 Ο Γξακκαηέαο Δζσηεξηθψλ, 

 Ο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

 Ο Γξακκαηέαο Γηεζλνχο Αλάπηπμεο, 

 Ο Δπηθεθαιήο Γξακκαηέαο ηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ, 

 Ο Τπνπξγφο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

 Ο Γξακκαηέαο Άκπλαο. 

  Με-ηαθηηθά κέιε
45

 ηνπ πκβνπιίνπ είλαη: 

 Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

 Ο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

 Ο Αξρεγφο Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο,  

 Ο Μφληκνο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο, 

 Ο Αξρεγφο ηεο Τπεξεζίαο Μπζηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Αξρεγείνπ Δπηθνηλσληψλ ηεο Κπβέξλεζεο, 

 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο θαη 

 Ο Αξρεγφο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ. 

  χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
46

 ηνπ, ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ν θχξηνο ρψξνο ζπδήηεζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ αιιά 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ. Πξνβιέπεηαη λα ζπλεδξηάδεη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε θαη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη νη Τπνπξγνί ιακβάλνπλ 

δηαξθψο ππφςηλ ηνπο ηελ Δζληθή Αζθάιεηα κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν. Ζ δνκή ηνπ πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο ππνπξγηθέο ππν-επηηξνπέο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη θαη ελεκεξψλνληαη απφ 

δηαθπβεξλεηηθέο νκάδεο πςειψλ αμησκαηνχρσλ, κε πξντζηάκελε αξρή ηελ Οκάδα Μόληκσλ 

                                                           
45

 Καινχληαη εθφζνλ απαηηείηαη. Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh, νπ.π., 2014, ζ. 24. 
46

 Βι. https://www.gov.uk/government/groups/national-security-council (πξνζπέιαζε 07/09/2019). 

https://www.gov.uk/government/groups/national-security-council
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Γξακκαηεηώλ
47
κε επηθεθαιήο ηνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο ηειεί θαη ρξέε 

Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. Καζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο 

ππν-επηηξνπέο είλαη ππεχζπλε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο: 

 Σηο απεηιέο, ηνπο θηλδχλνπο, ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία, 

 Σελ ππξεληθή απνηξνπή θαη αζθάιεηα, 

 Σα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαζθόπεζεο 

ηξαηεγηθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο θαη ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο
48

 

 Σα δηαθπβεξλεηηθά θνλδχιηα.  

  Σν επηηειηθφ έξγν ηνπ πκβνπιίνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κία πνιππιεζή 

Γξακκαηεία Δζληθήο Αζθάιεηαο
49
, ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη θηάζεη λα 

αξηζκεί πάλσ απφ δηαθφζηα άηνκα θαη λα πεξηιακβάλεη έμη Γηεπζχλζεηο
50

 κε κεγαιχηεξε 

αξηζκεηηθά απηή ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Τπεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο Γξακκαηείαο είλαη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν 

-αλ θαη θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ
51

 φηη ζα πξέπεη λα αλαιάβεη επηπιένλ θαζήθνληα- ζην χζηεκα 

Δζληθήο Αζθάιεηαο κε αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ Πξσζππνπξγφ, 

 Σν «θηιηξάξηζκα» ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, 

 Σε ζπγθέληξσζε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε άιιεο αξρέο, 

 Σελ νξγάλσζε ησλ ζπζθέςεσλ Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

 Σελ παξνρή θαζεκεξηλήο ππνζηήξημεο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 

                                                           
47

 Permanent Secretaries Group. 
48

 Strategic Defence and Security Review (SDSR) and .National Security Strategy. Βι. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-and-strategic-defence-and-

security-review-2015 (πξνζπέιαζε 07/09/2019). 
49

 National Security Secretariat (NSSec). 
50

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh,  The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014, ζ. 25. 
51

 Βι. Dr Devanny Joe & Harris Josh, The National Security Council: National security at the centre of 

government. Institute for Govenrment, King΄s College, London, 2014,ζ. 28. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-and-strategic-defence-and-security-review-2015
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 Σελ πξνεηνηκαζία θαη εμαζθάιηζε πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

  Αλ θαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ -κφιηο ελλέα έηε- είλαη ζχληνκνο, εληνχηνηο ην 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην ξφιν ηνπ, ν νπνίνο φπσο ηζρπξίδνληαη νξηζκέλνη έρεη 

απνδεηρηεί πεξηζζφηεξν ηαθηηθφο παξά ζηξαηεγηθφο
52
κε βαζηθή αηηία ηελ κεησκέλε πνιηηηθή 

βνχιεζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη εθάζηνηε Τπνπξγνί. Ζ επηινγή επίζεο πξψελ Αμησκαηνχρσλ ηνπ 

Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο γηα ηε ζέζε ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο έρεη πηζαλψο 

πξνζαλαηνιίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ πκβνπιίνπ πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

παξά Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο
53

. ε αληίζεζε κε φκσο κε ηα πξναλαθεξζέληα αξλεηηθά ζηνηρεία, 

ν ηνκέαο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη λα έρεη επσθειεζεί
54

 απφ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλ θαη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ζεσξείηαη έλα απαξαίηεην επηηειηθφ 

φξγαλν, ε θνηλνβνπιεπηηθή Μηθηή Δπηηξνπή Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο
55

 ζεσξεί σο 

βέιηηζηε ιχζε ηε ζέζπηζε Τπνπξγνχ Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

 1.3.  Σν πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Ηλδίαο 

  Σν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Ηλδίαο ηδξχζεθε
56

 ην 1999, κε πξψην 

χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνλ Αλψηαην Γξακκαηέα ηνπ Πξσζππνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιιεη ζηε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη γξεγνξφηεξε ιήςε απνθάζεσλ παξέρνληαο ζην 

θξάηνο δπλαηφηεηα επειημίαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλάπηπμε ππξεληθήο ηερλνινγίαο έλα ρξφλν 

πξηλ
57

.  Ζ ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη
58

: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, 

                                                           
52

 Οπ.π., ζζ. 30-31. 
53

 Οπ.π., ζ. 33. 
54

 Οπ.π., ζ. 34. 
55

 Joint Committee on the National Security Strategy (JCNSS). 
56

 χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Νν. 281/29/6/98/TS πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 16
ε
 Απξηιίνπ 1999 ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο. 
57

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 330. 
58

 Οπ.π., ζ. 330. 
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 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη 

 Σνλ Βνεζφ ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ. 

  Σν πκβνχιην επίζεο θαιχπηεη ηνπο αθφινπζνπο επηά ηνκείο δξάζεο: 

 Δμσηεξηθή αζθάιεηα θαη ζελάξηα απεηιψλ. 

 Απεηιέο αζθάιεηαο ζρεηηθέο κε ηελ αηνκηθή ελέξγεηα, ην δηάζηεκα θαη 

ηελ πςειή ηερλνινγία. 

 Σάζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη απεηιέο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο (ελέξγεηα, εκπφξην, ηξφθηκα, νηθνλνκία θαη νηθνινγία). 

 Δζσηεξηθή αζθάιεηα  (αληη-αληαξζία, αληη-ηξνκνθξαηία θαη αληη-

θαηαζθνπεία). 

 πκπεξηθνξέο απνκφλσζεο. 

 Απεηιέο αζθάιεηαο ζρεηηθέο κε ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα. 

 πληνληζκφο ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλάζεζε έξγνπ ζηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ην πκβνχιην ππνβνεζείηαη απφ ηελ 

Οκάδα ηξαηεγηθήο Πνιηηηθήο
59

, ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Αζθάιεηαο
60

 θαη ηελ 

Γξακκαηεία πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο
61

 (πξψελ Μηθηή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηώλ
62
) κε ην 

Γξακκαηέα ηεο λα είλαη νκφηηκνο Κπβεξλεηηθνχ Γξακκαηέα. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Δζληθήο Αζθάιεηαο -φπσο πξνδίδεη θαη ην φλνκά ηεο- παξέρεη ζπκβνπιέο ζην πκβνχιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη απνηειείηαη απφ εμσθνηλνβνπιεπηηθνχο «εηδηθνχο» ζε ζέκαηα 

αζθαιείαο κε κέγηζην αξηζκφ απηφλ ησλ ηξηάληα αηφκσλ, ελψ ε Οκάδα ηξαηεγηθήο Πνιηηηθήο 

είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ελνπνίεζε ησλ κέζσλ. Σα ηαθηηθά κέιε ηεο ηειεπηαίαο 

πεξηιακβάλνπλ: 
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 Strategic Policy Group (SPG). 
60

 National Security Advisory Board (NSAB). 
61

 National Security Council Secretariat (NSCS). 
62

 Joint Intelligence Committee (JIC). 
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 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ σο Πξφεδξν, 

 Σνπο Αξρεγνχο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη 

Αεξνπνξίαο 

 Σνλ Γηεπζπληή ηεο Σξάπεδαο Παξαθαηαζεθψλ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Ακπληηθήο Παξαγσγήο θαη Δθνδίσλ, 

 Σνλ Δπηζηεκνληθφ χκβνπιν, 

 Σνλ αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζφδσλ, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, 

 Σνλ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηαζηήκαηνο, 

 Σνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη  

 Σνλ Γξακκαηέα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε σζηφζν κε ην ζχζηεκα Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο 

Ηλδίαο είλαη ην γεγνλφο φηη -παξά ηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο- κέρξη θαη ην 

2019 νπφηε θαη δεκνζηεχηεθε ην πξψην επίζεκν ζεζκηθφ θείκελν
63
, ε Ηλδία δελ δηέζεηε κία 

επίζεκε ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο έιιεηςεο ήηαλ ε αδπλακία 

πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ πνπ δηέζεηε ε ρψξα θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θελψλ αζθάιεηαο 

απφ άιια θξάηε φπσο ην Παθηζηάλ
64

. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Campose Philip ε 

αληίδξαζε ηεο Ηλδίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο θξίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα αζθάιεηαο βαζηδφηαλ 

ζε «[…] ηπραίεο ad-hoc ελέξγεηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξνζσπηθέο ηάζεηο ηεο εγεζίαο θαη ηε 

γξαθεηνθξαηία […]»
65

. 

                                                           
63

 Βι. Παπάπηημα ΚΕ. 
64

 Βι. Campose Philip, India’s National Security Strategy: Imperative of Integrating Defence Policy. 

CLAWS Journal, Winter 2016, ζ. 15. 
65

 Οπ.π., ζζ. 15-16. 
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 1.4.  Σν πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι  

  Με ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι λα παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο
66

 κε ηε ρψξα 

καο, ηελ Δζληθή ηνπ Αζθάιεηα λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα δσηηθήο ζεκαζίαο
67

 απφ ηελ ίδξπζή 

ηνπ θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζε πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν λα είλαη 

αδηακθηζβήηεηε, ε εμέηαζε ηνπ ππφςε ζπζηήκαηνο Δζληθήο Αζθάιεηαο θξίλεηαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή. Ζ ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1999 πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, 

θαζψο πίζηεπαλ πσο ε επηξξνή ηνπο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζα κεησλφηαλ 

ζεκαληηθά. Παξφια απηά αλ θαη νη χκβνπινη Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ δηνξίζηεθαλ αξρηθά 

ήηαλ πξψελ ηξαηησηηθνί, ε επηξξνή ηνπο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλάξηεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο ζρέζεο κε ηνλ Ηζξαειηλφ Πξσζππνπξγφ. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ην ηζξαειηλφ 

χζηεκα Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη έληνλα Πξσζππνπξγηθφ κε ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ 

επηπέδνπ λα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
68

 θαη ηε Βνπιή λα 

δηαδξακαηίδεη πεξηνξηζκέλν ξφιν θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
69

. Λφγσ επίζεο ηεο 

θχζεο αιιά θαη ηεο εζσηεξηθήο δηάζηαζεο
70

 ηεο απεηιήο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ αλαηαξαρψλ κε ηε ρξήζε βίαο. 

  Σν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο 

πξνο ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ θηλείηαη. Αλ 

θαη αξρηθά νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ αζαθείο, ε θαηνρχξσζή ηνπο κε Νφκν
71

 ην 

2008 ελίζρπζε ην ξφιν ηνπ, ππνζηεξηδφκελν θαη απφ ηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ Benjamin 

Netanyahu. Ζ ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη
72

 πεξίπνπ εβδνκήληα άηνκα θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε 

Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, Γηεχζπλζε Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Γηεχζπλζε 

Αληηηξνκνθξαηίαο, Ννκηθφ θαη Οηθνλνκηθφ Γξαθείν πκβνχινπ. Οη απνθάζεηο αζθάιεηαο 

«πςεινχ επηπέδνπ» σζηφζν ιακβάλνληαη, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα θαη 

ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, απφ κία κηθξή νκάδα -ην Γξαθείν Αζθάιεηαο- ησλ 

αθφινπζσλ νθηψ αηφκσλ: 

                                                           
66

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 324. 
67

 Οπ.π., ζ. 325. 
68

 Οπ.π., ζ. 326. 
69

 Οπ.π., ζ. 328. 
70

 πλχπαξμε Ηζξαειηηψλ θαη Παιαηζηηλίσλ. 
71

 Βι. https://www.timesofisrael.com/inside-israels-white-house-how-netanyahu-runs-the-country/ 

(πξνζπέιαζε 19/09/2019). 
72

 Βι. https://www.liberal.gr/apopsi/israil-sumboulio-ethnikis-asfaleias/255888  (πξνζπέιαζε 

19/09/2019) 

https://www.timesofisrael.com/inside-israels-white-house-how-netanyahu-runs-the-country/
https://www.liberal.gr/apopsi/israil-sumboulio-ethnikis-asfaleias/255888
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 Σνλ Πξσζππνπξγφ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη  

 Σνλ Τπνπξγφ Δγρψξηαο Αζθάιεηαο. 

  Απηφ πνπ είλαη σζηφζν αμηνζεκείσην -φπσο ππνζηεξίδεη ν Charles D. 

Freilich
73

- είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ χπαξμε αξθεηψλ παζνγελεηψλ ζην Ηζξαειηλφ ζχζηεκα 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, φπσο ε επηθξάηεζε βξαρππξφζεζκεο αληίιεςεο, ε αθξαία 

πνιηηηθνπνίεζε/έιιεηςε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ε επηδείλσζε 

ησλ θπβεξλεηηθψλ ηθαλνηήησλ (έιιεηςε εγεζίαο) θαη ε επηθξάηεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ ηεο 

Άκπλαο θαη ησλ αληηιήςεψλ ηεο, ελ ηνχηνηο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ, γξήγνξν 

θαη επέιηθην ζχζηεκα Δζληθήο Αζθάιεηαο ρσξίο ζηεγαλά, ην νπνίν έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε 

δπλακηθή πνπ νδεγεί ζε ξεαιηζηηθέο απνθάζεηο ζπλδπάδνληαο ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηφζν 

θπβεξλεηηθψλ φζν θαη εμσ-ζεζκηθψλ παξαγφλησλ
74

. 

 1.5  Σν ηνπξθηθό πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο 

  Σν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο
75

 ηεο Σνπξθίαο απνηειεί έλα «ηδηαίηεξν» 

επηηειηθφ φξγαλν ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ θξαηψλ. Σν γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά 

ηδηαίηεξν, είλαη ν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε -θπξίσο θαηά ην παξειζφλ- 

ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπξθηθήο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Ο θαζνξηζηηθφο 

απηφο ξφινο πεγάδεη απφ ηνλ «ζηξαηνθξαηνχκελν» ραξαθηήξα ηνπ πκβνπιίνπ, έλαλ 

ραξαθηήξα πνπ κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ ζπκβάδηδε κε ηε γεληθφηεξε εκπινθή ησλ 

ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο. Σν Σνπξθηθφ 

                                                           
73

 Βι. Freilich D. Charles, National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies, and 

Strengths. Middle East Journal, Vol. 60, No. 4, Autumn 2006. 
74

 Βι. Freilich D. Charles, National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies, and 

Strengths. Middle East Journal, Vol. 60, No. 4, Autumn 2006, ζζ. 659-653. 
75

 Ζ νλνκαζία ηνπ ζηα ηνπξθηθά είλαη Milli Güvenlik Kurulu (MGK). 
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πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηδξχζεθε ην 1933 σο Αλώηαηε πλέιεπζε Άκπλαο
76

 (Supreme 

Defense Assembly) θαη δηήιζε απφ ηηο αθφινπζεο έμη  δηαθξηηέο πεξηφδνπο
77

: 

 Σελ πεξίνδν ηεο Αλώηαηεο πλέιεπζεο Άκπλαο (1933-1949), 

 Σελ πεξίνδν ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Άκπλαο
78

 (1949-1962), 

 Σελ πεξίνδν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο (1962-1982), 

 Σελ πεξίνδν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο (1982-2003),θαηά ηελ 

νπνία ηνπ εθρσξήζεθαλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο,  

 Σελ πεξίνδν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο (2003-2018),θαηά ηελ 

νπνία πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά νη αξκνδηφηεηέο ηνπ ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο 

έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη  

 Σελ πεξίνδν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο (2018-ζήκεξα), ε 

νπνία έιαβε ρψξα ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηεχκαηνο ζε Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία.  

  Καηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (1933-1949) σο Αλώηαηε πλέιεπζε 

Άκπλαο
79

 απνηεινχληαλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ (σο Πξφεδξν), ηνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
80
, ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηειάκβαλαλ 

ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηνπο Τπνπξγνχο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηελ Δζληθή θηλεηνπνίεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαδε ηφζν ζε ηαθηηθέο φζν 

θαη ζε έθηαθηεο εκεξνκελίεο κέζα ζην έηνο. Ο δε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Αλψηαηεο 

πλέιεπζεο Άκπλαο, ν νπνίνο δηνξηδφηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, είρε δηθφ ηνπ 

Γξαθείν θαη Δπηηειείν κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ πξνεηνίκαδε ηα δεηήκαηα Δζληθήο 

θηλεηνπνίεζεο, εμαζθάιηδε ηνλ απαξαίηεην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ Φνξέσλ, ππέβαιε 

εθηηκήζεηο θαη επέβιεπε ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλψηαηεο πλέιεπζεο. 

                                                           
76

 Βι. https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/national-security-council/about-the-national-security-council 

(πξνζπέιαζε 17/08/2019). 
77

 Βι. https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/secretariat-general/about-us (πξνζπέιαζε 17/08/2019). 
78

 National Defense Supreme Council. 
79

 πζηάζεθε κε ην Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφλ 14443 ηεο 24
εο

 Απξηιίνπ 1933 θαη ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην Γηάηαγκα Νν. 14819 ηεο 10
εο

  Απγνχζηνπ πνπ αθνινχζεζε. 
80

 Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ηεο Σνπξθίαο. 

Πξφεδξφο ηνπ είλαη ν Πξσζππνπξγφο θαη κέιε νη Τπνπξγνί ησλ θπξηφηεξσλ Τπνπξγείσλ, νη νπνίνη 

δηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. 

https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/national-security-council/about-the-national-security-council
https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/secretariat-general/about-us


Ο ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

-35- 

  Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (1949-1962) σο Αλώηαην πκβνύιην 

Δζληθήο Άκπλαο
81

 ζηειερσλφηαλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, Τπνπξγνχο δηνξηζκέλνπο 

απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη επηιεγκέλνπο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαζψο θαη ηνλ Τπνπξγφ 

Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ο Πξφεδξνο ήηαλ θαηαζηαηηθφ 

κέινο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ, ελψ κε ηελ κεηέπεηηα απφθαζε 3/9548 ηεο 1
εο

 Ηνπιίνπ 1949 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηα κέιε πξνζηέζεθαλ θαη νη Τπνπξγνί Δζσηεξηθψλ, 

Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ, Μεηαθνξψλ, 

Γεσξγίαο θαη Δπηρεηξήζεσλ. ε πεξίνδν Πνιέκνπ ζηα κέιε ζπλππνινγίδνληαλ ν Γεληθφο  

Γηνηθεηήο ησλ Δκπφιεκσλ Γπλάκεσλ θαη εθφζνλ θξηλφηαλ απαξαίηεην, ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

πξνζθαινχληαλ θαη κέιε ηνπ ηξαηησηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιινη εηδηθνί σο χκβνπινη. Οη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ 

Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ Δζληθήο Άκπλαο φισλ ησλ 

θξαηηθψλ θαη κε Φνξέσλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Δζληθήο Κηλεηνπνίεζεο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε επί ζεκάησλ εζσηεξηθήο άκπλαο, ελψ γηα ην  ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαδε 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηέινο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ, ν 

νπνίνο παξείρε ζε απηφ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, δηνξηδφηαλ απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ 

έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. 

  Σελ ηξίηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (1962-1982) σο πκβνύιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο
82

 πιένλ, ππφ ην χληαγκα ηνπ 1961, ε ζχλζεζή ηνπ πεξηειάκβαλε ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ηνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Τπνπξγνχο 

επηθξαηείαο, ηνλ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγφ, θαζψο θαη ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, 

Δζσηεξηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ, Δξγαζίαο θαη ηνπο Αξρεγνχο ησλ ηξηψλ 

Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ εγεζία ηνπ 

πκβνπιίνπ αλαιάκβαλε ν Πξσζππνπξγφο, ελψ παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο θαη άιισλ Τπνπξγψλ ή εηδηθψλ, ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα ςήθνπ, θάηη πνπ ίζρπε 

θαη γηα ην Γεληθφ Γξακκαηέα. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

αλαζεψξεζε απηήο, ηελ πξνεηνηκαζία Δζληθψλ ρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα θάζε δήηεκα 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηνλ θαζνξηζκφ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ ελαξκφληζε απηψλ 

κε άιιεο ελέξγεηεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ πλνιηθήο Άκπλαο θαη Δζληθήο 

Κηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ θξαηηθψλ θαη κε Φνξέσλ, ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

                                                           
81

 πζηάζεθε κε ην Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφλ 5399 ηεο 3
εο

 Ηνπλίνπ 1949 θαη ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ηελ 

Πξσζππνπξγηθή Οδεγία ππ’ αξηζκφλ 14 ηεο 10
εο

  Απξηιίνπ 1950 πνπ αθνινχζεζε. 
82

 πζηάζεθε κε ηνλ Νφκν 129 ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1962 πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Άξζξνπ 111 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1961. 
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ησλ ρεδίσλ Δζληθήο Κηλεηνπνίεζεο (Πνιηηηθά ρέδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο) θαη ηελ ππνβνιή 

απφςεσλ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο. Σν  πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο πξνβιεπφηαλ λα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ δηελεξγνχληαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο
83
. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο

84
 

ηέινο, παξείρε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, δηεμήγαγε κειέηεο θαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ, επέβιεπε ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη πξνεηνίκαδε 

πεξηνδηθέο αλαθνξέο.  

  Σελ ηέηαξηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (1982-2003) σο πκβνύιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο
85

, ππφ ην χληαγκα ηνπ 1982, ε ζχλζεζή ηνπ πεξηειάκβαλε ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ηνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, 

Δζσηεξηθψλ, Δμσηεξηθψλ, ηνπο Αξρεγνχο ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηνλ 

Γεληθφ Γηνηθεηή ηεο Υσξνθπιαθήο. Παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

θαη άιισλ Τπνπξγψλ ή εηδηθψλ, ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα ςήθνπ, θάηη πνπ ίζρπε θαη γηα ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα. χκθσλα κε ην λέν χληαγκα, ην ΔΑ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ησλ απνθάζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε, ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ησλ απφςεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

αλαγθαίνπ ζπληνληζκνχ. Σν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο πξνβιεπφηαλ λα ζπλεδξηάδεη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα αιιά θαη εθηάθησο -έπεηηα απφ πξσηνβνπιία είηε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο είηε ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ- ε δε ιήςε 

απνθάζεσλ δηελεξγνχληαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο
86
. Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

απηήο ηεο επνρήο ήηαλ νη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηφζν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

φζν θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα απηνχ. 

  Σελ πέκπηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (2003-2018), έπεηηα απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Άξζξνπ 118 ηνπ πληάγκαηνο
87

 θαη ηνπ Νφκνπ
88

 2945, ε ζχλζεζή ηνπ απμήζεθε ζηα 

δεθαηέζζεξα άηνκα κε ηελ πξνζζήθε ησλ Αλαπιεξσηψλ Πξσζππνπξγψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ -ζε αληίζεζε κε φηη ίζρπε πξηλ- λα έρνπλ πιένλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη λα 

                                                           
83

 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξίζρπε ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 
84

 Σα θαζήθνληά ηνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηνλ Νφκν 129 ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1962. 
85

 πζηάζεθε κε ηνλ Νφκν 2945 ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1982 πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Άξζξνπ 118 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1982. 
86

 ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξίζρπε θαη πάιη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ρξέε Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ αλειάκβαλε ν Πξσζππνπξγφο. 
87

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1982 έιαβε ρψξα ηελ 3
ε
 Οθησβξίνπ 2001. 

88
 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ έιαβε ρψξα ηελ 15

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2003. 
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πηνζεηνχληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ αμηνιφγεζε θαη κφλν εθφζνλ θξηλφηαλ 

απαξαίηεην. Δθφζνλ ηειηθά πηνζεηνχληαλ, ν Πξσζππνπξγφο είρε ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Φνξέσλ ζε έλαλ απφ ηνπο 

Αλαπιεξσηέο ηνπ. Δπηπιένλ, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε δχν κήλεο, ελψ 

δηθαίσκα ζχγθιηζεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο είρε κφλν ν Πξσζππνπξγφο θαη ν Πξφεδξνο
89
. Ο 

Γεληθφο Γξακκαηέαο, ζχκθσλα κε ηνλ λέν Νφκν 4963 πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 7
ε
 Απγνχζηνπ 

2003, κπνξνχζε πιένλ λα είλαη πνιίηεο
90
, δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε δηαδηθαζία

91
 ιήςεο 

απφθαζεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηνξίζηεθαλ
92

 ζεκαληηθά ζηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

θαη ηελ εθηέιεζε φζσλ έξγσλ ηνπ αλαζέηεη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Σελ έθηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ (2018-ζήκεξα) -απφ ηελ 15
ε
 Ηνπιίνπ 2018 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζκφλ 6- επαλαθαζνξίζηεθαλ ε δνκή, 

ιεηηνπξγία θαη εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο 

αθνξνχζαλ ζην δηθαίσκα ηνπ Πξνέδξνπ γηα ζχγθιηζε έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ αλάιεςε 

ηεο εγεζίαο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ απφ έλαλ εθ ησλ Αλαπιεξσηψλ 

Πξνέδξσλ ηνπ θαη ηελ ππνβνιή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ Πξνεδξία, ε νπνία έρεη 

πιένλ ην δηθαίσκα έγθξηζεο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηέινο, νξίζηεθε ππεχζπλνο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη πιένλ ινγνδνηεί απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν, 

ν νπνίνο έρεη θαη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επηινγήο ηνπ. Σα κέιε κεηψζεθαλ ζηα δέθα, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ Αλαπιεξσηψλ Πξνέδξσλ θαη ηε ζηειέρσζε
93

 λα έρεη φπσο παξαθάησ: 

 Σνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, σο Πξφεδξν θαη κέιε  

 Σνπο Αληηπξφεδξνπο ηεο Σνπξθίαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

                                                           
89

 Ο Γηνηθεηήο ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ έραζε ην αληίζηνηρν δηθαίσκα. 
90

 Μέρξη ην 2003 σο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηνξηδφηαλ θάπνηνο απφ ηνπο ελ ελεξγεία ηξαηεγνχο ή 

Αληηλαπάξρνπο, κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ πνπ πεξηειάκβαλε ζχζηαζε απφ ηνλ Αξρεγφ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πξφηαζε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη έγθξηζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο. Με ην λέν ζχζηεκα, ζε πεξίπησζε πνιίηε-ππνςεθίνπ ην πξψην ζηάδην παξαιεηπφηαλ. 
91

 ζνλ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία, ηα έθηαθηα κέιε θαη ηελ ηζνςεθία ηζρχεη φηη ίζρπε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
92

 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ 8
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2004. 

93
 Βι. https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/national-security-council/national-security-council-members 

(πξνζπέιαζε 17/08/2019). 

https://www.mgk.gov.tr/en/index.php/national-security-council/national-security-council-members
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 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, 

 Σνλ Αξρεγφ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

  πλνςίδνληαο νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο ην πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο -αλ θαη θαηά ην παξειζφλ δηαηεξνχζε ζηελνχο δεζκνχο
94

 κε ην 

«ηξαηησηηθφ θαζεζηψο» ηεο ρψξαο έρνληαο  ζρεκαηηζηεί
95

 κεηά ην Πξαμηθφπεκα ηνπ 1960 θαη 

αλαιάβεη θπξίαξρν ξφιν κε ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ην 1982 απφ ηνπο 

ηξαηησηηθνχο πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ εμνπζία- κεηά ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία ην 

2002 θαη ηελ επηδίσμε έληαμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλακνξθψζεθε ζεκαληηθά. Ζ λέα ηνπ 

δνκή κε ηνπο πνιηηηθνχο λα ππεξηζρχνπλ ησλ ζηξαηησηηθψλ έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ 

επηξξνή ησλ δεχηεξσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα πσο έρεη 

κεησζεί θαη ε αληίζηνηρε επηξξνή ηνπ ίδηνπ ηνπ πκβνπιίνπ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Σν 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο εμαθνινπζεί λα εθδίδεη αλά δεθαεηία ηελ απφξξεηε «Κφθθηλε 

Βίβιν»
96

 θαη λα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά
97

 γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ. 

Έρνληαο εμεηάζεη ηα πκβνχιηα Δζληθήο Αζθάιεηαο άιισλ θξαηψλ κπνξέζακε 

λα ζρεκαηίζνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζε απηά. Πνηεο 

                                                           
94

 Βι. https://www.liberal.gr/diplomacy/elliniko-sumboulio-ethnikis-asfaleias-pigi-gnosis-einai-i-

empeiria/199004 (πξνζπέιαζε 24/08/2019). 
95

 ζνλ αθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ φπσο ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. 
96

 Δπίζεκν θξαηηθφ έγγξαθν γηα ηελ Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο. Βι.  

https://www.onalert.gr/ellinotourkika/H_neakokkinh_biblos_ths_Toyrkias_Apeilh_h_Ellada_alla_xamhlh

s_epikindynothtas/79250/, https://www.onalert.gr/kosmos/tourkia/vomva-erdogan-katargisame-tin-

kokkini-vivlo/100429/, https://www.ant1.com.cy/news/kosmos/article/206253/tourkia-74-sullipseis-gia-

anatropi-tis-kuvernisis-/?expandedarticle=true θαη https://dayan.org/content/tel-aviv-notes-red-book-

bible-turkish-foreign-policy  (πξνζπέιαζε 24/08/2019). 
97

 Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 30εο  Ηνπιίνπ 2019 απνθαζίζηεθε ε ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ PKK/PYD-

YPG, ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο (ISIS) θαη ηνπ δηθηχνπ Γθηνπιέλ, ε απνδνθηκαζία ηεο ζηήξημεο ηνπ 

PKK/PYD-YPG απφ άιιεο ρψξεο, ε επηδίσμε δεκηνπξγίαο ελφο «δηαδξφκνπ εηξήλεο» ζηε πξία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζηνπο ζπκκάρνπο 

ηεο ζην ΝΑΣΟ θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηφζν ηεο Σνπξθίαο φζν θαη ηεο ΣΓΒΚ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Βι. https://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/07/blog-post_164.html θαη  

https://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2019/07/31/to-sumboulio-ethnikes-asphaleias-sugkletheke-upo-ten-

proedria-tou-erntogan-1245415 (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 

https://www.liberal.gr/diplomacy/elliniko-sumboulio-ethnikis-asfaleias-pigi-gnosis-einai-i-empeiria/199004
https://www.liberal.gr/diplomacy/elliniko-sumboulio-ethnikis-asfaleias-pigi-gnosis-einai-i-empeiria/199004
https://www.onalert.gr/ellinotourkika/H_neakokkinh_biblos_ths_Toyrkias_Apeilh_h_Ellada_alla_xamhlhs_epikindynothtas/79250/
https://www.onalert.gr/ellinotourkika/H_neakokkinh_biblos_ths_Toyrkias_Apeilh_h_Ellada_alla_xamhlhs_epikindynothtas/79250/
https://www.onalert.gr/kosmos/tourkia/vomva-erdogan-katargisame-tin-kokkini-vivlo/100429/
https://www.onalert.gr/kosmos/tourkia/vomva-erdogan-katargisame-tin-kokkini-vivlo/100429/
https://www.ant1.com.cy/news/kosmos/article/206253/tourkia-74-sullipseis-gia-anatropi-tis-kuvernisis-/?expandedarticle=true
https://www.ant1.com.cy/news/kosmos/article/206253/tourkia-74-sullipseis-gia-anatropi-tis-kuvernisis-/?expandedarticle=true
https://dayan.org/content/tel-aviv-notes-red-book-bible-turkish-foreign-policy
https://dayan.org/content/tel-aviv-notes-red-book-bible-turkish-foreign-policy
https://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/07/blog-post_164.html
https://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2019/07/31/to-sumboulio-ethnikes-asphaleias-sugkletheke-upo-ten-proedria-tou-erntogan-1245415
https://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2019/07/31/to-sumboulio-ethnikes-asphaleias-sugkletheke-upo-ten-proedria-tou-erntogan-1245415
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αληηιήςεηο φκσο επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ην ζεζκφ απηφ; Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

απαληήζνπκε ζε απηή ηελ εξψηεζε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνχο δηαηππσζεί απφ ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο/επηζηεκνληθνχο «θχθινπο» ηεο 

ρψξαο καο. Απηφ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ Κεθαιαίνπ. 
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2.  Δλληνικέρ απότειρ για ηη ζύζηαζη ςμβοςλίος 

Δθνικήρ Αζθαλείαρ 

Αλ θαη απνηειεί θνηλά απνδεθηή ζέζε ε αλάγθε χπαξμεο ελφο επηηειηθνχ 

νξγάλνπ ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ 

Διιάδα, ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφςεσλ σο πξνο ηελ νλνκαζία, ηε ζχλζεζε θαη ην ξφιν 

ηνπ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζεζκηθά φξγαλα φπσο ην ΚΤΔΑ
98

 θαη ηε Γηαξθή 

Δπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ
99

 ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. ην παξφλ 

Κεθάιαην ζα εθζέζνπκε απφςεηο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε βηβιία, άξζξα θαη κειέηεο, 

θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο αλάινγα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν «θαηαγσγήο» ησλ ππνζηεξηθηψλ 

ηνπο. Ο ιφγνο πνπ πξνρσξάκε ζε κία ηέηνηα δηάθξηζε είλαη ην γεγνλφο φηη ν θάζε ζπγγξαθέαο, 

αλαιπηήο, ζηξαηησηηθφο ή δηπισκάηεο, εθηφο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο, «θνπβαιάεη» 

ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ηνπ ρψξνπ ηνπ, ε νπνία αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο. Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο ηεο αθαδεκατθήο
100

, ζηε ζπλέρεηα 

ηεο δηπισκαηηθήο θαη ηέινο ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηαο.  

 2.1.  Απόςεηο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο   

  Ζ πξψηε άπνςε πνπ ζα παξνπζηάζνπκε είλαη απηή πνπ αλέπηπμε ν Θάλνο Π. 

Νηόθνο
101

 θαη ν Παλαγηώηεο Η. Σζάθσλαο
102

 ην 2005 ζην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «ηξαηεγηθή 

Δζληθήο Αζθάιεηαο. Οηθνδνκώληαο ην Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα» θαη ην 

2016 ζην βηβιίν-κειέηε ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ «Λεπθή Βίβινο γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

άκπλα θαη αζθάιεηα. Πξνθιήζεηο, επθαηξίεο θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο»
103

. Πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

άπνςήο
104

 ηνπο, νη δχν ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ππάξρεη ε 

                                                           
98

 Γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ην ΚΤΔΑ βι. Παπαπηήμαηα Γ έσο θαη Η. 
99

 Γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή βι. Παπάπηημα ΗΑ θαη ΗΒ. 
100

 Ο θχξηνο θιάδνο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο είλαη απηφο 

ησλ πνπδψλ Αζθάιεηαο (Security Studies). 
101

 Γηδάθησξ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπνπδψλ. 
102

 Καζεγεηήο δηεζλψλ ζρέζεσλ, ζπνπδψλ αζθάιεηαο θαη αλάιπζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 
103

 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Α.4 Πξνηάζεηο γηα ηε ζεζκηθή ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη Νηφθνο Θάλνο 

& Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, Β.24 Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην Νηφθνο 

Θάλνο (επηκέιεηα), Λεπθή Βίβινο γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, άκπλα θαη αζθάιεηα. Πξνθιήζεηο, 

επθαηξίεο θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο. ΔΛΗΑΜΔΠ, ηδέξεο, Αζήλα, 2016, ζζ. 74-76 θαη ζζ. 346-348 

αληίζηνηρα. 
104

 Ζ ελ ιφγσ άπνςε έρεη δηαηππσζεί επίζεο κεκνλσκέλα απφ ηνλ Θάλν Π. Νηφθν ην 2007 ζην Κείκελν 

Πνιηηηθήο κε ηίηιν «Διιεληθή Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθαιείαο ζηνλ 21ν  αηώλα» ζην νπνίν κάιηζηα 
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δπλαηφηεηα είηε ζχζηαζεο ελφο λένπ επηηειηθνχ νξγάλνπ είηε δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελίζρπζή ηνπ
105

. Απφ ηηο δχν απηέο δπλαηφηεηεο ζεσξνχλ σο βέιηηζηε ηελ πξψηε, ηε ζχζηαζε 

δειαδή ελφο λένπ νξγάλνπ ζηα πξφηππα ηνπ κνληέινπ ησλ ΖΠΑ ή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

γηα ην νπνίν πηζηεχνπλ πσο θαηαιιειφηεξε νλνκαζία
106

 ζα ήηαλ ν φξνο «πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο» θαζψο πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηηο πνιιαπιέο ζεζκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο. 

  Σν πξνηεηλφκελν πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα αλαθέξεη ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ή ην ΚΤΔΑ, ζα έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε ζρεδίαζε 

ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ηνλ ζπληνληζκφ-έιεγρν φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ΚΤΔΑ, ελψ ε ζηειέρσζή ηνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηξαηησηηθνχο, δηπισκάηεο, 

άιινπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Οη δχν ζπγγξαθείο είλαη 

επίζεο ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ΚΤΔΑ σο θεληξηθφ φξγαλν ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ην νπνίν θαη ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πηζηεχνπλ 

πσο απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζε 

ηέζζεξα
107

 επίπεδα θαη ε πξφιεςε-ρεηξηζκφο θξίζεσλ θαη πξνηείλνπλ γηα ην ιφγν απηφ ηε 

ζχζηαζε ελφο Κέληξνπ Πξόιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ
108

 ην νπνίν αθελφο ζα ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο θαη ζα εθηηκά ηελ θαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ζα απνηηκά θαη ζα ππνβάιιεη 

εηζεγήζεηο.  

  Σνλίδνπλ επίζεο
109

 ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε απνθπγή 

θνκκαηηθνπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ νξγάλνπ, ε αμηνθξαηηθή επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ην ζηειερψζεη, ε ζρεηηθά κεγάιε ζεηεία ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε ησλ πνιηηηθψλ 

                                                                                                                                                                          
επηζεκαίλεη  -παξαπέκπνληαο ζην βηβιίν πνπ έρεη ζπγγξάςεη καδί κε ηνλ Παλαγηψηε Η. Σζάθσλα- ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ζα 

αμηνπνηεί ηνπο εζληθνχο ζπληειεζηέο ηζρχνο θαη ζα αλαιάβεη ζπληνληζηηθφ ξφιν πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ εζληθή άκπλα θαη ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηελ 

σθέιεηα πνπ ζα έρεη ε ρψξα καο απφ ηε ζεζκνζέηεζε κίαο εχθνιεο θαη ππνρξεσηηθήο 

αιιεινελεκέξσζεο φισλ ησλ θνξέσλ εζληθήο αζθάιεηαο, ηελ αλάγθε χπαξμεο δηαθνκκαηηθήο 

ζπλελλφεζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ή αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο φζν 

θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ. 
105

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005., ζζ. 332-333. 
106

 Άιιε νλνκαζία ζα κπνξνχζε λα είλαη «πκβνχιην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ». 
107

 Μεζνπξφζεζκνο-καθξνπξφζεζκνο (πξνζδηνξηζκφο θαη ηεξάξρεζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ), ιεηηνπξγηθφο 

ζπλδπαζκφο-ζπληνληζκφο-θαηαλνκή ξφισλ, παξαθνινχζεζε-έιεγρνο-αμηνιφγεζε πνιηηηθήο θαη 

ππνζηήξημε ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ην ΚΤΔΑ. Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, 

ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. 

Παπαδήζε, Αζήλα, 2005., ζ. 334. 
108

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, νπ.π., ζ. 336. 
109

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, νπ.π., ζζ. 336-337. 
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αιιαγψλ θαη ε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ. Πξνηείλνπλ αθφκα ηε ζχζηαζε ζέζεο πκβνχινπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο σο επηθεθαιήο ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιε 

εκπεηξία πάλσ ζε ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη φρη απιψο λα επηιεγεί ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ πεπνηζήζεσλ. Οη εμνπζίεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο Τπνπξγνχ ή θαη’ ειάρηζηνλ 

Μφληκνπ Τθππνπξγνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ππνζηήξημή ηνπ απφ δχν 

Γηεπζπληέο, έλαλ «επηζηεκνληθφ» θαη  έλαλ «δηνηθεηηθφ».  

  Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί αθφκα ζηε ζρέζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο κε ην ΚΤΔΑ -ψζηε λα κπνξέζεη ην πξψην λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ- αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία αλνηθηψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο
110

. Οη εκπιεθφκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη λα αληηκεησπίδνληαη επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ 

ηπρφλ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ θνηλή γλψκε. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζχζηαζε 

επηακεινχο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ
111

 απφ θαζεγεηέο, απφζηξαηνπο, πξψελ δηπισκάηεο θαη 

ηδηψηεο ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε φξγαλα άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ. 

Χο πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ πξνηηκεηέα κέζνδνο είλαη ε αλάπηπμε 

ελδερφκελσλ ζελαξίσλ απνθεχγνληαο ηελ εκπινθή ζε ηαθηηθφ επίπεδν -ην νπνίν απνηειεί 

πεδίν δξάζεο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ- ελψ σο πξνο ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ 

έιεγρν πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη ε ππνβνιή  εηήζηαο έθζεζεο θαη ε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

έξγνπ απφ κηθηή επηηξνπή
112

. 

  Χο πξνο ηε ζεζκηθή αλαδηάξζξσζε
113

 πνπ απαηηείηαη λα ιάβεη ρψξα, 

πξνηείλεηαη ε ππαγσγή ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, 

ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο ην Κπβεξλεηηθφ Δπηηειείν ηνπ, θαζψο θχξηνο ξφινο ηνπ εθάζηνηε 

Πξσζππνπξγνχ είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. πνηα φκσο αλαδηάξζξσζε
114

 

                                                           
110

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 338-339. 
111

 Οπ.π., ζ. 340. 
112

 Οπ.π., ζζ. 341-342. 
113

 Οπ.π., ζζ. 342-344. 
114

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά  (βι.Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, νπ.π., ζζ. 356-363) γίλεηαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ηφζν ζηηο αξρηθέο γλψζεηο θαη ηελ κεηέπεηηα επηκφξθσζε (πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε είηε ζε 

εηδηθφ ηκήκα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είηε ζηε ρνιή Δζληθήο Άκπλαο) φζν θαη ηε 

ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Άκπλαο, ηα νπνία φπσο ηνλίδνπλ ζα πξέπεη 

απνηεινχλ ηελ «αθξφθξεκα» ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα πελήληα άηνκα. Πξνηείλεηαη ε πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ κέζσ δηαθφξσλ 

θηλήηξσλ (κηζζνινγηθψλ, βαζκνινγηθψλ θαη εζηθψλ-γνήηξνπ), ε αλάπηπμε «ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο» 

ψζηε λα θαηαζηνχλ «ζηξαηεγηθνί ρεηξηζηέο» θαη λα θαζηεξσζεί έλα «ππφδεηγκα δξάζεο»,  ε πξφζιεςε 

άκηζζσλ εθπαηδεπφκελσλ εξεπλεηψλ θαη ε ζχζηαζε μερσξηζηψλ Γξαθείσλ γηα ηελ Δζσηεξηθή θαη ηελ 
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θαη λα ζπκβεί δελ ζα πξέπεη λα είλαη εηο βάξνο ηνπ Πξσζππνπξγνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο, ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Χο πξνο ηε 

δηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε
115

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ αθφινπζσλ ηκεκάησλ: 

 Σκήκα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, 

 Σκήκα (πιινγήο θαη Αλάιπζεο) Πιεξνθνξηψλ, 

 Σκήκα Πξφιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, 

 Γξαθείν πληνληζκνχ Δκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ, 

 Ζιεθηξνληθφο Θάιακνο Παξαθνινχζεζεο Κξίζεσλ, 

 Γξαθείν Δπεμεξγαζίαο Πξνηάζεσλ θαη 

 Οκάδα Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο. 

  Ζ δεχηεξε άπνςε πνπ ζα παξνπζηάζνπκε είλαη απηή πνπ δηαηχπσζε ν Ησάλλεο 

Θ. Μάδεο
116

 ην 2006 ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν Διιεληθό 

Ακπληηθό Γόγκα»
117

 θαη ηελ νπνία επαλέθεξε ζηε δεκνζηφηεηα κε πέληε δηαδηθηπαθέο 

αλαξηήζεηο
118

 ζηηο 4,5, 6, 8 θαη 9 Απξηιίνπ ηνπ 2018 επεηδή -φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο- ηα φζα 

γξάθεη «παξά ην γεγνλόο όηη παξήιζαλ δεθαηξία νιόθιεξα ρξόληα, δηαηεξνύλ αθέξαηα ηελ 

επηθαηξόηεηα θαη ηελ πξνβιεπηηθόηεηά ηνπο»
119

. Αλαθέξεη επίζεο φηη είρε πξνηείλεη ηε ζχζηαζε 

                                                                                                                                                                          
Δμσηεξηθή  Αζθάιεηα. ια ηα ηκήκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη ηέινο λα ππνζηεξίδνληαη 

κεηαθξαζηηθά (πξνηείλεηαη κάιηζηα θαη ε δεκηνπξγία κεηαθξαζηηθνχ ηκήκαηνο πεξηνξηζκέλεο 

ζηειέρσζεο), κεραλνγξαθηθά, επηθνηλσληαθά (πξνηείλεηαη ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ κε 

ειιεληθέο πξεζβείεο ζην εμσηεξηθφ, πξσζππνπξγηθά γξαθεία, αίζνπζεο θαη ζαιάκνπο επηρεηξήζεσλ θαη 

γεληθέο γξακκαηείεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ) θαη γξακκαηεηαθά γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπο κε 

απψηεξν ζηφρν ηε δηνρέηεπζε, δηαζηαχξσζε θαη εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ θνξέσλ ζε έλα 

«θνκβηθφ ζεκείν» ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη ελ ζπλερεία θνηλνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

νξζφηεξα ζπκπεξάζκαηα. 
115

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 344-356.. 
116

 Καζεγεηήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαη γεσπνιηηηθήο ζεσξίαο. 
117

 Ζ ελ ιφγσ άπνςε αλαπηχζζεηαη ζην Κεθάιαην Σ κε ηίηιν «Πξόηαζε δεκηνπξγίαο πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο».   
118

 Βι. https://slpress.gr/idees/symvoylio-ethnikis-asfaleias-i-protasi-tou-2005-1on/, 

https://slpress.gr/idees/symvoylio-ethnikhs-asfaleias-h-protash-tou-2005-2on/,  

https://slpress.gr/idees/symvoylio-ethnikhs-asfaleias-h-protash-tou-2005-3on/, 

https://slpress.gr/idees/symvoylio-ethnikhs-asfaleias-h-protash-tou-2005-4on/  θαη 

https://slpress.gr/idees/simvoulio-ethnikis-asfaleias-simperasmata/ (πξνζπέιαζε 15/09/2019) 
119

 Βι. https://slpress.gr/idees/symvoylio-ethnikis-asfaleias-i-protasi-tou-2005-1on/ (πξνζπέιαζε 

15/09/2019) 
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πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ήδε απφ ην 2005 φηαλ -σο Πξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ακπληηθψλ Αλαιχζεσλ- είρε ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο 

Άκπλαο ζρεηηθφ Τπεξεζηαθφ Τπφκλεκα. ην πξψην ππνθεθάιαην
120

 πξαγκαηεχεηαη ηε δνκή, ην 

έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΤΔΑ θαζψο θαη ηε δνκή ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ηα νπνία δελ ζα 

αλαπηχμνπκε, γηα λα θαηαιήμεη ζην γεγνλφο φηη «απαηηείηαη όρη κόλν ε αλαζεώξεζε ηνπ Νόκνπ 

πνπ δηέπεη ηελ ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΚΤΔΑ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζεζκνζεηεκέλσλ 

δνκώλ νη νπνίεο ζα πξνεηνηκάζνπλ όιεο ηηο δνκέο θαη ζα εθπνλήζνπλ ηα ζελάξηα –πηζαλά θαη 

ιηγόηεξν πηζαλά– ηα νπνία ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπλ ζε πεξίνδν θξίζεσο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζην ΚΤΔΑ»
121

. 

  ην δεχηεξν ππνθεθάιαην
122

 πξαγκαηεχεηαη ην πεξηερφκελν ηεο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ηε ρξεζηκφηεηα, ηε ζεζκηθή ζέζε θαη ηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο παξαπέκπεη ζηνλ αληίζηνηρν πνπ 

δίλεη ν Barry Buzan ζην βηβιίν ηνπ «People, States and Fear» επηζεκαίλνληαο φηη πξφθεηηαη 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο, ελψ απνζηνιή ηνπ πκβνπιίνπ ζεσξεί 

φηη πξέπεη λα είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ απεηιψλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ κέζσ ηεο 

εθπφλεζεο ζελαξίσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ θαηά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Πηζηεχεη 

πσο ην πκβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν σο πξνο ην ΚΤΔΑ ιεηηνπξγψληαο 

σο «ελδηάκεζνο θξίθνο» κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ππφινηπεο γξαθεηνθξαηίαο φπσο επίζεο θαη λα 

δηνξίδεηαη, ειέγρεηαη θαη αλαθέξεη -ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα- ζηνλ αλψηαην πνιηηεηαθφ 

άξρνληα ηνπ θξάηνπο θαη έρσλ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, δειαδή ηνλ Πξσζππνπξγφ. 

  Πξνηείλεη ηε ζέζπηζε πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο -ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηεηξαεηή ή πεληαεηή ζεηεία, λα δηνξίδεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη λα 

απνηειεί ex officio κέινο ηνπ ΚΤΔΑ- ελψ σο πξνο ηελ ζχλζεζε
123

 ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, θξίλεη  σο θαηαιιειφηεξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηελ αθφινπζε: 

                                                           
120

 Βι. Μάδεο Θ. Ησάλλεο, Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν Διιεληθό Ακπληηθό Γόγκα. Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2006, ζζ. 109-118. 
121

 Οπ.π., ζ. 118. 
122

 Οπ.π., ζζ. 118-126. 
123

 Σν ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ζε θακία 

πεξίπησζε ηα εβδνκήληα άηνκα θαη ε ζεηεία ηνπ (απνζπαζκέλνπ θαη κε) πξνηείλεηαη λα θπκαίλεηαη απφ 

πέληε έσο δέθα (ηδαληθά) έηε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγάλνπ θαη λα αμηνπνηείηαη ε απνθηνχκελε εκπεηξία, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο κνληκφηεηαο. θφπηκε θξίλεηαη αθφκα ε ζέζπηζε κίαο δηεηνχο πεξηφδνπ «πξνζαξκνγήο» 

θαηά  ηελ νπνία ηα λέα ζηειέρε ζα εθπαηδεχνληαη-επηκνξθψλνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο (θαηά 
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 Σνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο σο επηθεθαιήο, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο ΔΤΠ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηεο ΔΛΑ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, 

 Σνλ Αξρεγφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

 Σνλ Γηεπζπληή ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο. 

  Μεγαιχηεξε ζεηεία θαη κάιηζηα θαη’ ειάρηζηνλ νθηαεηή πηζηεχεη πσο ζα 

πξέπεη λα έρεη ν Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο λαη κελ ζα 

επηιέγεηαη -φπσο θαη ν χκβνπινο- απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ αιιά ζα επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ο ελ ιφγσ Γξακκαηέαο ζα έρεη 

παξαπιήζηα θαζήθνληα κε ηνλ χκβνπιν ηνλ νπνίν θαη ζα αλαπιεξψλεη, θάηη πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ καθξφπλνε ζεηεία ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ χπαξμε «ζεζκηθήο 

κλήκεο» εληφο ηνπ νξγάλνπ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ
124

 ηνπ πκβνπιίνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 

κέγηζην δεθαπέληε άηνκα σο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη εθηειεζηηθφ-εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ 

απνηεινχκελν απφ απνζπαζκέλνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο Τπεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δζληθή Αζθάιεηα, ψζηε λα απνηεινχλ ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.  

                                                                                                                                                                          
γεσγξαθηθή ελφηεηα, επηζηεκνληθφ πεδίν, θιπ) γηα ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζεί κία «δεμακελή» αηφκσλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ κία πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα ζε κία άγλσζηε. 
124

 Ξερσξηζηφ πξνζσπηθφ ζα ζηειερψλεη ην -πξνηεηλφκελν απφ ηνλ ζπγγξαθέα- Κέληξν Υεηξηζκνχ 

Κξίζεσλ (ΚΥΚ) απνηεινχκελν απφ αλψηαηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη εξεπλεηέο, κε πξντζηάκελν 

ηνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη απνζηνιή αθελφο ηελ αμηνιφγεζε-εθηίκεζε ζε κφληκε βάζε κίαο 

πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ απφ ηα θέληξα ρεηξηζκνχ θξίζεσλ  φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ (γηα κηα πην 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ΚΥΚ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ βι. Παπάπηημα ΗΓ) θαη αθεηέξνπ ηελ εθπφλεζε 

ζελαξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ θαηαζηάζεσλ. Σν Κέληξν απηφ ζα πξέπεη απφ ηελ πεξίνδν 

ηεο εηξήλεο λα έρεη γλψζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε δσηηθφ ηνκέα ηεο εζληθήο καο 

αζθάιεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ εκθάληζε κίαο θξίζεο θαη εθφζνλ δελ κπνξέζεη λα ηελ 

αλαραηηίζεη λα ηε δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ψζηε απηή λα επεξεάζεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηελ εζληθή 

αζθάιεηα ηεο ρψξαο καο. Απηφ πνπ επηζεκαίλεηαη σζηφζν είλαη φηη γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά έλα ηέηνην Κέληξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα Γηνίθεζεο, Διέγρνπ, 

Δπηθνηλσληψλ, Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ (C4I).   
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  ην ηξίην ππνθεθάιαην
125

 ν Ησάλλεο Θ. Μάδεο ηνλίδεη ηελ αλάγθε αθελφο 

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ ζηειερψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη αθεηέξνπ αζθάιεηαο ησλ ηειηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο ε δηαβάζκηζή ηνπο ζα 

είλαη εμαηξεηηθά πςειή. Αλαθέξεη φηη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα ππάγεηαη ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ απφ ηνλ νπνίν θαη ζα επηιέγεηαη, κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ ΔΑ, ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ζεζκηθέο 

αιιαγέο ηνπ πκβνπιίνπ, ελψ φζνλ αθνξά ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ αλαθέξεη φηη ζα 

είλαη θαη Τπνδηεπζπληήο απηνχ κε ζεηεία θαη’ ειάρηζηνλ δέθα έηε (ηδαληθά ε ζεηεία ηνπ ζα 

είλαη κφληκε). Αθνινχζσο αλαιχεη ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ππιψλεο
126

 πνπ πηζηεχεη πσο πξέπεη 

λα έρεη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο δειαδή ηνλ Αλαιπηηθφ Σνκέα, ην Κέληξν Υεηξηζκνχ  

Κξίζεσλ, ην Σκήκα Σειεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ηε 

Γξακκαηεηαθή Γνκή. Σειεπηαίνπο αθήλεη ηνπο παξάγνληεο
127

 πνπ ζεσξεί φηη επεξεάδνπλ ην 

ξφιν ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, νη νπνίνη αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο ρψξαο 

καο σο θξαηηθή νληφηεηα  φζν θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη δηεζλνχο πεξηβάιινληνο απηήο.  

  ην ηέηαξην ππνθεθάιαην
128

 εμεηάδεη ηε δηάξζξσζε ησλ ππιψλσλ, ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζπλέξγεηεο πνπ ζα  πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα
129

 θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξψηνπ (αλαιπηηθφο ηνκέαο) κε ηνλ ηξίην (ηκήκα ηειεκαηηθψλ 

                                                           
125

 Βι. Μάδεο Θ. Ησάλλεο, Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν Διιεληθό Ακπληηθό Γόγκα. Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2006, ζζ. 127-136. 
126

 Γηα κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ππιψλσλ βι. Παπάπηημα ΗΓ. 
127

 Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαηνλνκάδεη είλαη ε αλεπάξθεηα ειιεληθψλ κέζσλ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, ε έιιεηςε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, ε ειιηπήο θξαηηθή δνκή, ην ξεπζηφ γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, 

ε έληνλε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο καο, ε ζπξξίθλσζε ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ν 

αιπηξσηηζκφο γεηηνληθψλ ρσξψλ, ε κεηαβαιιφκελε πνιηηηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ε ηξσηφηεηα ηεο 

ρψξαο καο σο πξνο ηηο αζχκκεηξεο απεηιέο θαη ε ζεζκηθή αιιαγή ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 
128

 Βι. Μάδεο Θ. Ησάλλεο, νπ.π., ζζ. 136-147. 
129

 Χο πξνο ηνλ πξψην ππιψλα αλαιχεη ηελ δηάξζξσζε ηνπ θάζε ζεκαηηθνχ ηνκέα θαη επηζεκαίλεη φηη 

«Απνζηνιή ηνπ είλαη ε αδηάθνπε παξαθνινχζεζε θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε παξνρή επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ ηφζν ζηελ αλψηαηε 

εγεζία ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ζην Κέληξν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ», ελψ σο πξνο ηνλ δεχηεξν πσο έρεη 

απνζηνιή λα «εθπνλεί ζελάξηα θαη αμηνινγεί ηελ αληίδξαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη αθεηέξνπ λα 

ρεηξίδεηαη θξίζεηο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ελεκεξψλνληαο ζε δηαξθή βάζε ην ΚΤΔΑ.». 

Γηεπθξηλίδεη ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην ΚΥΚ αλάινγα κε ην αλ ε ρψξα 

βξίζθεηαη ζε εηξήλε (πξνεηνηκαζία ζελαξίσλ πηζαλψλ θξίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΥΚ ησλ 

ππφινηπσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη εθπαίδεπζε ηεο εγεζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ απηψλ) ή πφιεκν 

[ζε πεξίνδν πνιέκνπ ε ζχλζεζε ηνπ ΔΑ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πξνζζήθε κειψλ αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε. Πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ ΚΥΚ ηφηε είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο θηλεηνπνίεζεο ηεο 

ρψξαο (DEFCON). ηε ζπλέρεηα ην ΔΑ ζπλεδξηάδεη ζε ζηελφ θχθιν θαη ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζην ΚΤΔΑ γηα έγθξηζε] θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ θαη 

ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαηαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ αληίιεςε θαη δηάζεζε ηεο 

εγεζίαο γηα θιηκάθσζε ηεο θξίζεο. 
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εθαξκνγψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ) ππιψλα αιιά θαη κε δηάθνξνπο παξφρνπο 

θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ (ξεχκαηνο, ηειεπηθνηλσληψλ, θιπ) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ρψξαο ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο κέζα απφ ηελ πξφβιεςε χπαξμεο 

μερσξηζηψλ δηθηχσλ θνξκνχ (trunk networks). Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαηαιήγεη πσο «Οπζηαζηηθά, έρεη αλαιπηηθό, ζπκβνπιεπηηθό, θαη εθηειεζηηθό ξόιν ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο, ελώ ε ζηελή ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ εκπνξηθό ηνκέα θαζώο 

θαη κε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά θέληξα (παλεπηζηεκηαθά ή/θαη αλεμάξηεηα) επηηξέπεη ηελ 

δηαξθή ελεκέξσζε θαη πξνζαξκνγή ζηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο δεδνκέλα ζε άκεζν ρξόλν».  

  ηελ ηειεπηαίν ππνθεθάιαην
130

 αλαθέξεη δέθα ζπκπεξάζκαηα
131

 ζηα νπνία 

θαηαιήγεη θαη ηα νπνία ζεσξεί απαξαίηεηνπο νδεγνχο γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πξηλ ηε 

δηαηχπσζε ελφο ειιεληθνχ Ακπληηθνχ Γφγκαηνο. πλνςίδνληαο ηα φζα αλέπηπμε ζηηο πέληε 

αλαξηήζεηο ηνπ, θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη «ε ζρεδίαζε θαη εθπόλεζε ελόο λένπ Δζληθνύ 

Ακπληηθνύ Γόγκαηνο απνηειεί, θαζ‟ εαπηήλ, κία ζνβαξή ζεσξεηηθή θαη αλαιπηηθή άζθεζε, 

δεδνκέλνπ όηη, αθ‟ ελόο κελ, δελ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα νινθιεξσκέλε θαη θαηαγεγξακκέλε 

Πνιηηηθή Δζληθήο Αζθαιείαο, αθ‟ εηέξνπ δε, ε ζεζκηθή κλήκε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε απηνγλσζία 

ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, όπσο άιισζηε καξηπξνύλ, θαηά θαηξνύο, νη ίδηεο νη 

Τπεξεζίεο ηνπ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Γεληθό Λνγηζηήξην θ.ν.θ). Καη ε ελ ιόγσ άζθεζε 

απαηηεί ηελ γόληκε ζύκπξαμε δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ πξν ηεο δηαηππώζεσο κηαο ηειηθήο 

πξνηάζεσο». 

  Ο Αλδξέαο Μπαλνύηζνο
132

, ζε άξζξν ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 απνζαθελίδεη 

κε ζπληνκία ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο αλαθέξνληαο πσο «Ζ αζθάιεηα ζηε ζύγρξνλε 

επνρή είλαη έλα εμαηξεηηθά ζύλζεην θαηλόκελν θαη ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ εμσηεξηθώλ θαη 

                                                           
130

 Βι. Μάδεο Θ. Ησάλλεο, Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν Διιεληθό Ακπληηθό Γόγκα. Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2006, ζζ. 147-151. 
131

 πκπεξαίλεη πσο ε ζαθήο γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εζληθήο καο ηζρχνο είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηε 

δηαηχπσζε νπνηνπδήπνηε Δζληθνχ Ακπληηθνχ Γφγκαηνο, ε εθάζηνηε πνιηηηθή βνχιεζε επεξεάδεη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Γφγκαηνο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ δελ έρεη 

απνζαθεληζηεί ζηε ρψξα καο, ν ηνκέαο Γηνίθεζεο, Διέγρνπ θαη Δπηθνηλσληψλ  απαηηεί εθζπγρξνληζκφ, 

απαηηείηαη ε πξφβιεςε βαζηθψλ γεσζηξαηεγηθψλ παξακέηξσλ, απαηηείηαη ε αλάιπζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο επηιεγκέλσλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ πξφηππν, ε ζχζηαζε ελφο πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιιειε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

ζην κέιινλ, ε ράξαμε λένπ Γφγκαηνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο 

θνηλσληνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, απαηηείηαη ε ζχζηαζε Δζληθψλ Μνλάδσλ νη 

νπνίεο ζα ζπιιέγνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ ελ ζπλερεία 

πξνζαξκνγή ηνπ Γφγκαηνο ζε κεζνπξφζεζκν επίπεδν θαη ε αμηνπηζηία ηεο ηξέρνπζαο εηθφλαο απαηηεί ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ θιηκαθίσλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 
132

 Αλαιπηήο Γηεζλψλ ρέζεσλ κε εηδηθφηεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδξπηήο ηνπ ΚΔΓΗΑ. 
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εζσηεξηθώλ απεηιώλ είλαη πιένλ αλαρξνληζηηθόο»
 133

 θαη ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο ζχζηαζεο 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαζψο πηζηεχεη πσο «ζα εληζρύζεη ζεκαληηθά ην Διιεληθό 

θξάηνο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνάζπηζεο θαη πξνώζεζεο ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ»
134

. 

Κάλνληαο κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα φξγαλα Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ, ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Σνπξθίαο, πξνηείλεη ηε 

ζχζηαζε ελφο Γξαθείνπ ή Γξακκαηείαο κε επηθεθαιήο ηνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο, ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε κέιε πξνεξρφκελα απφ 

ηνλ θιάδν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αιιά θαη θξαηηθνχο θνξείο ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Σν πξνηεηλφκελν πκβνχιην ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην 

κήλα ελψ ε ζχλζεζή ηνπ ζα πεξηιακβάλεη ηαθηηθά κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ φπσο παξαθάησ: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν,  

 Σνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεσο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ. 

  ηε ζχλζεζε επίζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηαθηηθά κέιε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ φπσο παξαθάησ: 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο ΔΤΠ, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηεο ΔΛΑ, 

 Σνλ Αξρεγφ ηνπ Λ, 
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 Βι. https://kedisa.gr/systash-symbouliou-ethnikhs-asfaleias-sea/ (πξνζπέιαζε 20/09/2019). 
134

 Οπ.π. 

https://kedisa.gr/systash-symbouliou-ethnikhs-asfaleias-sea/
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 Σνλ Αξρεγφ ηνπ Π, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο Τπεξεζίαο, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

 Σνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Χο πξνο ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα είλαη δηαρσξηζκέλν, ν 

ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ηνπο αθφινπζνπο: 

 Σνκέαο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, 

 Σνκέαο Δμσηεξηθήο θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, 

 Σνκέαο ηξαηεγηθήο, 

 Σνκέαο Πιεξνθνξηψλ θαη 

 Σνκέαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

  Ο Κσλζηαληίλνο Γνύβιεο
135

 ηέινο, ζε  άξζξν
136

 ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 2019 

αλαθέξεη πσο «Ζ ρώξα όκσο ρξεηάδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο έλα λέν πνιηηηθό 

αθήγεκα. Υξεηάδεηαη πάλσ από όια έλα λέν δόγκα αζθάιεηαο πνπ ζα ηελ ζσξαθίζεη ζεζκηθά θαη 

επηρεηξεζηαθά». Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνηείλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο απηφλνκνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ζην νπνίν ζα ππάγνληαη φια ηα ζψκαηα 

αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ ΔΚΑΒ. ε επφκελν άξζξν 

ηνπ
137

 έλαλ κήλα κεηά, εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο αλ θαη ζεσξεί ηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθαιείαο ζεκηηή, ελ ηνχηνηο πηζηεχεη πσο ε πξφηαζε πνπ έγηλε απφ ηελ θπβέξλεζε 

είλαη εκηηειήο. Σνλίδεη πσο ε Γηεζλήο Σξνκνθξαηία είλαη κία ζχγρξνλε απεηιή ηφζν γηα ηελ 

Δζληθή Άκπλα φζν θαη γηα ηελ Δζσηεξηθή Αζθάιεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί 

αληηθείκελν ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη πσο ν Αξρεγφο ηεο ΔΛΑ θαη ν 

Γηνηθεηήο ηεο ΔΤΠ ζα πξέπεη λα είλαη ηαθηηθά κέιε  ηνπ πκβνπιίνπ, ηφζν γηα ηελ πξφιεςε 

φζν θαη γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. 
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 Δγθιεκαηνιφγνο θαη Γηδάθησξ Κνηλσληνινγίαο ηεο Αζηπλφκεπζεο. 
136

 Βι. https://www.capital.gr/me-apopsi/3360326/ena-sugxrono-dogma-asfaleias (πξνζπέιαζε 

20/09/2019). 
137

 Βι. https://www.capital.gr/me-apopsi/3364428/stratigiki-asfaleias-ta-prota-bimata-mias-neas-epoxis 

(πξνζπέιαζε 20/09/2019). 

https://www.capital.gr/me-apopsi/3360326/ena-sugxrono-dogma-asfaleias
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 2.2.  Απόςεηο ηεο δηπισκαηηθήο θνηλόηεηαο  

  χκθσλα κε ηνλ Γεώξγην αββαΐδε
138

 φπνηνο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε πξνζνρή
139

, θαζψο νη 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληάεη θαλείο ζηε ρψξα καο είλαη -φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη- 

«παξνύζεο, ελεξγέο θαη πνιπδηάζηαηεο». Δπηζεκαίλεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο -εθφζνλ ζπζηαζεί- ζα είλαη έλαο μέλνο ζεζκφο πνπ «εηζάγνπκε» ζηε ρψξα 

καο ρσξίο λα έρεη πξνθχςεη απφ θάπνηα εζσηεξηθή «δχκσζε» θαη φηη παξφιν πνπ ε ζχζηαζή 

ηνπ ζπδεηείηαη απφ ην 2000, δελ έρεη ζεκεησζεί θάπνηα πξφνδνο. ηε ζπλέρεηα, έπεηηα απφ 

θάπνηεο ζχληνκεο παξαηεξήζεηο
140

 επί ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

αζθάιεηαο, πξνρσξάεη ζε ιεπηνκέξεηεο
141

, εζηηάδνληαο ζε δψδεθα ζεκεία ηα νπνία, φπσο 

πηζηεχεη, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

                                                           
138

 Πξέζβεο ε.η. θαη πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ζ άπνςε πνπ ζα 

παξαζέζνπκε παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ίδην ζε νκηιίεο ηνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηε Ρφδν ζην πιαίζην ηνπ α’ θαη β΄ θχθινπ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ «Αζθάιεηα θαη 

πλεξγαζία ζηε Μεζφγεην θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» πνπ δηνξγάλσζε ε Μνλάδα Έξεπλαο γηα ηελ 

Δπξσπατθή θαη Γηεζλή Πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Τπνζηήξημεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Απαζρφιεζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ. 
139

 Βι. αββαΐδεο Γεψξγηνο, πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο. πκβνιή ζε έλα δεκφζην δηάινγν γηα ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ. Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, Σεχρνο 44, Ηνχιηνο-

Οθηψβξηνο 2018, ζ. 129. 
140

 Σνλίδεη φηη ε γεσπνιηηηθή αζηάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη αλαδείμεη ηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία -αλ θαη ππάξρεη- δελ πξνζεγγίδεηαη ζπλνιηθά 

αιιά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε επηκέξνπο θνξείο, κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε αλάινγεο 

δειψζεηο. Σν ηειεπηαίν δείρλεη, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, φηη νη επηκέξνπο δειψζεηο δελ 

εμαγγέιινληαη ζπλζεηηθά σο πξντφλ κίαο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πείζνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε φηη ην θξάηνο είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ελδερφκελεο θξίζεηο. 

πλερίδνληαο, αλαθέξεη φηη ε ειιεληθή εθηειεζηηθή εμνπζία δελ κπνξεί λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή επεηδή δελ κειεηάεη ζε βάζνο ηα δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο ψζηε λα αλαπηχμεη  ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο, δελ ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο φισλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ ηεο, νχηε αμηνπνηεί ηηο αληίζηνηρεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απνπζία ηνπ θαηεμνρήλ ζεζκηθνχ 

θεηκέλνπ πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα απηά, ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε νπνία είλαη γλσζηή σο 

«Λεπθή Βίβινο»  θαη ζπλήζσο επηθαηξνπνηείηαη θάζε ηξία ρξφληα. Ζ δεκνζίεπζε ελφο κέξνπο -θπξίσο 

ησλ γεληθψλ ζηφρσλ-  απηνχ ηνπ πξντφληνο ηεο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλάπηπμε θνπιηνχξαο εζληθήο αζθάιεηαο ηφζν ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο φζν θαη ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο, 

ελψ ην ππφινηπν -κέζνδνη, ελέξγεηεο θαη ηαθηηθέο-ζα πξέπεη λα ηπγράλεη πςειήο δηαβάζκηζεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ απφ αλεπηζχκεηεο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ. 
141

 Βι. αββαΐδεο Γεψξγηνο, πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο. πκβνιή ζε έλα δεκφζην δηάινγν γηα ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ. Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, Σεχρνο 44, Ηνχιηνο-

Οθηψβξηνο 2018, ζζ. 131-134. 
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 Σν επίζεην «εζληθφο» ραξαθηεξίδεη ηελ αζθάιεηα θαη φρη ην πκβνχιην 

ζέινληαο λα δψζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί. 

 Σν πκβνχιην είλαη έλα επηθνπξηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν πνπ ζα πξέπεη 

λα ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

 Σν πκβνχιην δελ κπνξεί λα έρεη δηαθνκκαηηθφ, θνηλνβνπιεπηηθφ ή 

αθαδεκατθφ  ραξαθηήξα. 

 Ζ πνιηηηθή ζπλαίλεζε είλαη απαξαίηεηε ζε επξεία θιίκαθα θαη γηα λα 

επηηεπρζεί ζα πξέπεη νη αξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ λα πεξηιακβάλνπλ κφλν ηνπο 

ηνκείο ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, ηεο Δζληθήο Άκπλαο θαη ηεο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο (πρ. πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα). 

 Ο ξφινο ηνπ ΚΤΔΑ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ επηινγή ησλ 

Αξρεγψλ ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Δπηθεθαιήο ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ν χκβνπινο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη έρεη εμνπζίεο «Τθππνπξγνχ», ν αλαπιεξσηήο ηνπ λα έρεη 

εμνπζίεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ θαη  ηα ππφινηπα ζηειέρε λα  πξνέξρνληαη απφ ηελ 

«αθξφθξεκα» ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ ηνπο θαη φρη λα απνηεινχλ «πνιηηηθέο επηινγέο». 

 Απνζηνιή ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη ε ράξαμε-παξαθνινχζεζε 

ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, 

ρσξίο λα επεκβαίλεη ζηνλ ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ. 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν,  

 Σνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο ΔΤΠ, 

 Σνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο σο επηθεθαιήο, 
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 Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απμεκέλν 

θχξνο θαη ήζνο, κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, δηνηθεηηθά πξνζφληα, 

ηδηαίηεξεο θαη επξείεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα. 

 Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο αζθεί κία πιεζψξα αξκνδηνηήησλ, 

κε ζεκαληηθφηεξε ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα φια ηα 

επίθαηξα θαη δπλεηηθά επηθίλδπλα δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο. 

 Ο αλαπιεξσηήο ηνπ πκβνχινπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη επηθεθαιήο ηνπ 

επηηειείνπ ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί φιν ην εηθνζηηεηξάσξν κε 

ζηειέρε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ δηνξηζκέλα απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη επηθνπξνχκελα απφ ηα 

επηκέξνπο Πξσζππνπξγηθά γξαθεία. 

 Σν πκβνχιην ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

Γηεπζχλζεηο: 

 Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ. 

 Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηψλ. 

 Γηεχζπλζε Πξφιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

Καηαιήγνληαο, αλαθέξεη πσο ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο -εθηφο απφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο θξαηηθψλ θνξέσλ- ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο ηφζν ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην φζν θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ηεο Βνπιήο αιιά θαη -ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν απφ φια- λα ππνβάιιεη 

εηήζηα έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

Δπηζεκαίλεη ηέινο πσο ε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

αλαγθαία απφ πνηέ αιιά θαη πσο ην πνιηηηθφ ηνπίν έρεη σξηκάζεη θαη είλαη έηνηκν λα απνδερζεί 

ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ. 

Άιινο εθπξφζσπνο ηεο δηπισκαηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ν Πξέζβεο ε.η. 

Αιέμαλδξνο Π. Μαιιηάο
142

 ν νπνίνο αλέπηπμε ηε ζέζε ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ελφο επηηειηθνχ 

νξγάλνπ γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα ζε δηαδηθηπαθά άξζξα
143

 πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2014  θαη ην 
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 Σν αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην 

https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE

%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-

%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C 

(πξνζπέιαζε 17/09/2019). 
143

 Βι. http://foreignaffairs.gr/articles/69756/aleksandros-p-mallias/to-elliniko-zitima?page=9 θαη 

https://www.athensvoice.gr/politics/424979_ethniko-symvoylio-asfaleias-tora-i-meta-tin-katastrofi 

(πξνζπέιαζε 19/09/2019). 

https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://foreignaffairs.gr/articles/69756/aleksandros-p-mallias/to-elliniko-zitima?page=9
https://www.athensvoice.gr/politics/424979_ethniko-symvoylio-asfaleias-tora-i-meta-tin-katastrofi
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2018 φπσο επίζεο θαη ζην πεξηνδηθφ «Άκπλα θαη Γηπισκαηία»
144

. Καηαιιειφηεξε ιχζε ζεσξεί 

ηελ «αλαβάζκηζε θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκό ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
145

» 

ζε Δζληθό πκβνύιην Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο (πξφηαζε ηνπ 2014) ή Δζληθό πκβνύιην 

Αζθάιεηαο (πξφηαζε ηνπ 2015 θαη έπεηηα). χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα πξέπεη λα απνηειείηαη 

απφ φινπο ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο, λα ππάγεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη λα είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ πξφβιεςε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

άκπλαο. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη εθπξνζψπσλ ησλ 

θνκκάησλ κε γξακκαηέα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ πξσζππνπξγηθνχ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ.  

πσο αλαθέξεη ηέινο, ζηελ πξναλαθεξζείζα πξφηαζή ηνπ αληέδξαζε ηφζν ε 

Κπβέξλεζε, ε νπνία ζεψξεζε φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ 

θφκκαηνο ηεο εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο, φζν θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ε νπνία ηζρπξίζηεθε φηη 

δελ κπνξεί λα επσκίδεηαη ην βάξνο ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ. Χο απάληεζε ζηνπο ελ ιφγσ 

ηζρπξηζκνχο ν ζπγγξαθέαο αληηηάζζεη ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηε δηαθνκκαηηθφηεηα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο γλψζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζπλέπεηα ησλ επηινγψλ, φηη ε 

ζπλαίλεζε κέζα απφ δηάινγν -έζησ θαη ρσξίο λα ππάξμεη δεκνζηνπνίεζε- σθειεί ηφζν ηελ 

Κπβέξλεζε φζν θαη ηελ αληηπνιίηεπζε θαζψο εμαζθαιίδεη δηεμνδηθή αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ζε 

βάζνο ρξφλνπ, φηη δελ ειινρεχεη θίλδπλνο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ θαζψο δελ έρεη ππάξμεη 

ηέηνηα κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, φηη νη πνιηηηθνί έρνπλ 

αληηιεθζεί ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζην επξχηεξν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο 

καο θαη φηη ε ράξαμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα είλαη πξντφλ ελφο κφλν πνιηηηθνχ 

ρψξνπ αιιά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.   

 2.3.  Απόςεηο ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλόηεηαο  

  Ο Μαπξόπνπινο Παλαγηώηεο
146

 ζε δηαδηθηπαθφ άξζξν
147

 ηνπ ην 2014 μεθηλάεη 

κε ηε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ θεηκέλνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ην 

νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηε ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο (National Security Strategy), 
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 ην άξζξν «Δπείγνπζα Αλάγθε ην Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο» ηνπ ηεχρνπο Φεβξνπαξίνπ 2015. 

Βι.https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-

%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82 (πξνζπέιαζε 

20/09/2019). 
145

 Γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ην ΔΔΠ βι. Παπάπηημα ΗΔ θαη ΗΣ. 
146

 Αληγνο ε.α., θαζεγεηήο ζηξαηεγηθήο θαη ζεσξίαο πνιέκνπ ζηε Δ. 
147

 Βι. http://infognomonpolitics.blogspot.com/2014/05/blog-post_4826.html (πξνζπέιαζε 20/09/2019). 

https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.alexandrosmallias.com/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2014/05/blog-post_4826.html
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ζπλερίδεη αλαθέξνληαο φηη «ν ρεηξηζκόο ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο κηαο ρώξαο ζα πξέπεη λα 

αλαηίζεηαη ζε έλαλ θπβεξλεηηθό ζπληνληζηηθό θνξέα, ππεξθείκελν ησλ ππνπξγείσλ», 

πξνβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ ζεζκφ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη θαηαιήγεη 

-αθνχ πξψηα αλαθέξεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο καο- ζην ζπκπέξαζκα φηη «[…] ε 

έθδνζε ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο, όπσο θαη ε ζρεηηθή κε απηή ίδξπζε πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθαιείαο (έζησ θαη κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΚΤΔΑ) 

έρνπλ ήδε θαζπζηεξήζεη ππεξβνιηθά θαη δελ κπνξνύλ λα αλαβάιινληαη εζαεί» πξνβάιινληαο σο 

ιχζε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ΚΤΔΑ ζε πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Ο Παλαγηώηεο Υελνθώηεο
148

 ζε δηαδηθηπαθφ άξζξν 
149

 ηνπ ην 2016, νξκψκελνο 

απφ ηελ πξφηαζε ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθνχ Αζθαιείαο πνπ έιαβε ρψξα ζην 10
ν
 ζπλέδξην 

ηεο ΝΓ, αλαθέξεη φηη ηφζν νη αξκνδηφηεηεο φζν θαη ε κνξθή ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα (Πξνεδξηθφ ή 

Πξσζππνπξγηθφ) απηήο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ «αλψηαηνπ άξρνληα», κε  απνηέιεζκα άιινηε 

λα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ θαη άιινηε απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα. Απηφ πνπ πξέπεη φκσο λα ιεθζεί 

πξσηίζησο ππφςηλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο, είλαη αθελφο ε «ηχρε» ησλ ππαξρφλησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη αθεηέξνπ νη 

απαηηήζεηο πνπ ζα έρεη ην θξάηνο απφ έλα ηέηνην φξγαλν, κε γλψκνλα πάληα ηελ βέιηηζηε 

ππνζηήξημε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. ε φια απηά πξνζηίζεηαη θαη ε αλάγθε δηακφξθσζεο κίαο 

εληαίαο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Αλ θαη δελ πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ην πκβνχιην, θαζψο 

πηζηεχεη πσο είλαη ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο, ελ ηνχηνηο αλαθέξεη πσο πξέπεη λα είλαη 

ζπιινγηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν θαη θαηνλνκάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ εληνιψλ, ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο εζληθήο 

αζθάιεηαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ, ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε 

θξίζεσλ, ηελ εθηίκεζε ησλ απεηιψλ αιιά θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ηε ζχδεπμε ησλ 

εζληθψλ κέζσλ, ηελ εθπφλεζε ζελαξίσλ, ηε ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Καηαιήγεη 

δε ζην ζπκπέξαζκα πσο «ζα πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί όηη ην όιν εγρείξεκα ζπλάδεη κε ηα πξόηππα 

πξνεγκέλσλ ρσξώλ, εμαζθαιίδεηαη ε ακεζόηεηα εκπεξηζηαησκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ 

πξσζππνπξγνύ θαη επηηαρύλεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ. Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα 
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 Ναχαξρνο ε.α., επίηηκνο Αξρεγφο ΓΔΔΘΑ θαη πξψελ πθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ. 
149

 Βι. https://www.kathimerini.gr/858299/opinion/epikairothta/politikh/systash-symvoylioy--e8nikhs-

asfaleias (πξνζπέιαζε 20/09/2019). 

https://www.kathimerini.gr/858299/opinion/epikairothta/politikh/systash-symvoylioy--e8nikhs-asfaleias
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νύηε ηελ άλεζε γηα απνζπαζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ πεξηπιέθνπλ ηνλ ζπληνληζκό 

θαη ηελ εληαία δξάζε». 

  χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Γηώξγνπ Υαηδεζενθάλνπο
150

, ζην βηβιίν «Δζληθή 

ηξαηεγηθή. Πξόηαζε γηα έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην» θαη ζε άξζξα πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ζην 

δηαδίθηπν
151

, ην δήηεκα ηεο ράξαμεο κηαο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο απαηηεί κία 

πιεζψξα γλψζεσλ απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία. Πηζηεχεη κάιηζηα πσο έλα ζεζκηθφ 

κνληέιν ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν αλ είλαη πξντφλ ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηπισκαηίαο, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηεο 

Γηνηθεηηθήο (management). Δπίζεο ζεσξεί ηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Αξρεγψλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ αλέθηθηε, είηε ν ραξαθηήξαο ηνπ 

πκβνπιίνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο -θαζψο ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ Αξρεγψλ είλαη ε άζθεζε 

αληηπνιίηεπζεο- είηε δεζκεπηηθφο
152

, αθνχ ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ζχκθσλα κε ην χληαγκα 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο
153

. Σνλίδεη κάιηζηα πσο ε εζληθή 

ζπλελλφεζε/ζπλαίλεζε, ε νπνία πξνβάιιεηαη σο επηδίσμε ηεο ελ ιφγσ άπνςεο, αλ θαη είλαη 

επηζπκεηή δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη πξνυπφζεζε θαηά ηε ράξαμε ηεο 

ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Χο βέιηηζηε ιχζε αληηπξνηείλεη
154

 ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΚΤΔΑ κε ηελ 

πξνζζήθε κίαο πνιπάξηζκεο επηηειηθήο νκάδαο ζηειερσκέλεο ηφζν απφ επηζηήκνλεο δηαθφξσλ 

θιάδσλ (νηθνλνκνιφγνπο, δηεζλνιφγνπο, ηζηνξηθνχο, πεξηβαιινληνιφγνπο, θιπ), φζν θαη απφ 

δηπισκάηεο, απφζηξαηνπο Αμησκαηηθνχο θαη λνκηθνχο κε κεγάιε εκπεηξία, ε ζεηεία ησλ 

νπνίσλ ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ  απηήλ ηεο Κπβέξλεζεο, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

«πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ». Σν επηηειείν  απηφ ζα είλαη φξγαλν ππαγφκελν ζην ΚΤΔΑ, ζα 

ιεηηνπξγεί ζε κφληκε βάζε θαη κε θαζήθνλ ηελ εθηίκεζε ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηελ εηζήγεζε επί ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε ράξαμε ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ησλ εηζεγήζεσλ, ππνζηεξίδεη φηη ζα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην αξρείν, ψζηε λα απνηεινχλ έλαλ κειινληηθφ ηξφπν ειέγρνπ ηεο 
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 Τπνζηξάηεγνο ε.α. κε επξείεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο, δηδαθηηθή πείξα ζην ΔΚΓΓΑ θαη ην New York 

College, πξψελ Σνκεάξρεο Άκπλαο ζην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη» θαη ζπγγξαθέαο. 
151

 Βι. https://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/11957-xatzitheofanous-giorgos θαη 

http://foreignaffairs.gr/articles/71673/giorgos-xatzitheofanoys/pros-mia-stratigiki-ethnikis-asfaleias-gia-

tin-ellada (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
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 Να ιεηηνπξγεί δειαδή  σο φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. 
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 Βι. Υαηδεζενθάλνπο Γηψξγνο, Δζληθή ηξαηεγηθή. Πξόηαζε γηα έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην. ηδέξεο, 

Αζήλα, 2017.ζ.59-60. 
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 Οπ.π., ζζ.61-62. 
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εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν ελέξγεηαο 

απφ ηνλ εηζεγνχκελν απφ ην πκβνχιην. 

  Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλίδεη
155

 είλαη ε αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο -κέζα απφ κφληκνπο δίαπινπο επηθνηλσλίαο- ηνπ πκβνπιίνπ κε θξαηηθνχο θνξείο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, φπσο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, αιιά 

θαη κε πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ, φπσο πξψελ Τπνπξγνχο, Αξρεγνχο Γεληθψλ 

Δπηηειείσλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, αλαιπηέο, θιπ. Πξνηείλεη ηελ ιήςε 

απφθαζεο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηελ αιιαγή ζχλζεζεο ηνπ ΚΤΔΑ κε 

έθηαθηα κέιε Τπνπξγνχο, θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θ.α. αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη 

ηαθηηθά κέιε: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν,  

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο,  

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη  

 Σνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη επίζεο λα δνζεί, ζχκθσλα κε ηνλ Γηψξγν 

Υαηδεζενθάλνπο
156

, ζηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαζψο ε πξφζθαηε ηζηνξία 

έρεη δείμεη φηη ε εκθάληζή ηνπο είλαη ζπρλφηεξε απφ φηη ζην παξειζφλ. Δθφζνλ πινπνηεζνχλ 

φια φζα αλαθέξεη, ηφηε θαη κφλν ηφηε, ζα κπνξεί λα κεηνλνκαζηεί ην ΚΤΔΑ ζε πκβνχιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα άιιε κία απιή 

αιιαγή νλφκαηνο ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Ζ εζληθή ζπλελλφεζε/ζπλαίλεζε ηέινο, πηζηεχεη πσο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

ζχγθιηζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθώλ Αξρεγώλ
157

 ππφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνλ 

Πξσζππνπξγφ. 
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 Βι. Υαηδεζενθάλνπο Γηψξγνο, Δζληθή ηξαηεγηθή. Πξόηαζε γηα έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην. ηδέξεο, 

Αζήλα, 2017, ζζ.63-64. 
156

 Οπ.π., ζζ. 65-70. 
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 Αλ θαη ην ελ ιφγσ πκβνχιην έρεη ζπγθιεζεί αξθεηέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ [βι. 

https://www.newsbomb.gr/politikh/story/675966/symvoylio-politikon-arxigon-ikanopoiisi-sto-maximoy-

gia-to-koino-anakoinothen θαη http://newpost.gr/politiki/501286/ola-ta-symboylia-twn-politikwn-

arxhgwn-skopiano-sxedio-anan-troika-kai-ekloges (πξνζπέιαζε 01/09/2019)] πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά κείδνλα εζληθά δεηήκαηα, ελ ηνχηνηο ε ζχζηαζή ηνπ δελ πξνβιέπεηαη  

ζε θαλέλαλ Νφκν ή δηάηαμε [βι. https://www.kathimerini.gr/819384/article/epikairothta/politikh/to-

symvoylio-arxhgwn-kai-ti-den-provlepei-to-syntagma (πξνζπέιαζε 01/09/2019)]. 
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  Ο Κσλζηαληίλνο Γθίλεο
158

 ζε δηαδηθηπαθά άξζξα
159

 ηνπ θαζψο θαη κε ζρφιηφ 

ηνπ επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ -ζα εμεηαζηεί αλαιπηηθά ζην επφκελν Κεθάιαην- πνπ ηέζεθε ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην 2019 ηίζεηαη ππέξ ηεο κεηεμέιημεο ηνπ ΚΤΔΑ ζε πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκάλνπκε ηελ δηαπίζησζή ηνπ φηη ην πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο «Απνηειείηαη από ηέζζεξα κέιε ηεο Κπβεξλήζεσο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζην 

ΚΤΔΑ (ΦΔΚ Α΄26/2015), απνπζηάδεη ν ππνπξγόο νηθνλνκηθώλ, έλα εθπξόζσπν ηεο Βνπιήο, 

δειαδή ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη πέληε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο. Γειαδή ζην θνξπθαίν 

όξγαλν Δζληθήο Αζθαιείαο, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο είλαη θαη‟ εμνρήλ θπβεξλεηηθέο θαη 

πνιηηηθέο, ζύκθσλα κε ην ύληαγκα θαη ηνπο Νόκνπο, νη εθπξόζσπνη ηεο Κπβεξλήζεσο είλαη 

κεηνςεθία» θαζψο θαη ηελ πξφηαζή ηνπ σο πξνο ηε ζχλζεζε πνπ πξέπεη λα έρεη, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία «Δίλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζζνύλ ηα ηαθηηθά κέιε, κε δηθαίσκα ςήθνπ, από ηα 

έθηαθηα, ρσξίο ζρεηηθό δηθαίσκα. Ζ θαιύηεξε ιύζε είλαη ηα ηαθηηθά κέιε λα είλαη ηα απηά κε ην 

ΚΤΔΑ»
160

.  

Έρνληαο εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηξηψλ απηψλ ρψξσλ, 

δηαπηζηψζακε ηελ πνιπθσλία πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηε ζχλζεζε, ηε δνκή, ηηο αξκνδηφηεηεο, ην 

ξφιν αθφκα θαη ηελ νλνκαζία ηνπ επηηειηθνχ νξγάλνπ πνπ ν θάζε εθπξφζσπνο πηζηεχεη πσο 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ή κεηαζρεκαηηζηεί. ζν φκσο θαη αλ επεξεάδνπλ φιεο απηέο νη 

απφςεηο ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε, ην δεηνχκελν είλαη πσο αληηκεησπίζηεθε δηαρξνληθά ην 

ελδερφκελν ηεο ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

καο. ιεο απηέο νη λνκνζεηηθέο απφπεηξεο, κε ηε κνξθή πξφηαζεο ή ζρεδίνπ λφκνπ, αιιά θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, φπσο ε ζέζπηζε ή ε θαηάξγεζε νξγάλσλ, ζα απνηειέζνπλ ην 

αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ Κεθαιαίνπ.  
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 ηξαηεγφο ε.α., επίηηκνο Α/ΓΔ θαη κέινο ηνπ ΗΓΗ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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 Βι. https://www.militaire.gr/symvoylio-ethnikis-asfaleias-o-epitimos-a-ges-kon-gkinis-analyei-pos-

prepei-na-leitoyrgisei/ θαη https://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=5071 (πξνζπέιαζε 

06/09/2019). 
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 Οπ.π. 
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 3.  Δπίζημερ πποηάζειρ, ζσέδια νόμος και ηελεςηαίερ 

εξελίξειρ 

Αλ θαη ην δήηεκα ηεο ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο 

απνηεινχζε, φπσο εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, ζέκα ζπδήηεζεο ζε δηάθνξνπο 

θχθινπο απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή αζρνιήζεθε ελεξγά κε απηφ 

απφ ην 2016 θαη έπεηηα. Αθνξκή ηεο ελαζρφιεζεο απηήο ζηάζεθε ε πξφηαζε λφκνπ
161

 πνπ 

ππέβαιε ην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη» ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Έπξεπε σζηφζν λα 

πεξάζνπλ ζρεδφλ δχν ρξφληα απφ ηφηε, κέρξη ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Νφκνπ απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ηελ νπνία έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηελ άλνημε ηνπ 2019. Ζ ζεηηθή 

απηή πξσηνβνπιία δελ απέδσζε σζηφζν θαξπνχο, θαζψο ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ παξέδσζε 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηε «ζθπηάιε ηεο δηαθπβέξλεζεο» ζην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Ζ 

λέα Κπβέξλεζε πξνρψξεζε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή καο Αζθάιεηα.. ην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηάζνπκε φια 

απηά ηα γεγνλφηα, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε πσο θαηαιήμακε ζηαδηαθά ζην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο καο Αζθάιεηαο.  

 3.1.  Ζ ζύζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ην 1986 

  Κάηη πνπ δελ είλαη επξχηεξα γλσζηφ, είηε επεηδή δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ
162

 είηε 

επεηδή έρνπλ κεζνιαβήζεη πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα απφ ηφηε, είλαη ην γεγνλφο φηη είρε 

ζπζηαζεί πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα ην 1986 απφ ηελ Κπβέξλεζε ΠΑΟΚ. 

Σελ 5
ε
 Ηνπλίνπ 1986 δεκνζηεχηεθε ην ΦΔΚ 70Α

163
 ζην νπνίν εκπεξηέρνληαλ θαη ε Πξάμε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) ηεο 23
εο

 Μαΐνπ 1986 κε αξηζκφ 62, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνβιεπφηαλ ε ζχζηαζε ζπιινγηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ κε ηνλ ηίηιν «πκβνχιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο (.Δ.Α.)». Σν ελ ιφγσ ΔΑ απνηεινχληαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο (αλαπιεξσηήο ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ), 

                                                           
161

 Βι. http://topotami.gr/to-potami-protini-ti-dimiourgia-simvouliou-ethnikis-asfalias/ (πξνζπέιαζε 

22/08/2019). 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 333 θαη 

https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 12/09/2019). 
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 Βι. Παπάπηημα ΗΕ. 

http://topotami.gr/to-potami-protini-ti-dimiourgia-simvouliou-ethnikis-asfalias/
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 Σνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο θαη  

 Σνλ αξρεγφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ. 

  ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξηδφηαλ επίζεο φηη ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ 

ΔΑ ζα αζθεί ν Αξρεγφο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ή φπνηνο άιινο νξηζηεί απφ 

ηνλ Πξφεδξν, φηη παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη 

άιινπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, Τθππνπξγνχο ή ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ηέινο φηη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ: 

 ηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο 

ηάμεο θαη 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπ ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. 

  Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ηελ 11
ε
 Απξηιίνπ 1996 δεκνζηεχηεθε ην ΦΔΚ 65Α

164
 

ζην νπνίν εκπεξηέρνληαλ θαη ε ππ’ αξηζκφλ 88 ΠΤ ηεο 4
εο

 Απξηιίνπ 1996, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο νπνίαο πξνβιεπφηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο θαη ε κεηαβίβαζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην ΚΤΔΑ. Με ην ΚΤΔΑ πιένλ 

σο θχξην θνξέα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο, ην δήηεκα ηεο εθ λένπ ζχζηαζεο 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ απαζρφιεζε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο καο γηα ηα 

επφκελα είθνζη ρξφληα. Αθφκα θαη ηφηε φκσο, ε αξρηθή πξφηαζε λφκνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ, δελ έηπρε άκεζεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε. 

 3.2.  Ζ πξόηαζε λόκνπ από «Σν Πνηάκη» ην 2016 

  Σελ 7
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 ην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη» θαηέζεζε

165
 ζηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ Πξφηαζε Νφκνπ κε ηίηιν «ύζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο γηα ηε 

ράξαμε ζρεδηαζκνύ θαη ηελ επίβιεςε εθαξκνγήο όισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζληθή αζθάιεηα θαη αθνξνύλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηε ζηξαηεγηθή άκπλα, ηνλ ζπληνληζκό 

πιεξνθνξηώλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ θαη ησλ πόξσλ». Ζ ελ ιφγσ Πξόηαζε Νόκνπ
166
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 Βι. Παπάπηημα ΗΖ. 
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 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-

Nomosxedia/?law_id=6e607515-4670-431c-a4ae-a6d500a8572b (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
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 Βι. Παπάπηημα ΗΘ. 
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απνηειείηαη απφ επηά άξζξα, κε ην πξώην λα θαζνξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ πκβνπιίνπ ν νπνίνο είλαη 

ακηγψο γλσκνδνηηθφο κε ζθνπφ ηελ «ζπλεπηθνπξία ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο ζε ζέκαηα εζληθήο 

αζθάιεηαο». ην δεύηεξν άξζξν θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ, δειαδή ε 

παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Κπβέξλεζε γηα ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο, ε παξνρή γλψκεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ράξαμε 

ρεδηαζκνχ κέζα απφ ζεζκηθά θείκελα, ε ηεξάξρεζε ησλ απεηιψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ εζληθψλ 

ζηφρσλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ Πνιηηηθψλ, ε γλσκνδφηεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ζε δηπισκαηηθφ θαη ακπληηθφ ηνκέα, ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε, ζηειέρσζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ δσηηθψλ εζληθψλ πφξσλ. 

  ην ηξίην άξζξν θαζνξίδεηαη ε απεπζείαο ππαγσγή ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη ε ζχλζεζή ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Πξψελ Πξσζππνπξγνχο, 

 Σνπο Αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε 

Βνπιή θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ αξκφδην γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Τπνπξγφ παξά ησ Πξσζππνπξγψ, κε εηδηθή αξκνδηφηεηα γηα ην 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο,  

 Μφληκνπο Τθππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο Δ.Τ.Π. θαζψο θαη 

 Άιινπο Τπνπξγνχο ή θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο. 

  ην ηέηαξην άξζξν ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηε ζπρλφηεηα 

ζχγθιηζεο λα νξίδεηαη ζηηο (ηνπιάρηζηνλ) ηξεηο θνξέο εηεζίσο κε ηελ πξψηε λα αθηεξψλεηαη 
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ηφζν ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο φζν θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ 

ηνπ ηξέρνληνο, ελψ κε ην πέκπην άξζξν ζπζηήλεηαη κία εηδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Τπνπξγφ παξά ησ Πξσζππνπξγψ κε εηδηθή αξκνδηφηεηα γηα ην 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Μφληκν Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Μφληκν Τθππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο Δ.Τ.Π.  

  ην έθην άξζξν θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

πκβνπιίνπ (ηήξεζε πξαθηηθψλ θαη ππνβνιή θεηκέλσλ), ε νπνία εθηφο απφ δχν ππαιιήινπο 

ηνπ Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο πεξηιακβάλεη θαη δχν Αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

ζην έβδνκν θαη ηειεπηαίν άξζξν (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) θαζνξίδεηαη ε πξνζσξηλή θάιπςε 

ησλ ζέζεσλ ησλ Μφληκσλ Τθππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

Τθππνπξγνχο, κέρξη ηνλ δηνξηζκφ ησλ πξψησλ απφ ηελ Κπβέξλεζε. Σελ πξφηαζε ππνγξάθνπλ 

νη ηαχξνο Θενδσξάθεο, πχξνο Λπθνχδεο, πχξνο Γαλέιιεο, Γεψξγηνο Ακπξάο, Γξεγφξεο 

Φαξηαλφο, Γεψξγηνο Μαπξσηάο, Ηιράλ Αρκέη θαη Κσλζηαληίλνο Μπαξγηψηαο, ε νπνία κάιηζηα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε Αηηηνινγηθή Έθζεζε
167

.  

 3.3.  Ζ δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ην 2019 

  Έπεηηα απφ κία ζεηξά δηεξεπλεηηθψλ επαθψλ θαη ζπλεδξηάζεσλ
168

 ηνπ ΔΔΠ 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, κε ζέκα ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε ειιεληθή Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ
169

 

κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο: Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, 

πκβνύιην Δζληθήο Αζθαιείαο, πκβνύιην Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ην νπνίν 

έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε
170

 ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 
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 Βι. Παπάπηημα Κ. 
168

 Βι. Παπάπηημα ΚΑ. 
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 Βι. http://www.opengov.gr/ypex/wp-content/uploads/downloads/2019/04/sxedio_nomoy.pdf 

(πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
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 Βι. http://www.opengov.gr/ypex/?p=293 (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 

http://www.opengov.gr/ypex/wp-content/uploads/downloads/2019/04/sxedio_nomoy.pdf
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απφ ηηο 24 Απξηιίνπ έσο ηηο 7 Μαΐνπ 2019. Σν ελ ιφγσ ρέδην Νφκνπ εκπεξηέρεη ηα άξζξα 154-

159
171

 πνπ αθνξνχλ ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηα νπνία αλαιχνπκε παξαθάησ: 

 ην άξζξν 154, «ύζηαζε θαη θνπόο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθαιείαο (.Δ.Α.)» θαζνξίδεηαη φηη ην ΔΑ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο αζθάιεηαο 

θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δζληθή 

Αζθάιεηα, κεξηκλά  γηα ηελ δηάγλσζε απεηιψλ, αμηνινγεί θαη ηεξαξρεί ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο 

θαη επηιέγεη–αμηνπνηεί ηα εζληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ. 

 ην άξζξν 155, «Έλλνηα Δζληθήο Αζθάιεηαο» ζπζρεηίδεηαη ε έλλνηα 

ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο κε θάζε ζέκα πνπ αθνξά «α) ζηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, 

ηεο αθεξαηόηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ζεκειησδώλ αμηώλ θαη ζπκθεξόλησλ 

ηεο ρώξαο, β) ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε παξαδνζηαθώλ θαη 

ζύγρξνλσλ απεηιώλ, πξνθιήζεσλ, θηλδύλσλ θαη δπλεηηθώλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο γ) ζηελ 

πξόιεςε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ θαη πξνθιήζεσλ από ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαζώο θαη θάζε άιιεο κείδνλνο απεηιήο έλαληη ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ, δ) ζηελ αληηκεηώπηζε απεηιώλ θαηά ηνπ ζπληαγκαηηθνύ πνιηηεύκαηνο 

θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ θπβεξλν-αζθάιεηαο»
172

. 

 ην άξζξν156, «Αξκνδηόηεηεο θαη Οξγάλσζε ηνπ .Δ.Α» θαζηζηά ην 

ΔΑ ππεχζπλν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε ηξαηεγηθή Δζληθήο 

Αζθάιεηαο θαη ηε ζρεδίαζε ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ θξαηηθψλ 

Φνξέσλ θαη ηελ ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο ζηνλ Πξσζππνπξγφ κε ηελ ππνζηήξημε κεηαθιεηψλ 

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ θαη κίαο Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο . Δπίζεο ηνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη κειέηεο θαη ην δηαρσξίδεη ζε ηξεηο ηνκείο, ηνλ Σνκέα 

Σεθκεξίσζεο, Πιεξνθφξεζεο, Αλάιπζεο θαη Αμηνιφγεζεο, ηνλ Σνκέα ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη ηνλ Σνκέα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

 ην άξζξν 157, «ύκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο» ζπζηήλεη ηε ζέζε ηνπ 

πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηνλ νπνίν εμνκνηψλεη κε Γεληθφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξέπεη 

λα έρεη θχξνο, εηδίθεπζε θαη αλάινγε εκπεηξία, νξίδεηαη θαη παχεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, 

έρεη ηεηξαεηή ζεηεία
173

 θαη ιακβάλεη ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο 

                                                           
171

 Βι. Παπάπηημα ΚΒ. 
172

 Βι. http://www.opengov.gr/ypex/wp-content/uploads/downloads/2019/04/sxedio_nomoy.pdf 

(πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
173

 Ο Πξσζππνπξγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα παχζεο ηνπ αθφκα θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

http://www.opengov.gr/ypex/wp-content/uploads/downloads/2019/04/sxedio_nomoy.pdf
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θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν ίδην 

άξζξν επίζεο αλαθέξεη φηη κπνξεί λα νξηζηεί
174

 θαη Βνεζφο πκβνχινπ  Δζληθήο Αζθάιεηαο κε 

αλάινγα πξνζφληα θαη θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ Πνιηηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα Τπνπξγεία, ηελ ππνβνιή εηήζηαο απφξξεηεο έθζεζεο κε ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ρψξαο,  ηελ εθπφλεζε «ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο» 

θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο νξίδεηαη σο 

ηαθηηθφ κέινο ηνπ ΚΤΔΑ. 

 ην άξζξν 158, «ύλζεζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ .Δ.Α.» θαζνξίδεηαη ε 

ζπρλφηεηα ζχγθιηζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο έπεηηα απφ πξσηνβνπιία 

ηνπ πκβνχινπ αιιά θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο έπεηηα απφ πξσηνβνπιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

κε ηε «βαζηθή» ηνπ ζχλζεζε λα αλέξρεηαη ζηα δέθα άηνκα, κε κέινο θαη βαζηθφ εηζεγεηή ηνλ 

χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη ππφινηπα κέιε: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο ΔΤΠ, 

 Σνλ Τπεξεζηαθφ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ θαη 

 Σνλ Γηεπζπληή ηνπ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ. 

Με ην ίδην άξζξν δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο θαηά πεξίπησζε 

άιισλ Τπνπξγψλ, δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη θαζνξίδεηαη φηη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψλεη ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ηνπ Διιεληθνχ  Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα δεηήκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηνπ θαζψο θαη λα παξνπζηάδεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηελ εηήζηα έθζεζε πνπ εθπνλεί. 

                                                           
174

 Καη πάιη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 
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 ην άξζξν 159 ηέινο, κε ηίηιν «πλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία θαη ινηπά 

θπβεξλεηηθά όξγαλα» νξίδεηαη πσο ν χκβνπινο νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ηεξείηαη 

ελήκεξνο γηα θάζε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα απφ νπνηνδήπνηε θξαηηθφ 

θνξέα θαη αλ πξνέξρεηαη. Δηδηθά γηα ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδεηαη πσο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ χκβνπιν γηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ππνρξενχληαη λα ηνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ 

αιιά θαη λα ππνβάινπλ αλαγθαίεο εθζέζεηο ή αλαιχζεηο. 

  Απφ ηα ζπλνιηθά ελελήληα επηά
175

 ζρφιηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ δχν εβδνκάδσλ πνπ δηήξθεζε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε  ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, απηά 

πνπ αθνξνχζαλ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη -κε ρξνλνινγηθή ζεηξά- 

ηα αθφινπζα: 

 Σνπ Αλαζηάζηνπ Μπαζαξά
176

 (30/04/2019, 12:20) ν νπνίνο ζρνιηάδεη 

αξλεηηθά ηελ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα (δχν εβδνκάδεο) ηεο δηαβνχιεπζεο ελ κέζσ ησλ ενξηψλ 

ηνπ Πάζρα θαη ηελ απνπζία ζρνιίσλ απφ ηελ αθαδεκατθή θαη δηπισκαηηθή θνηλφηεηα ηεο 

ρψξαο. 

 Σνπ Γεσξγίνπ Γνγηβάλε
177

 (30/04/2019, 15:11) ν νπνίνο πξνηείλεη ηε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο . 

 Σνπ Άξε Γηακαληόπνπινπ
178

 (03/05/2019, 08:58) ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ ηκήκαηνο γηα ηε ζπιινγή θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ 

Φπρνινγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Σνπ Ησάλλε Ραγηέ
179

 (03/05/2019, 12:25) ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «έλαο 

νξζόο θαη απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο εζληθήο αζθάιεηαο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο (3) 

βαζηθέο παξακέηξνπο: εμσηεξηθή πνιηηηθή (foreign policy), εζληθή άκπλα (defence policy) θαη, 

εζσηεξηθή αζθάιεηα (internal security/homeland defence)», εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ νξζή 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη επηζεκαίλεη πσο ε ηεηξαεηήο ζεηεία ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο είλαη εθηεηακέλε. 

                                                           
175

 Βι. http://www.opengov.gr/ypex/?p=292#comments (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
176

 κήλαξρνο ε.α., Αληηπξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ (ΔΛΗΜΔ). 
177

 Γελ αλαθέξεη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία. 
178

 Τπνγξάθεη σο Τπνζηξάηεγνο ε.α./Γξ. Φηινζνθίαο. 
179

 Τπνγξάθεη σο Γξ. Η. Αλη. Ραγηέο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δ – πξ. Δηδηθφο Δπηζηήκσλ 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ΑΔΑ/ ΤΓΣ. 
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 Σνπ Βαζίιεηνπ Ραπηάθε
180

 (04/05/2019, 18:45) ν νπνίνο αηηείηαη ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζρνιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο 

πξνεηνηκαζίαο φζσλ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

 Σνπ Γηώξγνπ Υαηδεζενθάλνπο
181

 (04/05/2019, 18:45) ν νπνίνο 

πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΚΤΔΑ, ηε κείσζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηα ηέζζεξα 

(επηπιένλ κέιε ζα ζπγθαινχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε), επηζεκαίλεη ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πκβνπιίνπ θαη πξνηείλεη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γξακκαηείαο κε ζεηεία αλεμάξηεηε ηεο Κπβεξλεηηθήο. 

 Σνπ ηέιηνπ Πεηξνπιάθε
182

 (06/05/2019, 15:19) ν νπνίνο ηνλίδεη φηη γηα 

ηα ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο ππάξρεη ην ΚΤΔΑ θαη πσο ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε 

κίαο Τπεξεζίαο-Γξακκαηείαο ε νπνία ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο θξίζηκεο γηα ηελ 

Δζληθή Αζθάιεηα πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ηνλίδεη φηη «Σν .Δ.Α πξέπεη λα παξάγεη Πνιηηηθή 

Δζληθήο Άκπλαο – Αζθάιεηαο θη όρη Δζληθή ηξαηεγηθή Αζθάιεηαο. Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή 

Αζθάιεηα πεγάδεη από ηελ Δζληθή Πνιηηηθή Άκπλαο – Αζθάιεηαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη είλαη έξγν 

άιισλ Τπνπξγείσλ. Αθόκε πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη έηνηκεο πξνο αμηνπνίεζε πιεξνθνξίεο από 

άιιεο εζληθέο πεγέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη ε Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο – Αζθάιεηαο. 

Σέινο παξαιακβάλεη ηηο ζέζεηο , εηζεγήζεηο ησλ άιισλ θξαηηθώλ θνξέσλ άκπλαο – αζθάιεηαο 

ηεο ρώξαο θαη εηνηκάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ ζην ΚΤ..Δ.Α.». 

 Σνπ Κσλζηαληίλνπ Γθίλε
183

 (07/05/2019, 00:37) ν νπνίνο κέζα απφ έλα 

εθηεηακέλν θείκελν επηζεκαίλεη φηη: 

 «Οη γεσζηξαηεγηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη δηεζλνύο 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη απηνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Διιάδνο, επηβάινπλ ηελ ηαρεία θαη πνηνηηθή 

ιήςε απνθάζεσο ζην πεδίν ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο»,  

 «Σν ππάξρνλ όξγαλν ζην Πνιηηηθν-ζηξαηεγηθό επίπεδν, δειαδή 

ην ΚΤΔΑ, έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηώξα αλαπνηειεζκαηηθό»,  

 «Ζ αλάιεςε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο θξίλεηαη ζεηηθή, 

θαζώο αλαγλσξίδεη ην ππάξρνλ θελό ζην πεδίν απηό ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο»,  

 «Ζ επηινγή ηεο ζπγθξνηήζεσο ΔΑ σο ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ 

θαη ε δηαηήξεζε ΚΤΔΑ ρσξίο νπδεκία βειηίσζε, δειαδή ελόο δηδύκνπ κνληέινπ, νδεγεί ζε κηα 

                                                           
180

 Τπνγξάθεη σο θιάδνπ Μεραληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠ.ΔΞ. βαζκνχ Α΄ 

εθπξνζψπνπ ηνπ θιάδνπ ζηελ πλνκνζπνλδία Τπαιιήισλ ΤΠ.ΔΞ. 
181

 Τπνζηξάηεγνο ε.α θαη ηνκεάξρεο άκπλαο ζην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη» απφ ην 2014-2016. 
182

 Γελ αλαθέξεη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία. 
183

 Τπνγξάθεη σο ηξαηεγφο ε.α. – Δπίηηκνο Α/ΓΔ, Μέινο ΗΓΗ / Πάληεην Παλεπηζηήκην 
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γξαθεηνθξαηηθή, ρξνλνβόξα, δύζθακπηε θαη δπζιεηηνπξγηθή, δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσο, κε 

πςειό βαζκό θηλδύλνπ απνηπρίαο»,  

 «Σν ΔΑ, παξόηη ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν, 

πεξηιακβάλεη θαη εθηειεζηηθέο εμνπζίεο, δεκηνπξγώληαο επηθάιπςε κε ην ΚΤΔΑ, αιιά θαη ινηπά 

όξγαλα ηνπ Κξάηνπο»,  

 «Σα παξαγόκελα επηηειηθά πξντόληα από ην ΔΑ είλαη 

πεξηνξηζκέλνπ νξίδνληα, εζσζηξεθή θαη δελ ππξνδνηνύλ ηηο απαξαίηεηεο ηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

Δζληθήο Αζθαιείαο»,  

 «Σν ζρέδην λόκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο Δζληθήο Αζθαιείαο δελ επηηπγράλεη λα δηακνξθώζεη κηα νινθιεξσκέλε ζπλεθηηθή, 

απνηειεζκαηηθή, εμσζηξεθή θαη απνδνηηθή αξρηηεθηνληθή Δζληθήο Αζθαιείαο»,  

 «Ζ ζύλζεζε ηνπ ΔΑ είλαη επηζθαιήο, ζε όηη αθνξά ζηελ 

πνηόηεηα ηεο ιήςεσο απνθάζεσο»,  

 «Ζ δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσο ζην ΔΑ απαηηεί 

απνζαθήληζε»,  

 «Ζ νξγάλσζε ηνπ ΔΑ είλαη αλεπαξθήο θαη αλειαζηηθή, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ» θαη  

 «Τπάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπκπιεξσκαηηθήο δνκήο ηνπ ΔΑ 

θαη εηζαγσγήο λέσλ δηαδηθαζηώλ, πξνο επίηεπμε ηαρείαο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο». 

 Θεσξεί ηέινο πσο βέιηηζηεο ιχζεηο είλαη «Ζ ζπγθξόηεζε ελόο θαη κόλν 

νξγάλνπ Δζληθήο Αζθαιείαο ζην Πνιηηηθν-ζηξαηεγηθό επίπεδν, κε ηελ κεηεμέιημε ηνπ ΚΤΔΑ ζε 

ΔΑ θαη ε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο, ζπλεθηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αξρηηεθηνληθήο 

Δζληθήο Αζθαιείαο, ε νπνία λα απεηθνληζζεί ζην ζρέδην λόκνπ, ηθαλήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

γεσζηξαηεγηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο Διιάδνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ». Σν 

ίδην ζρφιην ππέβαιε μαλά ζηηο 08:23 ηεο ίδηαο εκέξαο. 

 Σνπ ππξίδσλα Πεηξόπνπινπ
184

 (07/05/2019, 08:30) ν νπνίνο 

επηζεκαίλεη πσο ην ΔΑ ζα πξέπεη λα ελνπνηεζεί κε ην ΚΤΔΑ θαη πσο ζε πεξίνδν πνιέκνπ ηα 

θαζήθνληα ηνπ Αλψηαηνπ Γηνηθεηή θαη Αλαπιεξσηή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζα πξέπεη λα 

αλαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο αληίζηνηρα. ηηο 08:55 

ζπκπιήξσζε κε λέν ζρφιην πσο ην ΔΑ ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε εθπφλεζεο ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ. 

                                                           
184

 Τπνγξάθεη σο πληαγκαηάξρεο ε.α Σάμε 1984. 
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  Σειηθά, παξά ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ θαη ηελ -έζησ θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο φπσο ηζρπξίδνληαη θάπνηνη- δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ δελ απέδσζε θαξπνχο, θαζψο ιίγν κεηά 

ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ
185

 ησλ Δπξνεθινγψλ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 2019, ν 

Έιιελαο Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε
186

 ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνθεξχμεη πξφσξεο εθινγέο 

ακέζσο κεηά ηνλ δεχηεξν γχξν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 2
αο

 Ηνπλίνπ 

2019. Πξάγκαηη, ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2019 κεηέβεθε
187

 ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ νπνίν δήηεζε ηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο θαη ηελ πξνθήξπμε πξφσξσλ 

εθινγψλ. ηηο 11 Ηνπλίνπ 2019 δεκνζηεχηεθε
188

 ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα κε εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο Δζληθψλ Δθινγψλ ηελ 7
ε
 Ηνπιίνπ 2019, βάδνληαο ηέινο ζηελ φπνηα ειπίδα 

ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ ελ ιφγσ Κπβέξλεζε.  

 3.4.  Σν λέν ζεζκηθό πιαίζην ηνπ 2019 

  Γελ πέξαζε νχηε έλαο κήλαο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, φηαλ ε 

λέα Κπβέξλεζε
189

 ηεο ρψξαο καο πξνρψξεζε ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2019 ζηνλ δηνξηζκφ 

πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο
190

 «παξά ησ Πξσζππνπξγψ». Έπεηηα απφ ηελ δεκνζίεπζε ζηα 

ΜΜΔ ησλ νλνκάησλ πνιιψλ επίδνμσλ ππνςεθίσλ
191

, ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα αλέιαβε πξψηνο ν 

Αληηλαχαξρνο ελ απνζηξαηεία Αιέμαλδξνο Γηαθόπνπινο
192

. Γελ πξνρψξεζε σζηφζν, αλ θαη 

                                                           
185

 Βι. https://ekloges-apotelesmata.eu/ethnika-apotelesmata/ellada/2019-2024/ (πξνζπέιαζε 

03/09/2019). 
186

 Βι. https://www.protothema.gr/politics/article/894124/deite-live-diloseis-tsipra-meta-ti-varia-itta-stis-

euroekloges/ (πξνζπέιαζε 03/09/2019). 
187

 Βι. https://www.news247.gr/ekloges/ethnikes-ekloges-stis-7-ioylioy.7458932.html (πξνζπέιαζε 

03/09/2019). 
188

 Βι. https://www.cnn.gr/ekloges/story/180326/ekloges-2019-thyrokollithike-to-diatagma-gia-ti-dialysi-

tis-voylis (πξνζπέιαζε 03/09/2019). 
189

 Ζ νξθσκνζία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Κπξηάθν Μεηζνηάθε, 

έιαβε ρψξα ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2019 θαη ε πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Βι. 

https://www.iefimerida.gr/politiki/i-orkomosia-tis-kybernisis-toy-kyriakoy-mitsotaki (πξνζπέιαζε 

30/8/2019). 
190

 Βι. https://www.ethnos.gr/politiki/53479_o-antinayarhos-diakopoylos-symboylos-ethnikis-asfaleias-

toy-prothypoyrgoy, http://newpost.gr/amyna/5d42eca76220662169b539aa/poios-analamvanei-

symvoylos-ethnikis-asfaleias-toy-mitsotaki-poios-einai-o-neos-dioikitis-tis-eyp, 

https://www.usay.gr/google-news/poios-einai-o-michalis-kostarakos-poy-analamvanei-symvoylos-

ethnikis-asfaleias/ θαη https://www.armyvoice.gr/2019/07/symvoulos-ethnikis-asfalias-o-navarchos-

alexandros-diakopoulos/ (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
191

 Βι. https://www.militaire.gr/poios-tha-nai-proedros-toy-symvoylioy-ethnikis-asfaleias-tha-ginei-

syzitisi-sto-kysea/ θαη https://www.reader.gr/news/politiki/299926/symvoylo-ethnikis-asfaleias-apokta-o-

kyriakos-mitsotakis (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
192

 Βι. αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ ζην Παπάπηημα ΚΓ.  
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ππήξραλ ζθέςεηο
193

 ζχζηαζήο ηνπ ζηα Ηζξαειηλά πξφηππα, ζηε ζέζπηζε πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Ζ θίλεζε απηή ζρνιηάζηεθε
194

 απφ θάπνηνπο σο κία πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπ 

Μεγάξνπ Μαμίκνπ ζε έλαλ ειιεληθφ «Λεπθφ Οίθν» κε ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ λα έρεη ππφ 

ηνλ άκεζν έιεγρφ ηνπ ηελ Δζληθή Αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Παξά ην ζεηηθφ γεγνλφο φκσο ηεο 

άκεζεο επαθήο
195

 ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε ηνλ λέν χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ δεχηεξνπ ζε επηζθέςεηο
196

 άιισλ θξαηψλ καδί κε ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ, ε 

χπαξμε πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε χπαξμε πκβνπιίνπ ζεσξήζεθε 

απφ νξηζκέλνπο σο κία αμηέπαηλε αξρή ε νπνία σζηφζν έβαιε «ην θάξν κπξνζηά από ην 

άινγν»
197

. Ζ
 
αληηπνιίηεπζε κάιηζηα δελ δίζηαζε λα ηε ραξαθηεξίζεη σο «Παγθόζκηα 

πξσηνηππία θαη πξσηνθαλή πξνρεηξόηεηα, θαζώο δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί νύηε πκβνύιην Δζληθήο 

Αζθάιεηαο νύηε ζέζε, αξκνδηόηεηεο ή πξνζόληα ηνπ πκβνύινπ»
198

.  

  Πξάγκαηη, ν  ξφινο ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ έρεη θαζνξηζηεί 

επαξθψο, θαζψο ν Νφκνο 4622/2019 (ΦΔΚ 133Α) ζην άξζξν 23 ην κφλν πνπ αλαθέξεη
199

 είλαη 

φηη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ππάξρεη «Γξαθείν πκβνύινπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ ΚΤ..Δ.Α. γηα 

θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο Υώξαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδύλσλ θαη θξίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ». Ζ κφλε επίζεκε έλδεημε πνπ έρνπκε γηα ην 

ξφιν ηνπ Έιιελα πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη απφ ηηο κέρξη ηψξα δειψζεηο ηνπ ίδηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «Ο ξόινο ηνπ πκβνύινπ Δζληθήο Αζθαιείαο είλαη λα ιεηηνπξγεί σο ην 

επηηειηθό ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηνπ Πξσζππνπξγνύ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο εζληθήο αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ εζληθή αζθάιεηα 

θπβεξλεηηθώλ δξάζεσλ. Ο απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαη ξεαιηζηηθή δηαζύλδεζε 

ησλ επηδησθόκελσλ ζθνπώλ κε ηα δηαηηζέκελα κέζα (πνπ απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο 

ηξαηεγηθήο). Πξνθαλώο θαη είλαη δύζθνιν, γηαηί πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα δνκή θαη λα 

                                                           
193

 Βι. https://www.militaire.gr/pos-tha-leitoyrgoyse-to-symvoylio-ethnikis-asfaleias-poy-telika-den-

proekypse-olo-to-schedio/ (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
194

 Βι. https://www.cnn.gr/news/politiki/story/186290/h-ethniki-asfaleia-ypo-ton-apolyto-elegxo-toy-

mitsotaki (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
195

 Βι. https://www.militaire.gr/synantisi-mitsotaki-me-ton-symvoylo-ethnikis-asfaleias-a-diakopoylo/  

(πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
196

 Βι. https://www.militaire.gr/sto-parisi-ayrio-o-mitsotakis-mazi-kai-o-symvoylos-ethnikis-asfaleias-al-

diakopoylos/ (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
197

 Βι. https://www.kathimerini.gr/1039522/article/epikairothta/politikh/p-oikonomoy-symvoylos-

e8nikhs-asfaleias--polys-8oryvos-gia-to-tipota (πξνζπέιαζε 30/8/2019). 
198

 Βι. https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/205954_katroygkalos-protofanis-proheirotita-o-

diorismos-symboyloy-ethnikis (πξνζπέιαζε 06/09/2019). 
199

 Βι. Παπάπηημα ΚΓ. 
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ιεηηνπξγήζεη άκεζα ελόζσ ηα ζέκαηα ηξέρνπλ. […] ια απηά ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο όρη 

κόλν ελόο κεκνλσκέλνπ ππνπξγείνπ, αιιά θαη κηαο κόλεο ρώξαο λα ηα αληηκεησπίζεη.[…]»
200

. 

  Κηλνχκελε ζηελ θαηεχζπλζε απηή ε λέα Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε νξηζκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ άιιαμαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο. Ζ πξψηε 

αθνξνχζε ηελ ππνγξαθή
201

 Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ζηηο 5 Απγνύζηνπ 2019 κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.  θνπφο ηνπ Μλεκνλίνπ ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Τπνπξγείσλ πάλσ ζε ζέκαηα Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δζληθήο 

Άκπλαο θαη  Ακπληηθήο Γηπισκαηίαο. Χο πξνο ηνλ ηειεπηαίν ηνκέα κάιηζηα, δφζεθε ηδηαίηεξε 

έκθαζε, θαζψο ην ελ ιφγσ Μλεκφλην πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε Γηεύζπλζεο Ακπληηθήο 

Γηπισκαηίαο
202

 ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ε νπνία ζα ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ θαη ζα ζηειερψλεηαη ηφζν απφ πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ φζν θαη απφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο.  

  Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο, Νηθφιανο Παλαγησηφπνπινο δήισζε φηη «ιν 

απηό γίλεηαη ώζηε λα ππάξρεη θαιύηεξνο θαη εληαηηθόηεξνο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ ελεξγεηώλ 

αλάκεζα ζηα δύν Τπνπξγεία ώζηε λα έρνπκε πην απνηειεζκαηηθή, ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο, άζθεζε 

ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηεο ρώξαο»
203

 θαη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Νίθνο Γέλδηαο φηη 

«Ήξζακε λα ππνγξάςνπκε κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο έλα κλεκόλην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, 

ώζηε λα επηηύρνπκε ηνλ απόιπην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ησλ ελεξγεηώλ, αιιά θαη ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ δύν Τπνπξγείσλ. Ο ζπγρξνληζκόο απηόο ζα είλαη ζπκβαηόο πξνο ην επξύηεξν Γόγκα ηεο 

Παηξίδνο, κηαο ρώξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ επηζπκεί πάληα λα βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα ηεο Δπξώπεο, αιιά θαη κηαο ρώξαο πνπ επηζπκεί λα έρεη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κε όινπο 

ηνπο γείηνλέο ηεο, λα είλαη παξάγνληαο ζηαζεξόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή»
204

. 

                                                           
200

 Βι. http://newpost.gr/politiki/5dd03934c12d7fd10d72a95d/symvoylos-ethnikis-asfaleias-mia-

ellinotoyrkiki-sygkroysi-den-eynoei-kanenan  (πξνζπέιαζε 17/11/2019). 

201
 Βι. http://www.mod.mil.gr/anakoinoseis-typoy/ypografi-mnimonioy-synergasias-metaxy-toy-

ypoyrgeioy-ethnikis-amynas-kai-toy (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
202

 Γηα κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή 

Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 

2005, ζζ. 492-504. 
203

  Βι. https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/5237745/anoigei-grafeio-amyntikis-diplomatias-sto-

ypoyrgeio-exoterikon (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
204

 Βι. https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/5237745/anoigei-grafeio-amyntikis-diplomatias-sto-

ypoyrgeio-exoterikon (πξνζπέιαζε 02/09/2019). 
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  Ζ δεχηεξε ελέξγεηα αθνξνχζε ζηε ζχζηαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο
205

κε ηνλ Νφκν 4622/2019. Αλ θαη ε αθξηβήο ζπγθξφηεζή ηνπ δελ έρεη 

αθφκα θαζνξηζηεί, ν ελ ιφγσ Νφκνο νξίδεη
206

 φηη «Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ζπγθξόηεζεο 

ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ην ΚΤ..Δ.Α. ζπλέξρεηαη θαη ιεηηνπξγεί, 

εθόζνλ θαηαζηεί απαξαίηεην, βάζεη ηεο ππ‟ αξηζκ. 21/18.7.2019 Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ „„Αλαζύλζεζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο». Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ λένπ ΚΤΔΑ, ην νπνίν ζε πεξίνδν πνιέκνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Πνιεκηθφ 

πκβνχιην, πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο εζληθήο αζθάιεηαο,  

 Σε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηελ έγθξηζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

 Σελ εθηίκεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ θξίζεσλ, 

 Σελ θήξπμε θαη άξζε ζπλαγεξκνχ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Υψξαο 

θαη ησλ θαλφλσλ εκπινθήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

 Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα εηζήγεζε θήξπμεο ή άξζεο 

επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, 

 Σε δηάζεζε εζληθψλ δπλάκεσλ ζην εμσηεξηθφ (πρ. Δηξελεπηηθέο 

απνζηνιέο), 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ζηελ Πνιηηηθή ρεδίαζε 

Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π..Δ.Α.), 

 Σηο θξίζεηο ησλ Αξρεγψλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ (ΓΔΔΘΑ, ΓΔ,ΓΔΝ, ΓΔΑ), ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, 

 Σελ αλαπιήξσζε αξρεγνχ θιάδνπ ζην πκβνχιην Αξρεγψλ Γεληθψλ 

Δπηηειείσλ (.Α.Γ.Δ.),  

                                                           
205

 ηελ νπζία κεηνλφκαζε ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ζε Κπβεξλεηηθφ 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο δηαηεξψληαο σζηφζν ηα αξρηθά ηνπ (ΚΤ..Δ.Α.) αλαιινίσηα. 
206

 Βι. ηα επίκαρα άξζξα ηνπ Νφκνπ πνπ αθνξνχλ ζην  λέν ΚΤΔΑ ζην Παπάπηημα ΚΓ. 
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 Σελ ηνπνζέηεζε θαη θξίζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ηξαηηάο, Αξρεγνχ 

ηφινπ, Αξρεγνχ Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο, Τ/ΓΔΔΘΑ θαη ησλ Αληηζηξάηεγσλ θαη αληίζηνηρσλ 

θάζε Κιάδνπ, 

 Σελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ, Δηζαγγειέα θαη Αληηπξνέδξσλ ηνπ 

Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ,  

 Σελ άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

  Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά ελέξγεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία επίζεο ζρνιηάζηεθε 

έληνλα
207

 απφ ηα ΜΜΔ, αθνξνχζε ζηελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηέζζεξηο πεξίπνπ κήλεο 

κεηά ηελ εθινγή ηνπ -γηα ηελ αθξίβεηα ηελ 31 Οθησβξίνπ 2019- λα δηνξίζεη Αλαπιεξσηή 

ύκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο. Σα ελ ιφγσ θαζήθνληα αλέιαβε ν Θάλνο  Νηόθνο
208

, ηνπ νπνίνπ 

ηηο απφςεηο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παλαγηψηε Σζάθσλα) φζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε, δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο αλαπηχμακε ζην δεχηεξν Κεθάιαην. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη κεηά απφ απηή ηελ ελέξγεηα εθθξάζηεθε γηα αθφκα κία θνξά ε ινγηθή απνξία 

ζρεηηθά κε ην «Πώο είλαη δπλαηόλ λα έρνπκε Αλαπιεξσηή θαη ύκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ρσξίο λα ππάξρεη πκβνύιην;»
209

. Σελ απάληεζε σζηφζν ζηελ εξψηεζε απηή επηρείξεζε λα 

δψζεη πξφζθαηε δεκνζίεπζε
210

 ηνπ δηαδηθηχνπ, ε νπνία αλέθεξε πσο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ δήισζαλ φηη ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο επξφθεηην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί «ελ θαηξψ» έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 

  Ζ ίδηα δεκνζίεπζε αλέθεξε επίζεο πσο ε Κπβέξλεζε πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ 

πηνζέηεζε κίαο δνκήο παξφκνηαο κε απηήλ ηνπ Ηζξαήι
211

. Αλέθεξε κάιηζηα πσο -παξά ηελ 

αξρηθή ηεο πξφζεζε γηα θαηάξγεζή ηνπ- ε Κπβέξλεζε ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα δηαηεξήζεη 

                                                           
207

 Βι. https://www.protothema.gr/politics/article/941008/o-thanos-dokos-analamvanei-kathikoda-

anapliroti-sumvoulou-ethnikis-asfaleias/, https://www.google.com/amp/s/www.skai.gr/news/politics/o-

thanos-ntokos-analamvanei-kathikonta-anapliroti-symvoulou-ethnikis-asfaleias/amp, 

https://www.google.com/amp/s/www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethika-themata/817505_thanos-ntokos-

analamvanei-kathikonta-anapliroti-symvoylouy%3famp  θαη https://www.militaire.gr/thanos-ntokos-o-

anaplirotis-symvoylos-ethnikis-asfaleias-me-apofasi-mitsotaki/ (πξνζπέιαζε 07/11/2019). 
208

 Βι. αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ ζην Παπάπηημα ΚΓ. 
209

 Βι. https://www.armyvoice.gr/2019/10/symvoylos-ethnikis-asfaleias-apektise-anapliroti-ton-thano-

ntoko/ (πξνζπέιαζε 07/11/2019). 
210

 Βι. https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/5597931/etsi-tha-einai-to-neo-symvoylio-ethnikis-

asfaleias-poy-tha-dimioyrgisei-i-kyvernisi (πξνζπέιαζε 01/12/2019). 
211

 Βι. Τπνθεθάιαην «1.4. Σν πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ηζξαήι». 
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παξάιιεια θαη ην ΚΤΔΑ, ελψ είρε θαηαιήμεη ζηε ζχλζεζε πνπ ζα έρεη ην λέν πκβνχιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε νπνία ζα πεξηειάκβαλε: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ, 

 Σνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο
212

, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ, 

 Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΞ
213

, 

 Σνλ Γηνηθεηή ηεο ΔΤΠ θαη 

 Σνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

  Άιιε δεκνζίεπζε
214

 -ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα- αλέθεξε φηη o χκβνπινο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο καδί κε ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ επξφθεηην λα αξρίζνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλεδξηάζεηο ζε κεληαία βάζε, φρη ησλ Τπνπξγψλ αιιά ησλ ηεξαξρηθά θαηψηεξψλ ηνπο 

ζηειερψλ (ελδερνκέλσο Τθππνπξγψλ ή Γεληθψλ Γξακκαηέσλ) ησλ Τπνπξγείσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ην ΚΤΔΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζηεχεηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιεινη δίαπινη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ Τπνπξγείσλ θαη ζα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο ζπληνληζκφο απφ 

ηελ πεξίνδν «εηξήλεο» θαη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ελδερφκελεο θξίζεο. ηελ ίδηα 

δεκνζίεπζε αλαθεξφηαλ επίζεο φηη ην κειινληηθφ ειιεληθφ ΔΑ ζα είρε ζηνηρεία ηφζν  απφ ην 

αληίζηνηρν ησλ ΖΠΑ φζν θαη απφ απηφ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Ηζξαήι, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε δηακφξθσζε θαη δεκνζίεπζε κηαο ειιεληθήο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

Αλέθεξε επίζεο φηη ε Κπβέξλεζε επξφθεηην λα δηαηεξήζεη ην ΚΤΔΑ, αιιά κφλν σο 

αθξσλχκην, θάηη πνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη είρε ήδε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ Νφκν 4622/2019.  

  Ζ ηέηαξηε θαηά ζεηξά ελέξγεηα ηεο Κπβέξλεζεο -επηβεβαηψλνληαο κεξηθψο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δεκνζηεχζεηο - ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ παιηνχ ΚΤΔΑ θαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ λένπ (ΚΤ)ΔΑ, πιένλ σο Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο
215

. Ζ ελ 

ιφγσ ελέξγεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Τ133 ηεο 8
εο

 Ννεκβξίνπ 2019 ηνπ 

                                                           
212

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε Αληηπξφεδξνο ζα ζπκκεηείρε θάπνηνο απφ ηνπο Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο. 
213

 Θα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ εθφζνλ δηνξηζηεί θάπνηνο. 
214

 Βι. https://www.google.com/amp/s/www.ethnos.gr/politiki/71274_me-montelo-ipa-kai-israil-

oikodomeitai-neo-kysea%3famp (πξνζπέιαζε 10/12/2019). 
215

 Βι. https://www.documentonews.gr/article/allages-sto-kysea-me-ypografh-mhtsotakh θαη 

https://kranosgr.blogspot.com/2019/12/blog-post_47.html (πξνζπέιαζε 07/12/2019). 
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Πξσζππνπξγνχ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 4410Β
216

 ηελ 3
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019. χκθσλα κε 

ηελ απφθαζε απηή Γξακκαηέαο ηνπ λένπ (Κπβεξλεηηθνχ) πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα 

είλαη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο αληηθαζηζηψληαο ηνλ κέρξη πξφηηλνο Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ ζχλζεζή ηνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε πεξηιακβάλνληαο σο κέινο -ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ- ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ππφινηπα κέιε: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη  

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ. 

  χκθσλα κε φζα δήισζε ζε ζπλέληεπμε
217

 πνπ παξαρψξεζε ν Έιιελαο 

χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν δηνξηζκφο ηνπ ζθνπίκσο πξνεγήζεθε ηεο ζχζηαζεο 

πκβνπιίνπ γηα ιεηηνπξγηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο ιφγνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηελέξγεηα 

ζπληνληζηηθψλ επαθψλ γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ. Γήισζε κάιηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πσο: 

«[…] Ζ δεκηνπξγία ΣΔΑ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην από 

λνκνπαξαζθεπαζηηθήο πιεπξάο θαη είλαη ζέκα ρξόλνπ. Πξνθαλώο 

θαη ‘‘θάζε αξρή θαη δύζθνιε’’ γηαηί έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

λέα δνκή, λα ζηειερσζεί έλα κηθξό επηηειείν θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

άκεζα ελόζσ ηα ζέκαηα ηξέρνπλ. Δίλαη έλα έξγν ελ εμειίμεη.»
 218

.  

  ζνλ αθνξά ζηα θαζήθνληά ηνπ, αλέθεξε πσο -ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα απμεκέλνπ 

εξγαζίαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ- ε επαθή πνπ δηαηεξεί καδί ηνπ δελ είλαη θαζεκεξηλή, σζηφζν ν 

ίδηνο θαη ην επηηειείν ηνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, κηαο 

θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηνλ Πξσζππνπξγφ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεη εηζεγήζεηο άιινηε γξαπηέο θαη άιινηε πξνθνξηθέο. 
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 Βι Παπάπηημα ΚΣ. 
217

 Βι. https://www.militaire.gr/o-symvoylos-ethnikis-asfaleias-al-diakopoylos-mila-sto-militaire-

magazine-ti-leei-gia-tin-toyrkia/ (πξνζπέιαζε 13/12/2019). 
218

 Βι.. https://issuu.com/militairechannel/docs/militaire_3 (πξνζπέιαζε 13/12/2019). 

https://www.militaire.gr/o-symvoylos-ethnikis-asfaleias-al-diakopoylos-mila-sto-militaire-magazine-ti-leei-gia-tin-toyrkia/
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ηελ ελ ιφγσ ζπλέληεπμε αλέθεξε επίζεο φηη ζπλεξγάδεηαη νπζηαζηηθά ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ κε 

φια ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Τπεξεζίεο
219

 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα θαη φηη : 

«Έλαο από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη είλαη ε εθπόλεζε 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο θαη 

ειπίδνπκε ζε ζπλελλόεζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ. Μελ 

μερλάκε όηη ε Δζληθή Αζθάιεηα θαη ε Δζληθή Σηξαηεγηθή δελ 

αθνξά ζε έλα θόκκα ή κία κόλν Κπβέξλεζε αιιά ζην Έζλνο 

ζπλνιηθά.»  

  Έρνληαο θαηά λνπ φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαπηχμακε ζην θχξην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα πκβνχιηα Δζληθήο Αζθάιεηαο άιισλ Κξαηψλ, ηηο απφςεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο, ηελ ππνβνιή ηφζν πξφηαζεο φζν θαη ζρεδίνπ λφκνπ θαη ηε ζέζπηζε 

θαη ελ ζπλερεία θαηάξγεζε αληίζηνηρσλ νξγάλσλ, δελ κπνξνχκε παξά λα θαηαιήμνπκε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε. ην 

Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα εθζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά, ζπλδένληάο ηα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαπηχμακε ζηα Κεθάιαηα ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. 
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 Σφληζε κάιηζηα πσο ζε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη κφλν ην ΓΔΔΘΑ, ΓΔ, ΓΔΑ, ΓΔΝ θαη ΤΠΔΘΑ 

αιιά θαη ε ΔΤΠ, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζψο θαη ην 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 
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ςμπεπάζμαηα 

 Πξηλ εθζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θαηεμνρήλ ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, 

ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά θάπνησλ γεληθφηεξσλ 

παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο
220

. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Άγγεινο Αι. Αζαλαζόπνπινο: 

«Πξνηνύ θζάζεη θάπνηνο ζηελ απόθαζε λα ζπζηήζεη ην ΣΔΑ 

νθείιεη λα απαληήζεη ζην εξώηεκα αλ ε Διιάδα έρεη δηακνξθώζεη 

κηα ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθαιείαο ή, επξύηεξα, κηα πςειή 

ζηξαηεγηθή»
 221

.  

 Ζ χπαξμε κίαο ηέηνηαο ηξαηεγηθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε ρψξα, επεηδή 

φπσο επηζεκαίλεη ν Γξ. Παληειήο Οηθνλόκνπ
222

:  

«Ζ ελίζρπζε θαη ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο επηηπγράλεηαη 

κε ηνλ θαηάιιειν γηα θάζε ρώξα ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό, ζπλεθηηθό 

θαη ζπλεξγεηαθό, ν νπνίνο πξσηίζησο αμηνινγεί θαη ηεξαξρεί ζε 

βάζνο ρξόλνπ όιεο ηεο δηθέο ηεο εζληθέο απεηιέο»
223

. 

 Λακβάλνληαο σζηφζν ππφςηλ ην «ηδηαίηεξν» πεξηβάιινλ αζθάιεηαο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ κε ηηο νινέλα απμαλφκελεο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα καο, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη -φπσο ππνζηεξίδεη ν ηέιηνο Φελέθνο- ε ειιεληθή 

ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα πξέπεη:  

«[…] λα είλαη επέιηθηε θαη λα κπνξεί λα απαληάεη ζηηο 

κεηαβαιιόκελεο δηεθδηθήζεηο ηεο Τνπξθίαο θαη ζα πξέπεη λα 

θαηεπζύλεη κέζα θαη ζθνπνύο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

πξνζαλαηνιηζκό»
224

. 
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 Βι. Παπάπηημα Β. 
221

 Βι. https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 12/09/2019). 
222

 Βι. https://www.eliamep.gr/experts/παληειήο-νηθνλφκνπ/ (πξνζπέιαζε  30/8/2019). 
223

 Βι. https://www.kathimerini.gr/1039522/article/epikairothta/politikh/p-oikonomoy-symvoylos-

e8nikhs-asfaleias--polys-8oryvos-gia-to-tipota (πξνζπέιαζε  30/8/2019). 
224

 Βι. http://topotami.gr/epitaktiki-i-dimiourgia-desmeftikou-ethnikou-symvouliou-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 31/8/2019). 

https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/
https://www.eliamep.gr/experts/παντελής-οικονόμου/
https://www.kathimerini.gr/1039522/article/epikairothta/politikh/p-oikonomoy-symvoylos-e8nikhs-asfaleias--polys-8oryvos-gia-to-tipota
https://www.kathimerini.gr/1039522/article/epikairothta/politikh/p-oikonomoy-symvoylos-e8nikhs-asfaleias--polys-8oryvos-gia-to-tipota
http://topotami.gr/epitaktiki-i-dimiourgia-desmeftikou-ethnikou-symvouliou-asfaleias/


πκπεξάζκαηα 
 

-79- 

 Σελ απάληεζε φκσο ζην αξρηθφ καο εξψηεκα έξρεηαη λα δψζεη θαη πάιη ν Γξ. Παληειήο 

Οηθνλόκνπ, επηζεκαίλνληαο πσο: 

 «Ζ ρώξα όκσο δελ δηαζέηεη, νύηε πνηέ δηέζεηε, ηνλ αλαθεξζέληα 

ζπλεθηηθό θαη ζπλεξγεηαθό ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό αληηκεηώπηζεο 

όισλ ησλ εζληθώλ ηεο απεηιώλ […]»
225

.  

 Δίλαη επνκέλσο αδήξηηε ε αλάγθε εθπφλεζεο κίαο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ε 

νπνία -φπσο θάζε άιιε αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή- ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

«[…] ηελ πξόιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απόθξηζε, πνπ 

νπζηαζηηθά απνηεινύλ ζύλνια εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ηεο εθάζηνηε 

απεηιήο»
226

.  

 Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα δεκνζηεπηεί κε ηε κνξθή ελφο επίζεκνπ ζεζκηθνχ  

θεηκέλνπ ζηα πξφηππα άιισλ ρσξψλ
227

 ψζηε λα απνηειέζεη νδεγφ γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηα δεηήκαηα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Γπζηπρψο φκσο, ε ρψξα καο δελ κπφξεζε 

λα αθνινπζήζεη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ
228

 

νη Θάλνο Νηόθνο θαη Παλαγηώηεο Σζάθσλαο: 

«Καη’ αξράο ηδηαίηεξε θαηάπιεμε πξνθαιεί ζηνλ εμσηεξηθό 

παξαηεξεηή ή/θαη κειεηεηή ηνπ θαηλνκέλνπ ε -ζρεδόλ παληειήο- 

απνπζία επηζήκσλ θεηκέλσλ από κέξνπο ησλ θαζ’ ύιελ αξκνδίσλ 

θνξέσλ (θπξίσο ΥΠΔΞ) ράξαμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο»
229

.  
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 Βι. https://www.kathimerini.gr/1039522/article/epikairothta/politikh/p-oikonomoy-symvoylos-

e8nikhs-asfaleias--polys-8oryvos-gia-to-tipota (πξνζπέιαζε  30/8/2019). 
226

 Οπ.π. 
227

 Βι. ηηο επίζεκεο ηξαηεγηθέο Δζληθήο Αζθάιεηαο (θείκελα) άιισλ θξαηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

Παπαπηήμαηα ΚΕ έσο θαη ΚΘ. 
228

 Σν ίδην ζεκεηψλεη θαη ν Άγγεινο Αι. Αζαλαζφπνπινο, αλαθέξνληαο πσο ε ρψξα καο δελ έρεη 

δηακνξθψζεη κία επίζεκε -κε ηε κνξθή δεκνζηεπκέλνπ ζεζκηθνχ θεηκέλνπ- ηξαηεγηθή Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, νχηε έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ αλαγθαίν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ [βι. 

https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 12/09/2019)]. 
229

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 197. 
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 Σν κφλν αληίζηνηρν επίζεκν ζεζκηθφ θείκελν πνπ ππάξρεη είλαη ε ειιεληθή Λεπθή 

Βίβινο
230

, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην 2014 απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Θα πξέπεη 

σζηφζν λα ζεσξεζεί σο κία κεκνλσκέλε ελέξγεηα πνπ θαιχπηεη έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο 

Δζληθήο καο Αζθάιεηαο, απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπληζηψζα ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο. Ζ 

έιιεηςε απηνχ ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ θεηκέλνπ -ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο- 

νδεγεί ζε έιιεηςε  ζπλέρεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ζπλέπεηαο ησλ δξάζεσλ φρη κφλν ηεο 

Δμσηεξηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία επίηεπμεο καθξνπξφζεζκσλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη ηελ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

ρψξαο καο απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο δξψληεο. 

 ζνλ αθνξά ζηα θαηεμνρήλ ζπκπεξάζκαηά καο γηα ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

σο πξψην αλαθέξνπκε απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε «δεκνηηθφηεηα» ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ. 

Γηαπηζηψλνπκε δειαδή πσο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ζεζκνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλα 

επηηειηθά φξγαλα ηα νπνία έρνπλ σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηε «δηαρείξηζε» ηεο Δζληθήο 

ηνπο Αζθάιεηαο. Σα φξγαλα απηά, έρνληαο ζαθψο θαζνξηζκέλεο απφ ην Νφκν αξκνδηφηεηεο θαη 

κε γλψκνλα κία ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο -εγθεθξηκέλε απφ ην θξάηνο- είλαη ζε ζέζε λα 

ζπληνλίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο ελέξγεηεο φισλ ησλ θξαηηθψλ Φνξέσλ, επεκβαίλνληαο θάζε 

θνξά φπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. Αλ θαη ηα ξγαλα απηά δηαθέξνπλ 

ζηελ νλνκαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απφ θξάηνο ζε θξάηνο -αλάινγα βέβαηα θαη κε 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί- φια δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα. 

Έλα δεχηεξν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε αθνξά ζηε δνκή ηνπ πκβνπιίνπ, ε 

νπνία -παξά ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ θξάηνο ζε θξάηνο- παξνπζηάδεη θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Έλα απφ ηα απηά είλαη ε ζπκκεηνρή ηφζν Κπβεξλεηηθψλ εθπξνζψπσλ, κε 

Πξφεδξν ηνλ Πξσζππνπξγφ ή ηνλ Πξφεδξν
231

 θαη ηαθηηθά κέιε ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο 

θαη ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, φζν θαη «ηερλνθξαηψλ»
232

. Σα πεξηζζφηεξα πκβνχιηα 

ππάγνληαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ ή ηνλ Πξφεδξν κε ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε κίαο Γξακκαηείαο 

αλάινγνπ κεγέζνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ απμεκέλεο εμνπζίεο πάλσ ζε 

άιινπο Φνξείο, ηδίσο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Δπηθεθαιήο ηνπο είλαη ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο κε 
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 Βι. Παπάπηημα Λ. 
231

 Αλάινγα κε ην πθηζηάκελν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνπ θάζε θξάηνπο. 
232

 Αξρεγνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή ησλ Κιάδσλ (ηξαηφο, Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη Πνιεκηθφ 

Ναπηηθφ) απηψλ θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκκεηέρνπλ σο έθηαθηα κέιε 

ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 
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ηνλ ξφιν λα είλαη ζπλήζσο ζπκβνπιεπηηθφο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο πξνβαίλεη κφλν ζε 

εηζεγήζεηο ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία  ιήςεο απνθάζεσλ.  

Σν ηξίην ζπκπέξαζκα αθνξά ζηελ χπαξμε αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο καο. Σν ηέσο Κπβεξλεηηθφ 

πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο -φπσο εμεηάζακε- ζεσξνχληαλ απφ ηελ πιεηνςεθία 

«δηαθνζκεηηθφ» θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Ο ξφινο ηνπ δε, είρε εθθπιηζηεί ζηελ απιή επηθχξσζε 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηηο θξίζεηο ησλ Αξρεγψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ νδήγεζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε 

(Κπβεξλεηηθφ) πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο. Παξάιιεια φκσο κε ην (ΚΤ)ΔΑ 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ηφζν ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ 

Τπνζέζεσλ
233

 ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ φζν θαη ην Δζληθό πκβνύιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
234

 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ελφο 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε απηφλ. 

 ζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο ελφο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζηε 

ρψξα καο, φπσο είδακε θαη ζην δεχηεξν Κεθάιαην, φινη νη επαγγεικαηηθνί «θχθινη» -αλ θαη 

έρνπλ εθθξάζεη πνηθίιεο απφςεηο σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε νλνκαζία θαη δνκή- ζεσξνχλ πσο 

ηα ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη απφ έλα επηηειηθφ φξγαλν ππαγφκελν 

απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ. Απηφ κπνξεί λα είλαη είηε έλαο εληειψο θαηλνχξηνο ζεζκφο, 

δηαηεξψληαο ή θαηαξγψληαο θάπνηνπο απφ ηνπο ππάξρνληεο, είηε λα πξνθχςεη σο κεηεμέιημε 

θάπνηνπ άιινπ νξγάλνπ, φπσο έγηλε κε ην ΚΤΔΑ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπσο αλαθέξεη ν 

Λάκπξνο Σδνύκεο
235

 : 

«Δίλαη ινηπόλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπγθξόηεζεο ελόο θαηεμνρήλ 

νξγάλνπ κε αληηθείκελν ηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Δζληθήο 

Άκπλαο, Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη Φεηξηζκνύ Κξίζεσλ. Έλα 

εληζρπκέλν όξγαλν πνπ λα ζπληνλίδεη ηνπο θιάδνπο ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, κε ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία. 

Γειαδή, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ζπγθξνηεζεί άκεζα Σπκβνύιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο»
 236

. 
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 Βι. Παπάπηημα ΗΑ. 
234

 Βι. Παπάπηημα ΗΔ. 
235

 Αληηζηξάηεγνο ε.α. κε ζεηεία ζην ΓΔ, ην ΓΔΔΘΑ θαη ην ΝΑΣΟ. 
236

 Βι. https://slpress.gr/ethnika/to-kysea-poy-dystychos-den-echoyme/ (πξνζπέιαζε 20/09/2019). 
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 Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε αθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ηέηνην 

φξγαλν ζα πξέπεη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ φρη κφλν λα έρνπλ θαηνρπξσζεί ζπληαγκαηηθά κε Νφκν 

αιιά θαη λα έρνπλ δηαρσξηζηεί ζαθψο απφ απηέο άιισλ νξγάλσλ -εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ- γηα ηελ απνθπγή επηθάιπςεο κε απηέο άιισλ νξγάλσλ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ
237

, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε. Σν επηηειείν ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιεηηνπξγεί απηφλνκα κε επηθεθαιήο ηνλ χκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο ζα έρεη 

θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ Πξσζππνπξγφ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο φπνηεο 

εμειίμεηο θαη ηα κφληκα κέιε λα ζπλεδξηάδνπλ ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κήλα. Σν 

λέν απηφ φξγαλν είλαη σθέιηκν λα ρσξηζηεί ζε επί κέξνπο ηκήκαηα, ηα νπνία ζα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Χο ειάρηζηα απαξαίηεηα θξίλνληαη απηά ηεο ρεδίαζεο/Υάξαμεο 

ηξαηεγηθήο, ηεο Αλάιπζεο/Δθηίκεζεο Πιεξνθνξηώλ
238

  θαη ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ.  

 Ο ραξαθηήξαο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ πηζηεχνπκε 

πσο πξέπεη λα είλαη δηαθνκκαηηθφο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θνκκαηηθή ζπλαίλεζε
239

 νχηε 

δεζκεπηηθφο
240

 φπσο πξφηεηλε ην πνιηηηθφ θφκκα «Σν Πνηάκη». Χο πξνο ην δηαθνκκαηηθφ 

ραξαθηήξα  νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ράξαμε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, ε νπνία φπσο 

είδακε είλαη κία απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πκβνπιίνπ, απνηειεί
241

 επζχλε ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ. 

                                                           
237

 Βι. Παπάπηημα ΗΓ. 
238

 Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε. 
239

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Γηψξγνο Μαπξσηάο [βι. http://topotami.gr/to-symvoulio-ethnikis-

asfaleias-prepei-na-antanakla-mia-diakommatiki-prosengisi/ (πξνζπέιαζε 31/8/2019)] «Ζ ράξαμε όκσο 

κηαο καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο, πνπ είλαη από ηνπο βαζηθνύο ξόινπο ηνπ πκβνπιίνπ, ρξεηάδεηαη 

ζπλαίλεζε θαη ζεζκηθή κλήκε θαη απηό ζα πξέπεη λα απνηππώλεηαη ζηε ζύλζεζή ηνπ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

εθπξνζώπσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο». Σν ίδην εμέθξαζαλ ηφζν ν ηέιηνο Φελέθνο [βι. 

http://topotami.gr/epitaktiki-i-dimiourgia-desmeftikou-ethnikou-symvouliou-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 

31/8/2019)] ηνλίδνληαο «Σελ αλάγθε ηνπ “κπνιηάζκαηνο” ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνκκάησλ ζε κηα θνηλή 

εζληθή ζηξαηεγηθή κέζσ ελόο δεζκεπηηθνύ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο» φζν θαη ν Γηψξγνο Καθιίθεο [βι. 

http://topotami.gr/to-neo-sy%c2%b5voulio-ethnikis-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 31/8/2019.] ιέγνληαο πσο 

«Αλ γηα ζέµαηα µεγάιεο εζληθήο ζεµαζίαο θαη µε ηνπο ππαξθηνύο γύξσ από ηελ Διιάδα θηλδύλνπο 

εμαθνινπζήζεη λα ζεσξείηαη ε ζπλαίλεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο επθηαία αιιά όρη απαξαίηεηε θαη πσο αξθεί ε, 

µεηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ελεµέξσζή ηεο, νη πηζαλόηεηεο λα εµθαλίδεηαη ε ρώξα δηεζλώο µε εληαία 

θαη ζηηβαξή δηεζλή εηθόλα ζα είλαη ειάρηζηεο. Δρνπµε πξόζθαηα παξαδείγµαηα πνπ θόµµαηα θαη θνηλή 

γλώµε δηράζηεθαλ γηα ζέµαηα γηα ηα νπνία όιε ζρεδόλ ε θνηλσλία δηαηύπσλε ηελ εθηίµεζε όηη 

δηαθνξεηηθά ζα ήζαλ ηα πξάγµαηα αλ είρε επηδησρζεί ε πνιπζξύιεηε αιιά αλύπαξθηε εζληθή ζπλελλόεζε». 
240

 Ο ηέιηνο Φελέθνο κάιηζηα ζε δήισζή ηνπ [βι. http://topotami.gr/epitaktiki-i-dimiourgia-

desmeftikou-ethnikou-symvouliou-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 31/8/2019)] επεζήκαλε «Σελ αλάγθε ηνπ 

“κπνιηάζκαηνο” ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνκκάησλ ζε κηα θνηλή εζληθή ζηξαηεγηθή κέζσ ελόο δεζκεπηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο» 
241

 πσο επεζήκαλε ν Γηψξγνο Υαηδεζενθάλνπο ζην δεχηεξν Κεθάιαην, 

http://topotami.gr/to-symvoulio-ethnikis-asfaleias-prepei-na-antanakla-mia-diakommatiki-prosengisi/
http://topotami.gr/to-symvoulio-ethnikis-asfaleias-prepei-na-antanakla-mia-diakommatiki-prosengisi/
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Δπηπξφζζεηα, ε πνιππφζεηε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ θαζηέξσζε κίαο ζρεηηθά κεγάιεο
242

 ζεηείαο ησλ «ηερλνθξαηψλ» ηνπ πκβνπιίνπ. Χο πξνο 

ηνλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ Μάλν Καξαγηάλλε
243

 ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη: 

«[…] Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη έλα όξγαλν κε κεηθηό ξόιν: επηηειηθή 

ππνζηήξημε ζηελ εθπόλεζε ζηξαηεγηθήο θαη ζπληνληζκό δξάζεσλ 

αλάκεζα ζηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο».
 244

 

 Ο δεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ ζα είλαη εγγελήο 

αιιά  ζα πεγάδεη απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ε νπνία ζα επηθπξψλεη ηελ ηξαηεγηθή Δζληθήο 

Αζθάιεηαο πνπ ζα εθπνλεί θαη ππνβάιιεη ζε απηήλ γηα ςήθηζε/έγθξηζε ην πκβνχιην. Ζ 

ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα απνηειεί ην επηζηέγαζκα -φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο- ηεο εζληθήο καο ζηξαηεγηθήο θαη ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο Δζληθνχο 

καο ζηφρνπο, δεζκεχνληαο ζε βάζνο ρξφλνπ ηελ θάζε Κπβέξλεζε. πκθσλνχκε δειαδή 

απφιπηα κε ηε δήισζε ηνπ Νηθήηα Καθιακάλε: 

«Τώξα είλαη ε ώξα ηεο εζληθήο νκνςπρίαο θαη όρη λα βγάδνπκε ηα 

εζώςπρα καο, θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε, εληόο Διιάδαο. 

Πξέπεη λα κπνπλ ζηόρνη, πνπ κόλν ην Σπκβνύιην Δζληθήο 

Αζθαιείαο κπνξεί λα ηνπο ζέζεη»
245

.  

Θα πξέπεη ηέινο λα ππελζπκίζνπκε πσο αλ θαη θαηά θαηξνχο αλαιήθζεθαλ 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ελ ηνχηνηο δελ νδήγεζαλ ζε κφληκα απνηειέζκαηα. Απφ ηε ζχζηαζε
246

 ηνπ 

πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ην 1986 θαη ηελ θαηάξγεζή
247

 ηνπ ην 1996, ηε ζχζηαζε ηνπ 

ΚΤΔΑ κε ηηο πνιιαπιέο ηξνπνπνηήζεηο
248

 ηεο ζχλζεζήο ηνπ θαη ηε ζηαδηαθή απαμίσζή ηνπ, 

                                                           
242

 Μία ζεηεία απφ έμη έσο δέθα έηε εμαζθαιίδεη φηη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηθφ θφκκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία. 
243

 Ο Μάλνο Καξαγηάλλεο δηδάζθεη ζέκαηα γχξσ απφ ηε Γηεζλή Αζθάιεηα ζην King’s College ηνπ 

Λνλδίλνπ. 
244

 Βι. https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/ 

(πξνζπέιαζε 12/09/2019). 
245

 Βι. https://www.militaire.gr/quot-prepei-na-ftiaxoyme-symvoylio-ethnikis-asfaleias-quot-leei-o-

nikitas-kaklamanis/ (πξνζπέιαζε 09/12/2019). 
246

 Βι. Παπάπηημα ΗΕ. 
247

 Βι. Παπάπηημα ΗΖ. 
248

 Βι. Παπαπηήμαηα Ζ έσο Η. 
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ηελ πξφηαζε λφκνπ
249

 γηα ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο απφ «Σν Πνηάκη» θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο, φια θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

έιιεηςε θνπιηνχξαο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ απφ 

ηνλ πνιηηηθφ ρψξν κε πξνρεηξφηεηα. 

 Χο πξνο ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη  λα δηαδξακαηίζεη ν Έιιελαο χκβνπινο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ  πύξν Ρηδόπνπιν
250

 ν νπνίνο -ζπγθξίλνληάο 

ηνλ κε απηφλ ηνπ ακεξηθαλνχ νκνιφγνπ ηνπ- επηζεκαίλεη φηη: 

«Σηελ Διιάδα, ν ζύκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ πξσζππνπξγνύ 

δελ κπνξεί -ιόγσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο- λα 

έρεη ηνλ ίδην θαζνξηζηηθό ξόιν. Αθόκε θη αλ ελδπζεί ην ζεζκηθό 

καλδύα ηνπ γξακκαηέα ηνπ ΚΥΣΔΑ είλαη πξνθαλέο όηη δελ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα απνθαζίζεη θαη λα επηβάιιεη ηηο απόςεηο ηνπ επί ησλ 

κειώλ ηνπ ππνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη εηδηθόηεξα επί ησλ 

ππνπξγώλ Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο».
251

 

 Σνλίδεη επίζεο φηη ν αληίζηνηρνο ζεζκφο  πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο ΖΠΑ -ζην πξφηππν ηνπ 

νπνίνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ ζεζκνζεηήζεθε ν ειιεληθφο- έρεη ηδηαίηεξα απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο 

θαη εμνπζίεο απνηειψληαο επί ηεο νπζίαο ηνλ «Τπεξππνπξγφ Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ». Ο 

Έιιελαο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο πνιχ πηζαλφλ λα δηεθπεξαηψλεη απιψο ηε 

γξαθεηνθξαηία ρσξίο λα ζπγθεληξψλεη ηδηαίηεξεο εμνπζίεο ή λα ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο νπζηαζηηθήο επηξξνήο. Πηζηεχεη ηέινο πσο νη ηθαλφηεηεο ηνπ εθάζηνηε πκβνχινπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα κπνξεί λα ππεξληθήζεη ηα ειιεληθά «θαθψο θείκελα» θαη θξίλεη 

πσο ε επηινγή νπνηνπδήπνηε ζηξαηησηηθνχ, θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ ή κέινο Ηλζηηηνχηνπ 

είλαη αδφθηκε, θαζψο δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πείξα ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη 

θαη ην δεηνχκελν. Αλ θαη ζπκθσλνχκε σο πξνο ην πξψην ζεκείν -ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

πκβνχινπ- δηαθσλνχκε σο πξνο ην δεχηεξν -ηελ επαγγεικαηηθή «θαηαγσγή» ηνπ πκβνχινπ- 

θαζψο ε εκπεηξία ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ηα πξφηεξα θαζήθνληα πνπ έρεη 

αζθήζεη θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν αλήθεη  ν εθάζηνηε «ππνςήθηνο». 

Έρνληαο παξαζέζεη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηά καο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

αλ θαη ε λέα Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ 
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 Βι. Παπάπηημα ΗΘ. 
250

 Βι. http://www.rizopoulospost.com/about/bio/ (πξνζπέιαζε 06/09/2019). 
251

 Βι. http://www.rizopoulospost.com/symvoulos-ethnikis-asfaleias-arxitektonas-i-stratigos/ 

(πξνζπέιαζε 06/09/2019). 

http://www.rizopoulospost.com/about/bio/
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Δζληθή Αζθάιεηα πξνρσξψληαο ζηε δεκηνπξγία Γηεύζπλζεο Ακπληηθήο Γηπισκαηίαο
252

, ηνλ 

δηνξηζκφ πκβνχινπ (θαη Αλαπιεξσηή) Δζληθήο Αζθάιεηαο «παξά ησ Πξσζππνπξγψ»
253

 θαη 

ηελ ςήθηζε Νφκνπ
254

 γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ΚΤΔΑ απφ Κπβεξλεηηθό πκβνύιην 

Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο ζε Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, δελ κπνξνχκε παξά λα 

δηαηεξήζνπκε κία επηθπιαθηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εμέιημε απηψλ ησλ ζεζκψλ. Οθείινπκε 

σζηφζν λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην πξψην βήκα πξνο έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ αλάπηπμε 

θνπιηνχξαο εζληθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα έρεη γίλεη· απηφ πνπ απνκέλεη πιένλ είλαη ν ζαθήο 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

απηνχ, θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ (ΚΤ)ΔΑ, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα 

αξθεζηεί κφλν ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή «επηηειηθψλ πξντφλησλ» 

φπσο ε ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο. 
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 Βι. Τπνθεθάιαην 3.4 «Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 2019». 
253

 Βι. Παπάπηημα ΚΓ. 
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 Βι. Παπάπηημα ΚΓ. 
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Α.  Πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ Δζληθή Αζθάιεηα 

  Αλ επηρεηξήζεη θαλείο λα εμεηάζεη ην πεξηερφκελν πνπ πξνζδίδεηαη ζηνλ φξν 

Δζληθή Αζθάιεηα ηφζν απφ ηα δηάθνξα θξάηε αλά ηνλ θφζκν φζν θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

εξεπλεηέο, ζα  δηαπηζηψζεη αξθεηέο δηαθνξέο. Σν ίδην φκσο ζα δηαπηζηψζεη θαη αλ εμεηάζεη ηελ 

εμέιημε ηνπ φξνπ απηνχ κέζα ζην ρξφλν. Ζ αξρηθή έλλνηα ηνπ φξνπ Δζληθή Αζθάιεηα ήηαλ 

ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε απηήλ ηεο Δζληθήο Άκπλαο, ηελ απφθξνπζε δειαδή ησλ ερζξηθψλ 

επηζέζεσλ ησλ ζηξαηεπκάησλ άιισλ θξαηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο απέρεη θαηά πνιχ 

σζηφζν απφ ηε ζεκεξηλή έλλνηα πνπ  ηεο απνδίδεηαη, ε νπνία -φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ- 

είλαη αξθεηά πην δηεπξπκέλε
255

. Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηνπ φξνπ. 

 Α.1. Γεληθά πεξί αζθάιεηαο 

  Αλ αλαδεηήζνπκε ην ιήκκα αζθάιεηα ζε έλα ιεμηθφ ζα δηαπηζηψζνπκε πσο 

νξίδεηαη σο «ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη, όπνπ αηζζάλεηαη θαλείο όηη δελ 

απεηιείηαη· ε απνηξνπή θηλδύλνπ ή απεηιήο, ε εμαζθάιηζε ζηγνπξηάο θαη βεβαηόηεηαο»
256

. Δθ 

πξψηεο φςεσο κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη φξνο απηφο είλαη ηαπηφζεκνο κε απηφλ ηεο 

άκπλαο. Δμεηάδνληαο φκσο πην πξνζεθηηθά ην δεχηεξν φξν δηαπηζηψλνπκε πσο άκπλα είλαη «ε 

αληίζηαζε αηόκνπ ή νκάδαο πξνο επηηηζέκελν, δει. ην λα πξνζηαηεύεη θαη λα ππεξαζπίδεηαη 

θαλείο ηελ αζθάιεηα ηνύ εαπηνύ ηνπ ή/θαη άιισλ από θάζε είδνπο επηζέζεηο»
257

. Ζ έλλνηα δειαδή 

ηεο αζθάιεηαο είλαη πην επξεία, αθελφο επεηδή εκπεξηέρεη ηελ αληίζηνηρε ηεο άκπλαο θαη 

αθεηέξνπ επεηδή θαιχπηεη κία δηάζηαζε πνπ δελ θαιχπηεη ε άκπλα. Ζ αζθάιεηα δειαδή δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθνχ θηλδχλνπ. Τπνδειψλεη επίζεο ηε δεκηνπξγία 

επλντθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ζθάικαηνο ή νιηζζήκαηνο, ελέξγεηεο 

δειαδή απνθιεηζηηθά δηθέο καο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Α.2. Ζ Δζληθή Αζθάιεηα 

  Πξνζζέηνληαο σζηφζν ζε κία ιέμε ην επίζεην εζληθόο δειαδή «απηόο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην έζλνο»
258

, ηεο πξνζδίδνπκε κία πην επξεία ζεκαζία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

έζλνο είλαη «ην ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί θαη από ηνπο ίδηνπο θαη από ηνπο 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 21-25. 
256

 Βι. Μπακπηληψηεο Γεψξγηνο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα, 

2002, ζ. 305. 
257

 Οπ. π., ζ. 142. 
258

 Οπ.π., ζ. 551. 
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άιινπο σο νκνηνγελέο ζύλνιν, θαζώο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δεζκνύο θνηλήο θαηαγσγήο θαη 

ηζηνξηθό παξειζόλ, θνηλά ζηνηρεία πνιηηηζκνύ, θνηλά ηδαληθά θαη πνιιέο θνξέο θνηλή γιώζζα θαη 

ζξεζθεία, ελώ παξάιιεια έρνπλ ζπλείδεζε ηήο δηαθνξάο ηνπο από ηα άιια αλάινγα ζύλνια 

αλζξώπσλ»
259

. ηαλ επνκέλσο αλαθεξφκαζηε ζηελ Δζληθή Αζθάιεηα, ελλννχκε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεθφσλ ελφο θξάηνπο, ε νπνία φπσο θαηαιαβαίλνπκε ζα πξέπεη λα 

αληαλαθιά θάπνηα ειάρηζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηνπ θαη δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε. Πνηα κπνξεί επνκέλσο λα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηφζν δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο; 

 Α.3. Οη ζπληζηώζεο ηεο  Δζληθήο Αζθάιεηαο 

   Ζ Δζληθή Αζθάιεηα πεξηιακβάλεη κία πιεζψξα -δηαθνξεηηθψλ αιιά 

ζπγθνηλσλνχλησλ κεηαμχ ηνπο- ηνκέσλ φπσο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ελέξγεηαο, ηεο εζσηεξηθήο 

(δεκφζηαο) ηάμεο, ηεο Δζληθήο Άκπλαο αιιά θαη ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ινη απηνί νη ηνκείο ζπλζέηνπλ έλα 

πνιχπινθν θάζκα ην νπνίν, επεξεαδφκελν ηφζν απφ εζσηεξηθνχο φζν θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ. Θα 

κπνξνχζακε επνκέλσο λα δηαηξέζνπκε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα ζε Δμσηεξηθή Αζθάιεηα, 

Δζσηεξηθή Αζθάιεηα, Οηθνλνκηθή Αζθάιεηα, Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα, Κπβεξλναζθάιεηα, 

Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ θαη Πεξηβαιινληηθή Αζθάιεηα. Κνηλφο ηφπνο σζηφζν φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζπληζησζψλ είλαη ε απνηξνπή ηεο αληίζηνηρεο απεηιήο θαη ε ηαπηφρξνλε 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ ελφο θξάηνπο.   

 Α.4. Δμσηεξηθή Αζθάιεηα 

  Ζ πξψηε ζπληζηψζα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε Δμσηεξηθή Αζθάιεηα είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο άκπλαο έλαληη εμσηεξηθψλ απεηιψλ. 

Δθθξάδεη δε ηελ ηθαλφηεηα θάζε θξάηνπο γηα δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ερζξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο. πσο θαηαιαβαίλεη θαλείο, βαζηθή πξνυπφζεζε απηήο ηεο 

ζπληζηψζαο ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη ε χπαξμε αμηφκαρσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ αιιά θαη 

αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ ηα νπνία ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη, πξνζαξκφδνληάο ηα αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. Οη απεηιέο φκσο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλα θξάηνο δελ πξνέξρνληαη 
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 Βι. Μπακπηληψηεο Γεψξγηνο, Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα, 

2002, ζ. 553. 
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Ζ δηαπίζησζε απηή καο νδεγεί ζηελ 

επφκελε ζπληζηψζα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

 Α.5. Δζσηεξηθή Αζθάιεηα 

  Ζ Δζσηεξηθή Αζθάιεηα είλαη ζηελά  ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε 

αζθάιεηα
260

, ηελ επκάξεηα δειαδή ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο. Αλ θαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

ηελ εμηζψζεη κε ηε δεκφζηα ηάμε, θαιχπηεη κία πιεζψξα ηνκέσλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη θπξίσο 

κε ηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηαλ αλαθεξφκαζηε επνκέλσο 

ζηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ελλννχκε ην είδνο απηφ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

ψκαηα Αζθαιείαο (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή θαη Ληκεληθφ ψκα) θαη ηηο ινηπέο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θάζε θξάηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

έλλνκεο ηάμεο κέζα απφ ηελ αζηπλφκεπζε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ πάηαμε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

 Α.6. Οηθνλνκηθή Αζθάιεηα 

  Ζ Οηθνλνκηθή Αζθάιεηα αθνξά, φπσο θαηαιαβαίλεη θαλείο, αθελφο ζηε 

δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ
261

 πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ θαη σο έλλνηα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε 

ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ
262

 σο κέξνο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

αλαθεξφκαζηε ζηελ θξαηηθή (ζπιινγηθή) δηάζηαζή ηεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ καθξν-

νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε
263

 ζρεηίδεηαη κε ηελ εζληθή νηθνλνκηθή ηξσηφηεηα
264

 θαη ηελ ηθαλφηεηα 
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 Ο φξνο «αλζξψπηλε αζθάιεηα» (human security) εηζήρζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ γηα πξψηε θνξά ην 1994 

θαη αλαθεξφηαλ ζηηο επηά δηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο, πγεηνλνκηθήο, πξνζσπηθήο, πνιηηηθήο, 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Βι. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf θαη UNDP, Human 

Development Report 1994, Oxford University Press, New York, 1994 ζην 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (πξνζπέιαζε 

16/10/2019). 
261

 Ζ ιέμε θίλδπλνο απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ «risk» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ 

νηθνλνκία. Ο ίδηνο φξνο απνδίδεηαη επίζεο κε ηνλ ειιεληθή ιέμε «ξίζθν», ε νπνία απνηειεί ζηελ νπζία 

κεηαθνξά ηεο αγγιηθήο ιέμεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
262

 Ζ «αηνκηθή» νηθνλνκηθή αζθάιεηα παξαπέκπεη ζηελ αζθάιεηα εηζνδήκαηνο, αγνξάο εξγαζίαο, 

απαζρφιεζεο, δεμηνηήησλ, αξκνδηνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα ζπλδηθαιηζκνχ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά 

ηελ εξγαζία. Γηα κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο βι. Economic 

security for a better world, International Labour Office, Geneva, 2004. (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
263

 Βι. Tamošiūnienė Rima and Munteanu Corneliu, Current research approaches to economic security. 

1
st
 International Conference on Business Management, Universitat Politècnica de València, 2015 ζην 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
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αληίζηαζεο
265

 ηεο νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο. Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ 

ηνλ V. Senceagov γηα ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα είλαη «ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη θξαηηθνί 

ζεζκνί εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθύιαμε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη επαξθέο ζηξαηησηηθό δπλακηθό»
266

. Δμαζθαιίδνληαο επνκέλσο ηα 

απαξαίηεηα κέζα παξαγσγήο, παίξλνληαο θαηάιιεια δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαη ζπλάπηνληαο 

ζηνρεπκέλεο εκπνξηθέο ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηξίηα κέξε, έλα θξάηνο κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο. 

 Α.7. Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα 

  Ζ Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα είλαη έλαο φξνο πνπ απαληάηαη φιν θαη πην ζπρλά ζηηο 

εκέξεο καο, ηδηαηηέξσο ιφγσ ηεο αλαθάιπςεο λέσλ θνηηαζκάησλ
267

 πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Καζψο δελ ππάξρεη έλαο κνλνζήκαληνο νξηζκφο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα, ζα παξαζέζνπκε δχν απφ απηνχο πνπ ζπλαληάκε ζηε δηεζλή αιιά θαη ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. Δλεξγεηαθή αζθάιεηα επνκέλσο γηα ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Δλέξγεηαο (ΓΟΔ)
268

 

είλαη «ε ζπλερήο δηαζεζηκόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε πξνζηηή ηηκή»
269

 ελψ ην Ηλζηηηνύην 

Δλέξγεηαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (ΗΔΝΔ) αλαθέξεη φηη «ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί σο ε 

δπλαηόηεηα δηαζθάιηζεο ηεο ζπλερνύο θάιπςεο ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα, αθελόο κέζσ 

επαξθώλ εζσηεξηθώλ πόξσλ, εθκεηαιιεύζηκσλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθά παξαδεθηέο θαη, 

αθεηέξνπ, κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζε εμσηεξηθέο πεγέο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ζηαζεξέο»
 270

. Οη 

θπξηφηεξνη δε παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζχκθσλα
271

 πάιη κε ην ΗΔΝΔ είλαη ε 

δηαζεζηκόηεηα
272

 (availability), ε αμηνπηζηία
273

 (reliability), ε νηθνλνκηθή πξνζηηόηεηα
274

 

(affordability)  θαη ε βησζηκόηεηα
275

 (sustainability). 
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MjU4ODI0Mjg4OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
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 Ζ εζληθή νηθνλνκηθή ηξσηφηεηα  ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ν «δείθηεο αλνίγκαηνο», ν 

ζπγθεληξσηηζκφο ησλ εμαγσγψλ θαη ε εμάξηεζε ησλ εηζαγσγψλ.  
265

 Ο φξνο αληίζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη απνξξφθεζεο ηνπ ζνθ. 
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 Βι. Tamošiūnienė Rima and Munteanu Corneliu, Current research approaches to economic security. 

1
st
 International Conference on Business Management, Universitat Politècnica de València, 2015, ζ.2. 
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268
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269
 Βι. https://www.iea.org/topics/energysecurity/ (πξνζπέιαζε 10/11/2019). 
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 Βι. ηακπνιήο Κσζηήο & Μεδαξηάζνγινπ Γεκήηξεο, Ζ Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα ηεο Διιάδαο θαη 

Πξνηάζεηο γηα ηελ Βειηίσζή ηεο. Μειέηε ΗΔΝΔ (Μ51), Αζήλα, 2018, ζ. 9. 
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 Οπ.π. 
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 Α.8. Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ 

  Ζ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ (Information Security) είλαη κία παξεμεγεκέλε 

έλλνηα, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζην άθνπζκά ηεο ζθέθηνληαη ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο θάζε 

θξάηνπο θαη ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ θαηαζθνπείαο
276

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη 

έλαο αξθεηά πην επξχο ηνκέαο, θαζψο αθνξά φρη κφλν ελεξγεηηθά (π.ρ. ζπιινγή πιεξνθνξηψλ) 

αιιά θαη παζεηηθά κέηξα (π.ρ. πξνζηαζία έλαληη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηξίηνπο). Πξέπεη 

επίζεο λα ηνληζηεί φηη νη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε είλαη πιεξνθνξίεο 

ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, αθνξνχλ δειαδή πξνζέζεηο, ελέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο ησλ πςειψλ 

θιηκαθίσλ ηεο Γηαθπβέξλεζεο ελφο θξάηνπο, νξγαληζκνχ ή άιινπ ζεκαληηθνχ δξψληα, νη 

νπνίεο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ -ζεηηθά ή αξλεηηθά- ηελ εμέιημε θάπνηαο θαηάζηαζεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαιακβάλνπλ πνηθίιεο 

κνξθέο. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο έρεη δεκηνπξγήζεη κία λέα κνξθή πνιέκνπ ηνλ «Κπβεξλνπφιεκν»
277

. 

 Α.9. Κπβεξλναζθάιεηα 

  Με ην είδνο απηνχ ηνπ πνιέκνπ ζρεηίδεηαη ε επφκελε ζπληζηψζα ηεο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο, ε Κπβεξλναζθάιεηα (Cyber Security). Απεηιέο ζηνλ ηνκέα απηφ ζεσξνχληαη νη θάζε 

κνξθήο «ειεθηξνληθέο»
278

 πξνζπάζεηεο ππνθινπήο δεδνκέλσλ ή κφιπλζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ δνκψλ ελφο θξάηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαηάξξεπζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ δσηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ
279

. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα είηε 

απηφκαηα (πξνζβνιή κέζσ ηνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) είηε ρεηξνθίλεηα (απφ ηνπο γλσζηνχο 

ζε φινπο καο hackers
280

). Κχξηνο ζηφρνο επνκέλσο ηεο Κπβεξλναζθάιεηαο είλαη ε ζσξάθηζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δσηηθψλ ππνδνκψλ ελφο θξάηνπο, ψζηε λα θαηαζηαζνχλ 

φζν ην δπλαηφλ απξφζβιεηεο απφ πεηξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ είηε ζηελ θξαηηθή 

                                                                                                                                                                          
273

«Ζ δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία από δηαθνπέο ηνπ δηθηύνπ». 
274

«ηαζεξέο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ 

θαη ε νηθνλνκία». 
275

«Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θόζηνπο από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θάζε κέξνπο ηεο ελεξγεηαθήο αιπζίδαο». 
276

 Γηα κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε βι. Φηηζαλάθεο ήθεο, Δζληθή αζθάιεηα θαη ζύγρξνλεο ππεξεζίεο 

θαηαζθνπείαο ζηελ Διιάδα. Πνηακφο, Αζήλα, 2015. 
277

 Γηα κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε βι. Richards Julian, Cyber-War. The Anatomy of the Global Security 

Threat. Palgrave Macmillan, Hampshire, 2014. 
278

 Θα κπνξνχζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν φξνο «ςεθηαθέο». 
279

 Βι. https://m.huffingtonpost.gr/entry/eidhseis-politikh-tech-kyvernoepi8eseis-kai-kyvernoasfaleia-

sthn-ellada-_gr_15683960 (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
280

 Ζ ειιεληθή απφδνζε ηνπ φξνπ είλαη «ειεθηξνληθνί πεηξαηέο». 
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δπζιεηηνπξγία είηε ζηελ απψιεηα πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή δεδνκέλσλ (data). ηαλ κάιηζηα ε 

δπζιεηηνπξγία απηή αθνξά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηεο αεξάκπλαο κηαο ρψξαο, ηφηε 

θαηαιαβαίλεη θαλείο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη απηφ ην είδνο ηεο αζθάιεηαο. 

 Α.10. Πεξηβαιινληηθή Αζθάιεηα 

  Ζ Πεξηβαιινληηθή Αζθάιεηα ηέινο είλαη -φπσο θαη ε θπβεξλναζθάιεηα- έλα 

αλεξρφκελν είδνο αζθάιεηαο ην νπνίν θαηαιακβάλεη φιν θαη πςειφηεξε ζέζε ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ησλ θξαηψλ φζν θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. Μεξηθέο απφ ηηο απεηιέο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη ε αιφγηζηε πινηνκία, ε ππεξαιίεπζε θαη θπξίσο ε 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο -ζαιάζζηα, ρεξζαία θαη ελαέξηα- κε ηελ ηειεπηαία λα απαζρνιεί 

ηδηαηηέξσο ηελ Γηεζλή Κνηλφηεηα, θαζψο ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2) νδεγεί βαζκηαία ζε θιηκαηηθή αιιαγή
281

, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα. ην πιαίζην κάιηζηα ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ έρεη ζεκεησζεί κία γεληθφηεξε ζηξνθή ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο
282

 ηελ Δζληθή Αζθάιεηα είηε άκεζα -εμαζθαιίδνληαο 

βηψζηκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ- είηε έκκεζα θαζηζηψληαο θάζε θξάηνο ιηγφηεξν 

ελεξγεηαθά (θαη θαη’ επέθηαζε νηθνλνκηθά) εμαξηεκέλν απφ ηξίηα κέξε. 
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 Γηα κηα ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο βι. Γνχζε Δκκαλνπέια, 

Κιηκαηηθή αιιαγή. Παπαδφπνπινο, Αζήλα, 2017. 
282

 Βι. Μπφθαο Νηθφιανο, H ζεκαζία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

ΑΠΘ, Pro Justitia, Σφκνο 2, 2019 ζην https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
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Β. Ζ ειιεληθή Σηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο  

 Β.1. Γεληθά πεξί ηξαηεγηθήο  

  Ο φξνο ηξαηεγηθή πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

θπξηνιεθηηθά είλαη «ν ζρεδηαζκόο ζηξαηησηηθήο επηρεηξήζεσο, θαζώο θαη ε ηέρλε ηεο 

αμηνπνίεζεο όισλ ησλ δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο»
283

. Δλ ηνχηνηο ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο, κε απνηέιεζκα λα απνθηήζεη κία επξχηεξε 

ζεκαζία ππνδειψλνληαο «ην ζύλνιν ησλ ζρεδηαζκέλσλ ρεηξηζκώλ γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ: ν γεληθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ζέκαηνο, γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο θ.ιπ.»
284

. ηαλ κάιηζηα ν ζρεδηαζκφο απηφο ιακβάλεη ρψξα ζηα αλψηαηα θξαηηθά 

θιηκάθηα πξνο επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ ζηφρσλ ψζηε λα απνθεπρζεί κία πνιεκηθή 

ζχγθξνπζε ή ην ελ ιφγσ θξάηνο λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ ελεξγεηψλ θαη λα 

εμαζθαιίζεη θάπνην πιενλέθηεκα, ηφηε θάλνπκε ιφγν γηα «Τςειή ηξαηεγηθή»
285

.  

  χκθσλα επίζεο κε ηνλ αθαδεκατθφ θαη επίηηκν Α/ΓΔΔΘΑ, ηξαηεγφ ε.α. 

θαξβέιε Γεκήηξην
286

, ε ηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο θαη ηδηαηηέξσο ηα επαίζζεηα εζληθά ζέκαηα θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα. Σε ραξαθηεξίδεη 

κάιηζηα ζηελ πξψηε πεξίπησζε σο «Δζληθή ηξαηεγηθή» ή «Τςειή ηξαηεγηθή» θαη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε σο «ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή», κε ηε δεχηεξε λα επηθνπξεί ηελ πξψηε. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζεσξεί σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε χπαξμεο «Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο» ηελ θαηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκθσλήζεη φια ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα γηα ζεκαληηθά εζληθά δεηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κέζα ζην ρξφλν, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδνληαη ηα φξγαλα ιήςεο 

απφθαζεο σο πξνο ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηαθηηθή ή κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ δεηεκάησλ. Σν 

δεηνχκελν δειαδή θαηά ηελ πςειή ζηξαηεγηθή είλαη αθελφο ε δηαζχλδεζε θαη αθεηέξνπ ν 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ κέζσλ (ζηξαηησηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

δηπισκαηηθψλ, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη, νη νπνίνη πξέπεη φπσο 

θαηαιαβαίλεη θαλείο λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη θαη δηαηππσκέλνη, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα εθάζηνηε εζληθά ζπκθέξνληα. 
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2002, ζ. 1663. 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 53-56. 
286

 Βι. θαξβέιεο Γεκήηξηνο, Δζληθή ηξαηεγηθή (Απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο) ζην 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t38/t38_05.htm (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
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  Ζ Δζληθή ή Τςειή ηξαηεγηθή, απηφ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Γηψξγν 

Υαηδεζενθάλνπο θαιείηαη ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο
287

, ζηελ νπζία πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο (θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, θιπ) ελφο θξάηνπο, ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επηζπκεί λα βξίζθεηαη κειινληηθά -ζπλήζσο ζε ηξία έσο πέληε ρξφληα- 

θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ πινπνίεζεο. Απνηειεί επζχλε ηεο εθάζηνηε 

Κπβέξλεζεο θαη μεθηλάεη κε ηε δηαηχπσζε ηνπ «νξάκαηνο ηνπ εγέηε γηα ηε Υώξα» θαη 

ζπλερίδεηαη κε ηελ αλάιπζε
288

 ηνπ πεξηβάιινληνο -ηφζν εζσηεξηθνχ (δπλαηφηεηεο θαη 

αδπλακίεο) φζν θαη εμσηεξηθνχ (επθαηξίεο θαη απεηιέο)-εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

ρψξα γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ, ησλ εκπνδίσλ 

δειαδή πνπ πξέπεη λα ππεξβεί ψζηε λα πινπνηεζεί ην φξακα θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ 

(ηξφπνη πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο) κε βάζε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα. Σν 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηξαηεγηθήο ζπλίζηαηαη
289

 αθελφο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εζληθώλ ζηόρσλ
290

 

θαη αθεηέξνπ ζηελ εμαζθάιηζε επίηεπμεο απηψλ, κέζσ ηεο αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

ζηνπο επηκέξνπο θξαηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ θαη απηνί ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

δηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ
291

. 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα δε ηεο εθάζηνηε ηξαηεγηθήο κπνξεί λα αμηνινγεζεί
292

 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, ηελ χπαξμε εζσηεξηθήο ζπλνρήο (ζπλαίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ιεπηψλ 

απφθαζεο), ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο δπλάκεσλ
293

, ηε ξεαιηζηηθφηεηα κε βάζε ηηο εζληθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηέινο ηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ «αηπρψλ» απνθάζεσλ. ηαλ 

κία ηξαηεγηθή δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην θξάηνο πνπ ηελ αθνινπζεί ζα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαθχγεη ζε λέα κέζα ή κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο κίαο απεηιήο, δελ ζα ζεκεηψλνληαη 

άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (απνηέιεζκα ζπλήζσο ηεο 
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 Βι.. Υαηδεζενθάλνπο Γηψξγνο, Δζληθή ηξαηεγηθή. Πξόηαζε γηα έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην. ηδέξεο, 

Αζήλα, 2017, ζζ. 46-47. 
288

 Πξνηείλεηαη ε κέζνδνο SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats). Βι.. Υαηδεζενθάλνπο 

Γηψξγνο, νπ.π., ζζ. 48-49. 
289

 Βι.. Υαηδεζενθάλνπο Γηψξγνο, νπ.π., ζ. 50. 
290

 Χο εζληθφο ζηφρνο (κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ goal ή objective) λνείηαη θαζεηί πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 
291

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ 

άιισλ ηελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο (action plan) ηα νπνία ζπλζέηνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ην ιεηηνπξγηθφ-ηαθηηθφ επίπεδν. 
292

 Βι. Γαζθαιάθεο Ηππνθξάηεο, ρεδίαζε θαη άζθεζε ηξαηεγηθήο. Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ, 

Ννέκβξηνο 2015 ζην http://www.idis.gr/?p=3443 (πξνζπέιαζε 16/10/2019). 
293

 Χο νηθνλνκία δπλάκεσλ ππνδειψλεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα ρξεζηκνπνηεί ηα άθξσο 

απαξαίηεηα (φρη πεξηηηά) κέζα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηελ παξνκνηάζεη κε ηνλ αγγιηθφ φξν value for money ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεη έλα πξντφλ ην νπνίν έρεη ζπλάκα πξνζηηή ηηκή θαη θαιή πνηφηεηα .  
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κεησκέλεο ζπλαίλεζεο), ζα θξαηάεη ζε εθεδξεία κέξνο ησλ κέζσλ ηνπ γηα κειινληηθή ρξήζε 

γεγνλφο πνπ δελ ζα επηβαξχλεη άζθνπα ηνλ πιεζπζκφ, ζα απνθεχγεη ηε «κάηαηα» ρξήζε 

δπλάκεσλ γηα ζθνπνχο πνπ εμαξρήο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κε εθηθηνί θαη ηέινο 

αθφκα θαη αλ -παξά ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ- ην θξάηνο δεκησλφηαλ ζε 

θάπνηνλ ηνκέα, ζα είρε ηε δπλαηφηεηα αλάθακςεο.  

 Β.2. Ζ ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο 

πλδένληαο φιεο ηηο έλλνηεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ηψξα, θαηαιήγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ελφο θξάηνπο, απνηειεί ηνλ θξαηηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε επίζεο, 

φηη φπσο θάζε άιιε ζχγρξνλε ηξαηεγηθή, δελ ζηεξίδεηαη πιένλ κφλν ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ, 

νχηε αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα, αιιά 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ γεσνηθνλνκία. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη βέβαηα πσο ε ζηξαηησηηθή ηζρχο έξρεηαη ζε «δεχηεξε κνίξα», θαζψο θαηά θνηλή 

νκνινγία ζα απνηειεί πάληα ηνλ θαζνξηζηηθφ εθείλν παξάγνληα ζηνλ νπνίν ζα θαηαθεχγνπλ ηα 

θξάηε φηαλ φια ηα άιια κέζα ζα έρνπλ απνηχρεη
294

. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υξήζηνο Κφιιηαο
295

 «Ζ άκπλα θαη ε νηθνλνκία απνηεινύλ ην 

ζθιεξό ππόβαζξν, ηνπο δύν βαζηθνύο ππιώλεο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε εζληθή 

ζηξαηεγηθή ελόο θξάηνπο. […] Ζ αξκνληθή ζύδεπμε ησλ δύν είλαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αληνρή ζε βάζνο ρξόλνπ». 

Απαξαίηεηα επνκέλσο δνκηθά ζηνηρεία θάζε ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Ζ επίζεκε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα 

(απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ αληίιεςήο ηεο σο έλλνηα) . 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εζληθψλ δπλαηνηήησλ γηα θάζε ζπληζηψζα ηεο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ εζληθψλ πεγψλ ηζρχνο).  

 Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο αζθάιεηαο (δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθνχ θαη 

εζληθνχ) ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην θξάηνο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ην θξάηνο θαη φισλ ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ αληηκεηώπηζήο ηνπο. 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Πηέξξνο Φίιηππνο, Ζ Μεζόγεηνο πξνο ηνλ 21ν αηώλα. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο. 

Παπαδήζε, Αζήλα, 1996, ζ.32. 
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 Βι. Κφιιηαο Υξήζηνο, Άκπλα, νηθνλνκία θαη εζληθή ζηξαηεγηθή ζην Αιεηθαληήο ηέιηνο, Υσξαθάο 

Δπάγγεινο, ύγρξνλν Γηεζλέο ύζηεκα θαη Διιάδα. ηξαηεγηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα, 2001, ζζ.38-39. 
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 Ο θαζνξηζκφο ησλ εζληθψλ ζπκθεξόλησλ Δζληθήο Αζθάιεηαο, δειαδή 

νη γεληθφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζεη ηελ Δζληθή Αζθάιεηα.  

  Ο θαζνξηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ εζληθψλ ζηόρσλ κέζα απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα επηηεπρζεί ε Δζληθή Αζθάιεηα. 

 Ζ θαηάηκεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ ζε επηκέξνπο ζηφρνπο θαη 

έξγα (sector goals and tasks) γηα θάζε ζπληζηψζα ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη ε αλάζεζε απηψλ 

ζηνπο αληίζηνηρνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

 Ζ έθδνζε ζηξαηεγηθψλ νδεγηώλ-θαηεπζύλζεσλ Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη 

ν  ζαθήο θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ, θπξίσο ζε ηνκείο πνπ έρεη παξαηεξεζεί επηθάιπςε, γηα ηελ 

απνθπγή νιηγσξίαο θαη ζχγρπζεο. 

Ζ ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο -σο κέξνο ηεο Τςειήο ηξαηεγηθήο- είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θάζε θξάηνπο. Καζψο φκσο ζηελ Διιάδα ε επίζεκε 

ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζε θάπνην επίζεκν ζεζκηθφ 

θείκελν, ζα επηρεηξήζνπκε λα ηε ζθηαγξαθήζνπκε εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινχζεζαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο ρψξαο καο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πνηθίια 

πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Β.3. Μία πξώηε πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αλαθέξεη πσο 

«Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ηαγκέλε λα ππεξεηεί ην εζληθό ζπκθέξνλ. ην ζύγρξνλν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, απηό ζεκαίλεη όηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη 

ζε έλα επξύηαην θάζκα, πνπ εθηείλεηαη από ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δηκεξώλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε άιιεο ρώξεο κέρξη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. Ζ ρώξα καο έρεη άπνςε θαη αλαπηύζζεη 

πξσηνβνπιίεο ζε όια ηα κεγάια παγθόζκηα δεηήκαηα»
 296

. Γίλεηαη επίζεο κλεία ζηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πνπ αλαπηχζζεη ε ρψξα καο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα, ηε Μεζφγεην, ηε 

Μέζε Αλαηνιή αιιά θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλα «Δηδηθά Θέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο»
297

. Δθηφο φκσο απφ απηή ηελ επίζεκε ζέζε έρνπλ θαηά θαηξνχο 

δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο απφ ηνπο εθάζηνηε Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ. 
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 Βι. www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
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 Χο ηέηνηα αλαθέξνληαη ηα δεηήκαηα Διιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ην Κππξηαθφ, ε ελεξγεηαθή 

δηπισκαηία ε Γηεζλήο Αλαπηπμηαθή πλεξγαζία, ε Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία, ε Δθθιεζηαζηηθή 

Γηπισκαηία θαη ε Αζιεηηθή Γηπισκαηία-Οιπκπηαθνί Αγψλεο. 
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  Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο
298

, Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 έσο 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, ζε νκηιία
299

 ηνπ θαηνλφκαζε έληεθα ακθηζβεηνχκελεο ζηαζεξέο, νη 

νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη έπεηηα ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο. Οη ζηαζεξέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ζ έληαμε ζην ΝΑΣΟ. 

 Οη θαιέο ειιελν-ακεξηθαληθέο ζρέζεηο. 

 Ζ απνθπγή εληάζεσλ κε ηελ Σνπξθία θαη ε πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

πξννπηηθήο ηεο Σνπξθίαο. 

 Ο ζεβαζκφο ζην Γηεζλέο Γίθαην. 

 Ζ πξνβνιή ηεο Διιάδαο σο «κε αλαζεσξεηηθή» ρψξα. 

 Οη θηιηθέο ζρέζεηο θαη ε εηαηξηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία. 

 Ζ νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

 Οη θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ «αξαβηθφ θφζκν». 

 Ζ (ζρεηηθά πξφζθαηε) θαιιηέξγεηα θαιψλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι. 

 Σν (εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ) άλνηγκα ζηελ Κίλα. 

  Ο Νίθνο Κνηδηάο
300

, Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ απφ 27 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 28 

Απγνχζηνπ 2015 θαη απφ 23 επηεκβξίνπ 2015 έσο 17 Οθησβξίνπ 2018, κεηά απφ ζπλάληεζή 

ηνπ κε ηνλ Γεξκαλφ νκφινγφ ηνπ ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2018 δήισζε
301

, πσο ε Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο εζηηάδεη ζηνπο ηξεηο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο: 

 Σα επξσπατθά δεηήκαηα, δειαδή ηε ζπκβνιή ηεο ρψξαο καο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Σελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηα Βαιθάληα. 

 Σελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. 
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 Βι. https://www.evenizelos.gr/cv.html (πξνζπέιαζε 13/09/2019). 
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 Βι. https://www.gaaec.org/files/25symp/Mr.%20Venizelos.pdf θαη https://www.evenizelos.gr/407-

speeches/conferencespeech/conferencespeech2016/5497-2016-12-01-08-33-25.html (πξνζπέιαζε 

12/08/2019). 
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 Βι. https://www.eleftherostypos.gr/tag/nikos-kotzias/ (πξνζπέιαζε 13/09/2019). 
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 Βι. https://government.gov.gr/elliniki-exoteriki-politiki-estiazi-se-tris-vasikous-tomis-tin-evropi-ta-

valkania-ke-tin-anatoliki-mesogio/ (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
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  Ο λπλ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Νίθνο Γέλδηαο
302

, δήισζε
303

 ηέινο θαηά ηελ 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Βνπιήο ηελ 12 επηεκβξίνπ 2019 φηη ε Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο λέαο Κπβέξλεζεο ζα 

ζπλδπάζεη ηελ Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθή θαη Δπηθνηλσληαθή Γηπισκαηία κε ζηφρν: 

 Σελ αλαβάζκηζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΔ θαη ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπκε. 

 Σελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ καο κε ηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο. 

 Σελ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ καο κε παξαδνζηαθνχο ζπκκάρνπο ηεο 

ρψξαο. 

 Σελ θαιιηέξγεηα δεζκψλ κε ρψξεο πνπ κέρξη ηψξα ίζσο δελ έρνπκε 

δψζεη ηε ζεκαζία πνπ ζα έπξεπε. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ζην εμσηεξηθφ.  

 Σελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ γεσζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

γεσγξαθηθήο καο ζέζεο, αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ δπλαηνηήησλ καο.  

 Σελ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ην δπλακηθφ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν απφδεκνο ειιεληζκφο.  

  ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε 

φιεο απηέο ηηο ζέζεηο -επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο- πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ζπλζέζνπκε ην 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν πιέγκα ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο. Οη ζέζεηο 

απηέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία πνπ έρεη δνζεί θαηά θαηξνχο ζηελ Δζληθή Αζθάιεηα 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Σα γεγνλφηα 

απηά απνηέιεζαλ νξφζεκα ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο καο, θαζψο επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο θαη νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε πνηθίισλ αληηιήςεσλ, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο. Πξψην θαη 

θχξην απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν θφβνο ηεο «εμ αλαηνιψλ» απεηιήο. 
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 Βι. https://www.naftemporiki.gr/story/1495614/ta-biografika-ton-melon-tis-neas-kubernisis 

(πξνζπέιαζε 13/09/2019). 
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 Βι. https://www.dendias.gr/portfolio-posts/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-
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%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-

%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85-2/ (πξνζπέιαζε 13/09/2019). 
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 Β.4. Ο δηαξθήο θόβνο ηεο «εμ αλαηνιώλ» απεηιήο 

  Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε αλεπίζεκε
304

 ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο 

ρψξαο καο -ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα
305

- είρε σο 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ηελ πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηελ γεηηνληθή 

Σνπξθία, ε νπνία έθηνηε έδσζε πάξα πνιιέο αθνξκέο
306

 γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ «θνβηθνχ 

ζπλδξφκνπ» πνπ δηαθαηέρεη κέρξη θαη ζήκεξα κεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ο 

θφβνο απηφο ζπληεξήζεθε απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, ε νπνία δηαηήξεζε έθηνηε κία εμαηξεηηθά 

πξνθιεηηθή ζηάζε φρη κφλν απέλαληη ζηε ρψξα καο θαη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αιιά ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, παξαβηάδνληαο ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζαιάζζηα 

θαη ελαέξηα εζληθά ζχλνξα, ακθηζβεηψληαο ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

πξνβαίλνληαο ζε πξνθιεηηθέο δειψζεηο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεζηκνπνηψληαο θάζε 

δπλαηφ κέζν γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηζρχνο ηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαζηέξσζή ηεο σο κία 

πεξηθεξεηαθή εγεκνληθή δχλακε πνπ ζα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηεο ζηα ππφινηπα «αδχλακα» 

θξάηε. 

  πλέπεηα απηήο ηεο εξκελείαο ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο 

ήηαλ ε αλάπηπμε θπξίσο ηνπ ηνκέα ηεο Δζληθήο Άκπλαο θαη ε επέλδπζε κεγάινπ κέξνπο 

(ζχκθσλα κε ηνλ Θάλν Νηφθν θαη ηνλ Παλαγηψηε Σζάθσλα
307

 πεξίπνπ 4,6% ηνπ ΑΔΠ) ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ. Μεηά σζηφζν ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηε λήζν Κχπξν ην 1974, γεγνλφο πνπ έθαλε 

ηε ρψξα καο λα ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηνπο εγγπεηέο ηεο αζθάιεηάο ηεο θαη λα 

επηρεηξήζεη λα απνθηήζεη έλα βαζκφ απηνλνκίαο ζε αληίζηνηρα ζέκαηα. Σν ιππεξφ γηα ηε ρψξα 

καο γεγνλφο ζηελ φιε ππφζεζε ηνπ εμνπιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη πσο ε 

πξσηνβνπιία ησλ ελεξγεηψλ δπζηπρψο άλεθε ζηελ Σνπξθία. ηελ πιεηνςεθία δειαδή ησλ 

πεξηπηψζεσλ, έπξεπε λα πξνεγεζεί ε εμαγγειία θάπνηαο ελέξγεηαο ή δξαζηεξηφηεηαο (πρ. ε 

αγνξά ελφο λένπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο) απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ε 

                                                           
304

 Απνδίδνπκε ηνλ φξν απηφ ζηελ ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο καο, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην επίζεκν 

ζεζκηθφ θείκελν πνπ λα θαζνξίδεη ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο επηζπκεηνχο 

ζηφρνπο.  
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 99. 
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 Οπ.π., ζ. 100. 
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 Οπ.π., ζ. 110. 
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ειιεληθή πιεπξά ζε θάπνηα αληίζηνηρε ελέξγεηα γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ ελδερφκελε 

απεηιή
308

.  

  Ζ ειιεληθή ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο σζηφζν ζεκείσζε κία ζεκαληηθή, 

γηα ηα ειιεληθά ηνπιάρηζηνλ δεδνκέλα, ζηξνθή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ αιιαγή 

απηή έγηλε αηζζεηή κέζα απφ ην Γόγκα Δληαίνπ Ακπληηθνύ Υώξνπ
309

 (ΔΑΥ) Διιάδαο-Κχπξνπ, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε ειιεληθή πιεπξά αλέπηπμε -γηα πξψηε ίζσο θνξά- ηελ πξσηνβνπιία 

ησλ θηλήζεσλ πξνβαίλνληαο ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο ηελ θαηαζθεπή αεξνπνξηθήο βάζεο 

ζηελ Πάθν, ηελ απφθηεζε ξσζηθψλ νρεκάησλ κάρεο, αξκάησλ θαη ειηθνπηέξσλ αιιά 

ζπζηεκάησλ ππξνβνιηθνχ. Ζ θπξηφηεξε φκσο απνηξεπηηθή ελέξγεηα ήηαλ ε επίζεκε 

αλαθνίλσζε ηνπ Γφγκαηνο θαη ε δήισζε πσο, ζε πεξίπησζε ηνπξθηθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο 

θαηά ηεο Κχπξνπ ε Διιάδα ζα απαληνχζε φρη κφλν κε ηελ ελίζρπζε ησλ θππξηαθψλ δπλάκεσλ 

αιιά θαη κε ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ ηφζν ζην Αηγαίν φζν θαη ζηε Θξάθε. Αλ θαη ζηελ αξρή 

ε ηαθηηθή απηή θαηλφηαλ λα απνδίδεη θαξπνχο, θαηέιεμε ζηαδηαθά λα εγθαηαιεηθζεί φηαλ, 

παξά ηηο αξρηθέο εμαγγειίεο κεηά ηελ αγνξά ησλ ππξαχισλ S-300 γηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ 

Κχπξν, απηνί ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κξήηε.   

  Άιιε κία ζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο απνηέιεζε αξγφηεξα ην 

Γόγκα Δπέιηθηεο Αληαπόδνζεο
310

, σο απφξξνηα ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ
311

. Σν δφγκα απηφ, γλσζηφ 

θαη σο Γόγκα Ηζνδύλακνπ Σεηειεζκέλνπ,  πξνέβιεπε ηελ απνηξνπή ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

έζεηαλ ηελ Διιάδα πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ κέζσ κίαο πνιηηηθήο απνθιηκάθσζεο ηεο 

έληαζεο θαη επαξθνχο άκπλαο, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο εκπινθήο ηεο ρψξαο ζε κία λέα 

θξίζε. Μέζα απφ ην δφγκα απηφ δειαδή, ε Διιάδα επεδίσθε αξρηθά ηελ απνηξνπή εθδήισζεο 

θξίζεο κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζε ζεκεία (ή πιεζίνλ απηψλ) πνπ ζεσξνχζε 

πηζαλή ηελ ελέξγεηα ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ. Δθφζνλ απηφ δελ απέδηδε θαξπνχο θαη εθδεισλφηαλ 

θάπνηα ηνπξθηθή ελέξγεηα, πξνβιεπφηαλ ε αληαπφδνζε κε αλάινγε ελέξγεηα ζε ηνπξθηθφ 

έδαθνο, ψζηε λα δνζεί ζηελ ειιεληθή πιεπξά ε δπλαηφηεηα λα «θαζίζεη ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ίζνηο φξνηο» θαη λα απνθχγεη κία γεληθεπκέλε ζχξξαμε. 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 
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 Οπ.π., ζζ. 223-231. 
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 Οπ.π.., ζζ. 232-249. 
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 Γηα ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ θξίζε βι. Έιιηο Αζαλάζηνο & Ηγλαηίνπ Μηράιεο, Ίκηα. Σα 

απόξξεηα ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθάλσλ. Ληβάλε, Αζήλα, 2009. 
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  Αιιαγή ζηελ ζηξαηεγηθή απηή απνηέιεζε ε εθκεηάιιεπζε ελφο «πνιηηηθνχ 

εξγαιείνπ», απηνχ ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο
312

 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθκεηαιιεπφκελε 

ηε ηδηφηεηά ηεο σο πιήξεο κέινο
313

 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήδε απφ ην 1981, ε ρψξα καο 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο εληαμηαθέο δηαδηθαζίεο
314

 γηα λα αζθήζεη πίεζε ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά θαη 

λα πεηχρεη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνθιεηηθφηεηάο 

ηεο
315

. Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ, ε Διιάδα πξνέβε ην 1999 ζε κία ξηδηθή αιιαγή πνιηηηθήο, 

ηελ αλαγλψξηζε
316

 δειαδή ηεο ππνςεθηφηεηαο ηεο Σνπξθίαο γηα έληαμε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Αλ θαη ην γεγνλφο απηφ δελ έδσζε έλα νξηζηηθφ ηέινο ζηελ απεηιεηηθή ζηάζε ηεο 

Σνπξθίαο, ελ ηνχηνηο παξείρε ζηε ρψξα καο κία πξσηφγλσξε επθαηξία «ειέγρνπ» ηεο 

γεηηνληθήο ρψξαο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Απηή ε 

επξσπατθή «εθκεηάιιεπζε» εθ κέξνπο ηεο ρψξαο καο ήηαλ κέξνο κίαο γεληθφηεξεο επηδίσμεο 

ηεο εθάζηνηε εγεζίαο ηεο ρψξαο καο. 

 Β.5. Ζ απνθπγή νξηνζέηεζεο ησλ ειιεληθώλ ζαιαζζίσλ δσλώλ 

  Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην πξψην, είλαη ε απνθπγή νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο 

ρψξαο καο κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ηηο νπνίεο ζπλνξεχεη. Οη θπξηφηεξεο 

ζαιάζζηεο δψλεο πνπ επεξεάδνπλ δηεζλψο ηηο δηκεξείο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο είλαη  ε Αηγηαιίηηδα 

Εώλε (αιιηψο ρσξηθά χδαηα ή ρσξηθή ζάιαζζα), ε Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) θαη ε 

Τθαινθξεπίδα. Σν λνκηθφ πιαίζην (νξηζκφο, δηθαηψκαηα παξάθηηνπ θξάηνπο, νξηνζέηεζε, θιπ.) 

γηα ηηο δψλεο απηέο ξπζκίδεηαη κε ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο
317

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα κέξε ΗΗ (άξζξα 2-32), V (άξζξα 55-75) θαη VI (άξζξα 76-

                                                           
312

 Ζ Σνπξθία είρε αηηεζεί ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ην 

1959. Σν 1963 ππέγξαςε ηε πκθσλία ηεο Άγθπξαο κε ζθνπφ ηελ Σεισλεηαθή ηεο Έλσζε κε ηε δεχηεξε, 

ε νπνία πινπνηήζεθε ην 1996. Δπίζεο είρε ππνβάιιεη επίζεκν αίηεκα γηα ηελ έληαμή ηεο σο πιήξεο 

κέινο ηεο ΔΟΚ ην 1987. 
313

 Ζ ρψξα καο είρε ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ΔΟΚ ην 1959 θαη ππέγξαςε ηελ 

αληίζηνηρε πκθσλία, δχν ρξφληα λσξίηεξα απφ ηελ Σνπξθία ην 1961. Αθνινχζσο ππέβαιε αίηεζε 

έληαμεο σο πιήξεο κέινο ην 1975, ε νπνία επνδψζεθε ην 1979 κε ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο 

Πξνζρψξεζεο ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1981 θαζηζηψληαο ηελ Διιάδα ην 10
ν
 κέινο ηεο ηφηε ΔΟΚ. 

314
 Απηέο πξνέβιεπαλ ηελ ζηαδηαθή πηνζέηεζε κέηξσλ ζε κία πιεζψξα ηνκέσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Σνπξθίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίζεη ζηνπο ηνκείο απηνχο κε ηα ππφινηπα κέιε. 
315

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 120-126. 
316

 Μέρξη ην 1999 ε ρψξα καο αζθνχζε ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο (veto), εκπνδίδνληαο ηεο έληαμε 

ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο πιήξεο κέινο. 
317

 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Μπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ αγγιηθή 

ζην  https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (πξνζπέιαζε 

10/5/2019) θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζην https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=EL


Παξαξηήκαηα 

-102- 

85) αληίζηνηρα. Οθείινπκε σζηφζν λα αλαθέξνπκε φηη απφ φια ηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ ην Ηζξαήι, ε πξία θαη ε Σνπξθία δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ελ ιφγσ χκβαζε, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο
318

.  

  ζνλ αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ηεο Διιάδαο κε ηα γεηηνληθά ηεο θξάηε 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν θάζε απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηξίησλ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά είλαη ε απεηιεηηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο. Ζ πνιηηηθή απηή πήξε «ζάξθα θαη νζηά» κε ηελ απφθαζε
319

 

ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Σνπξθίαο ην 1995 θαη ην «έγγξαθν πνιηηηθήο αζθαιείαο» 

ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο ην 2005, ζχκθσλα ηα νπνία ε επέθηαζε ηεο αηγηαιίηηδαο 

δψλεο ηεο Διιάδαο απφ ηα έμη (6) ζηα δψδεθα (12) λαπηηθά κίιηα ζπληζηνχζε «αηηία πνιέκνπ» 

ην γλσζηφ ζε φινπο πιένλ «casus belli». Παξ’ φια απηά ε ρψξα καο έρεη θαηά θαηξνχο δηεμάγεη 

δηεξεπλεηηθέο νκηιίεο κε ηηο γεηηληάδνπζεο ρψξεο ηεο γηα ηα δεηήκαηα απηά, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ -σο κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο- ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

  Με ηε Ληβύε, αλ θαη έρεη πξνζπαζήζεη
320

 λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία 

νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ζηελ πεξηνρή λνηίσο ηεο Κξήηεο, ελ ηνχηνηο απηφ δελ 

θαηέζηε δπλαηφ γηα αξθεηνχο ιφγνπο
321

. H Ληβχε κάιηζηα ζχκθσλα κε πξφζθαηα 

δεκνζηεχκαηα
322

 θαίλεηαη λα ππέγξαςε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019 ζπκθσλία νξηνζέηεζεο ησλ 

ζαιαζζίσλ δσλψλ ηεο κε ηελ Σνπξθία, ελέξγεηα ηελ νπνία ν Έιιελαο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

                                                                                                                                                                          
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=EL (πξνζπέιαζε 10/5/2019). Ζ ρψξα καο 

θχξσζε ηελ ππφςε χκβαζε θαη ηε πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέξνπο ΥΗ κε ηνλ Νφκν 2321 πνπ 

δεκνζίεπζε κε ην ΦΔΚ 136
 
Α/23Ηνπλίνπ 1995, ην νπνίν είλαη αλεξηεκέλν ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ζην 

http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek θαη ζην 

http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/diethnh/13%20SYMVASI%20TWN%20

H.E.%20GIA%20TO%20DIKAIO%20TIS%20THALASSAS.pdf (πξνζπέιαζε 10/5/2019). 
318

 Ζ Σνπξθία ήδε ην επηθαιείηαη σο βαζηθφ ιφγν απφξξηςεο ζπκθσληψλ- φζνλ αθνξά αλάινγα 

δεηήκαηα. 
319

 Βι. Πνπιάληδαο Μ. Νηθφιανο, Σν δίθαην ηεο ζάιαζζαο (β΄έθδνζε). Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2007, ζζ. 

141-144. 
320

 Βι. Ρνδάθεο Λ. Υξήζηνο, Ζ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ην Γηεζλέο Γίθαην. Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2013, ζζ. 47-48 θαη Καξπψηεο Θεφδσξνο, Ζ ΑΟΕ ηεο Διιάδαο. Ληβάλε, Αζήλα, 2014, ζζ. 207-

208. 
321

 Καηαξρήλ ε Ληβχε δεηάεη λα αλαγλσξίζνπκε ην «θιείζηκν» ηνπ θφιπνπ ηεο χξηεο, ζην νπνίν 

πξνέβε ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ Διιάδα ην 1973 θαη λα κελ δνζεί επήξεηα ζηελ ειιεληθή 

λήζν Γαχδν θαηά ηελ νξηνζέηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ ππνζηεξίδεη ηε κέζνδν ηεο κέζεο 

γξακκήο αιιά απηήλ ηεο επζπδηθίαο. Δπνκέλσο δελ αλακέλεηαη θάπνηα εμέιημε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, 

αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηελ εζσηεξηθή αλαηαξαρή πνπ επηθξαηεί. 
322

 Βι. https://www.kathimerini.gr/1053876/article/epikairothta/politikh/symfwnia-toyrkias---livyhs-gia-

ta-8alassia-synora-sth-mesogeio (πξνζπέιαζε 29/11/2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=EL
http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/diethnh/13%20SYMVASI%20TWN%20H.E.%20GIA%20TO%20DIKAIO%20TIS%20THALASSAS.pdf
http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/diethnh/13%20SYMVASI%20TWN%20H.E.%20GIA%20TO%20DIKAIO%20TIS%20THALASSAS.pdf
https://www.kathimerini.gr/1053876/article/epikairothta/politikh/symfwnia-toyrkias---livyhs-gia-ta-8alassia-synora-sth-mesogeio
https://www.kathimerini.gr/1053876/article/epikairothta/politikh/symfwnia-toyrkias---livyhs-gia-ta-8alassia-synora-sth-mesogeio
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ραξαθηήξηζε «ηειείσο αδφθηκε»
323

 θαζψο δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο ηελ λήζν Κξήηε ε νπνία 

παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε κε ηελ Αίγππην, αλ θαη 

μεθίλεζαλ επίζεκεο ζπλνκηιίεο
324

 ην 2009, ελ ηνχηνηο ηα δχν κέξε δελ θαηέιεμαλ ζηελ 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο
325

. Σν θιίκα σζηφζν πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα 

επλντθφ
326

. Οη αληίζηνηρεο επαθέο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, έπεηηα απφ  κία 

κεγάιε πεξίνδν αδηαθνξίαο απφ ηε δηθή καο πιεπξά, μεθίλεζαλ κε αθνξκή ηελ επηθείκελε 

νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Αίγππην ην 2003. Ζ αλεζπρία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο 

γηα ελδερφκελε πνιεκηθή ζχξξαμε κε ηελ Σνπξθία ήηαλ ηέηνηα, ψζηε δεηήζακε απφ ηελ 

Κππξηαθή πιεπξά λα νξηνζεηήζεη ηελ ΑΟΕ ζηα 8 λκ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιήξε 

επήξεηα ηνπ Καζηειφξηδνπ γηα λα κελ δπζαξεζηεζεί(!) ε Σνπξθία
327

.  

  Σν κείδνλ πξφβιεκα φκσο γηα ηελ Διιάδα είλαη  ε νξηνζέηεζε κε ηελ Σνπξθία. 

Αλ θαη έρνπκε μεθηλήζεη δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο
328

 απφ ην 2000, ε ππνγξαθή ζπκθσλίαο 

κνηάδεη αλέθηθηε. Ζ θπξηφηεξε αλεζπρία πάλησο ηεο Σνπξθίαο, ν «εθηάιηεο» ηεο φπσο ηνλ 

ραξαθηεξίδεη
329

 ν Θεφδσξνο Καξπψηεο, είλαη ε επήξεηα πνπ αζθνχλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ -

εηδηθά ην Καζηειφξηδν- ζηε ράξαμε ηεο νξηνζεηηθήο γξακκήο ησλ δχν κεξψλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή αλ ε Σνπξθία δερηεί φηη ηα ειιεληθά λεζηά έρνπλ ΑΟΕ θαη αζθνχλ πιήξε επήξεηα ζηε 

ράξαμε ηεο νξηνζεηηθήο γξακκήο, ηφηε ε δηθή ηεο ΑΟΕ ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ηφζν ζην 

Αηγαίν φζν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν παξάδνμν σζηφζν κε απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ε Διιάδα είλαη πσο φζν δελ νξηνζεηεί ηηο ζαιάζζηεο δψλεο ηεο -εηδηθά ηελ ΑΟΕ- δελ 

κπνξεί λα αζθήζεη ζε απηέο ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ 

ηεο πφξσλ. Δθηφο απηνχ, ε νξηνζέηεζε εθθξάδεη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο εγεζίαο 

ησλ θξαηψλ γηα ζπλεξγαζία ζε πνηθίινπο ηνκείο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ 

                                                           
323

 Βι. https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1537515/tourkia-sumfonia-me-ti-

libui-gia-oriothetisi-thalassion-zonon-stin-an-mesogeio (πξνζπέιαζε 29/11/2019). 
324

 Βι. Ρνδάθεο Λ. Υξήζηνο, Ζ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη ην Γηεζλέο Γίθαην. Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2013, ζζ. 48-49 θαη Καξπψηεο Θεφδσξνο, Ζ ΑΟΕ ηεο Διιάδαο. Ληβάλε, Αζήλα, 2014, νπ.π., ζζ. 

206-207. 
325

 Ζ Αηγππηηαθή πιεπξά κάιηζηα ελεκέξσζε ηελ ειιεληθή φηη κε ην πέξαο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο ζα 

πξνέβαηλε ζε αλάινγεο κε ηελ Σνπξθηθή πιεπξά.  
326

 Αθελφο ε Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Αηγχπηνπ θαίλεηαη λα είλαη δεθηηθή ζηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο 

κέζεο γξακκήο/ίζεο απφζηαζεο θαη ηελ απφδνζε πιήξνπο επήξεηαο ζηα λεζηά θαη αθεηέξνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί έλα θιίκα θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ, κε ηελ ηξηκεξή 

ζπλεξγαζία Διιάδαο-Κχπξνπ-Αηγχπηνπ πνπ αλαπηχρζεθε θαη ηηο δειψζεηο  γηα «νξηνζέηεζε ησλ ΑΟΕ 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ» λα ην επηβεβαηψλνπλ. Βι. https://www.capital.gr/politiki/3320958/tsipras-

sumfonia-elladas-aiguptou-gia-oriothetisi-ton-aoz-to-suntomotero-dunato (πξνζπέιαζε 12/5/2019). 
327

 Βι. Καξπψηεο Θεφδσξνο, νπ.π., 2014, ζζ. 201. 
328

 Βι. Ρνδάθεο Λ. Υξήζηνο, νπ.π., 2013, ζ. 49. 
329

 Βι. Καξπψηεο Θεφδσξνο, νπ.π., ζζ. 210-218. 

https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1537515/tourkia-sumfonia-me-ti-libui-gia-oriothetisi-thalassion-zonon-stin-an-mesogeio
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πεξεηαίξσ «ζσξάθηζε» ησλ ρσξψλ απηψλ έλαληη νπνηαζδήπνηε θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ηξίηνπ 

κέξνπο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ θαιήο γεηηνλίαο.  

 Β.6. Ζ ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο  

 Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο 

είλαη ε πξνζπάζεηα ζσξάθηζήο
330

 ηεο έλαληη θάζε κνξθήο εμσηεξηθήο απεηιήο κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη θπξίσο ζε φζνπο είραλ σο βαζηθφ ππιψλα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Κάπνηνη έρνπλ ραξαθηεξίζεη ηελ 

ελέξγεηα απηή σο αλαδήηεζε ελφο «πξνκεζεπηή αζθάιεηαο»
331

, κηαο θαη ε ρψξα καο απφ κφλε 

ηεο ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο κηθξήο έθηαζήο ηεο
332

 δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά απφ κφλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απεηιέο. χκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ «Ζ πνιπκεξήο δηπισκαηία απνηειεί ηελ πιένλ ζύγρξνλε θαη ξαγδαία 

αλαπηπζζόκελε ηάζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνύο.  Ζ παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηα δηεζλή fora έρεη ζεκαληηθή ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε 

(ηδξπηηθό κέινο ΟΖΔ, παιαηό κέινο Δ.Δ θαη ΝΑΣΟ) θαη  πξνζιακβάλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

θαζόηη βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο είλαη ν ζεβαζκόο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ απνηεινύλ ηα ζεκέιηα ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο.»
333

  

ην πιαίζην απηφ ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηνλ Οξγαληζκό Ζλσκέλσλ Δζλώλ
334

 

(ΟΖΔ) απφ ην 1945 απνηειψληαο έλα απφ ηα 51 ηδξπηηθά κέιε ηνπ, είλαη κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Βνξεηναηιαληηθνύ πκθώλνπ
335

 (ΝΑΣΟ) απφ ην 1952, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο
336

 (ηΔ) 

απφ ην 1949 σο ην 11
ν
 κέινο

337
 ηνπ, ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ

338
 (ΓΝΟ) απφ ην 
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 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 101. 
331

 Οπ.π., 2005, ζ. 105. 
332

 Γηα θάπνηνπο θχξηα αηηία είλαη νη παζνγέλεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο. 
333

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/ (πξνζπέιαζε 

12/08/2019). 
334

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/ohe.html (πξνζπέιαζε 

12/08/2019). 
335

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/nato.html 

(πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
336

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sumboulio-tis-

europis.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
337

 Βι. https://www.coe.int/en/web/portal/greece. 
338

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/imo.html θαη 

http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 

https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/ohe.html
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1958 θαη ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Γαιινθσλίαο
339

 (ΓΟΓ) απφ ην 2006. Δίλαη επίζεο ηδξπηηθφ 

κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε
340

 (ΟΑΔ), ηνπ νπνίνπ 

ηελ Πξνεδξία αλέιαβε ην 2009 κε κεγάιε επηηπρία, ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

Δπμείλνπ Πόληνπ
341

 (ΟΔΠ) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκό
342

 (UNESCO). πκκεηέρεη ηέινο ζε δηάθνξνπο 

άιινπο Οξγαληζκνύο Οηθνλνκηθνύ Υαξαθηήξα
343

 [Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ), Παγθφζκηα Σξάπεδα (ΠΣ)], Δηδηθεπκέλνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο
344

 [Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΓΟΑΔ), Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

(ΓΟΠΑ), Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ  (ΓΔΣ)] θαη Οξγαληζκνύο  Πεξηθεξεηαθήο 

πλεξγαζίαο
345

 [Οξγαληζκφο Ακεξηθαληθψλ Κξαηψλ (ΟΑΚ), Αθξηθαληθή Έλσζε (ΑΔ), 

πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ (Κ), χλδεζκνο Αξαβηθψλ Κξαηψλ (ΑΚ), Έλσζε 

Κξαηψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ΔΚΝΑΑ)]. 

πσο δηαπηζηψλεη θαλείο, νη Οξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε ρψξα καο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ  θάζκα ηνκέσλ. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή απηή δίλεηαη ε επθαηξία ζηε 

ρψξα καο φρη κφλν λα επεξεάζεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ψζηε λα απνηξέςεη δπζκελείο 

ελέξγεηεο ή λα πξνσζήζεη αληίζηνηρεο επλντθέο, πξναζπίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα εζληθά 

ηεο ζπκθέξνληα, αιιά θαη λα πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηεο σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο δξψληεο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ 

ιαψλ κέζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ (ISTO for P&P) κε έδξα ηελ Διιάδα, ηελ 
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 Ζ ρψξα καο ήηαλ ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ ελ ιφγσ Οξγαληζκνχ απφ ην 2004. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-

organismous/gallofonia.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
340

 Ο ΟΑΔ μεθίλεζε σο Γηάζθεςε γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε  ην 1975 θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΟΑΔ ην 1995. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-

politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/oase.html θαη 

https://www.mfa.gr/missionsabroad/osce/greece-in-organization/oase.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
341

 Ο ΟΔΠ μεθίλεζε άηππε πξσηνβνπιία ην 1992 θαη κεηαηξάπεθε ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ  ην 1999. Γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-

organismous/osep.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
342

 Ο θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηεο UNESCO ππεγξάθε ην 1946. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Διιάδαο βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/unesco-

el.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
343

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sundesmoi-se-

perissoterous-diethneis-organismous.html (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
344

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sundesmoi-se-

perissoterous-diethneis-organismous.html?page=1 (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 
345

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/sundesmoi-se-

perissoterous-diethneis-organismous.html?page=2 (πξνζπέιαζε 12/08/2019). 

https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/gallofonia.html
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ίδξπζε ηνπ νπνίνπ ππέγξαςαλ
346

 νη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Ληβάλνπ. ε 

αληίζεζε φκσο κε απηήλ ηελ ζηαζεξή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε Διιάδα δηαρξνληθά, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαγθάζηεθε λα πξνζαξκφζεη ηελ Δμσηεξηθή ηεο Πνιηηηθή έπεηηα απφ 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Β.7. Ζ πξνζέγγηζε ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ 

  Έλα απφ ηα γεγνλφηα πνπ απνηέιεζε θνκβηθφ ζεκείν ζηελ πνξεία ηεο 

ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ησλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ 

κίαο πιεζψξαο άιισλ θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, απνηέιεζε ε θαηάξξεπζε ηεο Έλσζεο 

νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ
347

 (ΔΓ). Απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ ε 

ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ηνπ δηαξθνχο δειαδή αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

ΔΓ, ν νπνίνο ζηελ νπζία αληηπξνζψπεπε ηε γεληθφηεξε αληηπαξάζεζε κεηαμχ Καπηηαιηζκνχ 

θαη Κνκκνπληζκνχ θαη κεηνπζησλφηαλ ζε έλα δηπνιηθφ δηεζλέο ζχζηεκα κε αληίζηνηρεο 

«ζθαίξεο επηξξνήο». Αληί φκσο ε παχζε απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο λα νδεγήζεη ζε κία πεξίνδν 

ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο, αθνινπζήζεθε απφ γεγνλφηα πνπ έκειιε λα ζηηγκαηίζνπλ ηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία. Οη γεληθεπκέλεο έλνπιεο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ηφηε Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε δηάζπαζε ηεο ζε επηκέξνπο θξαηίδηα, νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ «Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ»
348

. 

  Ζ λέα απηή κνξθή απεηιήο γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα ηεο ρψξα καο, δελ 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζην ελδερφκελν κεηαθνξάο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην έδαθφο καο (έκκεζε 

απεηιή) αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ησλ αλαδπφκελσλ 

απηψλ θξαηψλ εμέθξαδαλ αιπηξσηηθέο πεπνηζήζεηο δηεθδηθψληαο επζέσο (άκεζε απεηιή) 

ειιεληθά εδάθε θαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο
349

. Μέζα ζε φιε απηή ηελ θξίζε, 

ε ρψξα καο δηέθξηλε κία ηεξάζηηα επθαηξία. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ν Υαξάιακπνο 

Σζαξδαλίδεο θαη ν ηέιηνο ηαπξίδεο «Αλαθνξηθά κε ηα Γπηηθά Βαιθάληα, κεηά ην 1999 ε 
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 Βι. https://government.gov.gr/ellada-gia-proti-fora-stin-istoria-tis-tha-apotelesi-tin-edra-diethnous-

organismou-tou-isto-for-pp/ (πξνζπέιαζε 15/08/2019). 
347

 Ζ ΔΓ ηδξχζεθε ην 1922 θαη δηαιχζεθε επίζεκα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991. 
348

 Ο ζρεηηθά λένο απηφο γεσπνιηηηθφο φξνο πεξηιακβάλεη ηα νθηψ θξάηε ηεο ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο, 

ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο εξβίαο, ηνπ (ππφ αλαγλψξηζε) Κνζφβνπ, ηεο κέρξη 

πξφηηλνο πΓΓΜ θαη λπλ Βφξεηαο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Αιβαλίαο. 
349

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Ήιηνπ ηεο Βεξγίλαο ζηε ζεκαία ηνπ 

επίδνμνπ θξάηνπο ηεο πΓΓΜ θαζψο θαη ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζε ραξηνλφκηζκά ηεο 

ρψξαο, ηα νπνία αθαηξέζεθαλ έπεηηα απφ έληνλε δηακαξηπξία ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη παξέκβαζε ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία πξνζσξηλή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο ηνπο θαη (θπξίσο) ηελ νλνκαηνδνζία ηεο πΓΓΜ. 

https://government.gov.gr/ellada-gia-proti-fora-stin-istoria-tis-tha-apotelesi-tin-edra-diethnous-organismou-tou-isto-for-pp/
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Διιάδα είδε ηνλ εαπηό ηεο σο κηα επξσπατθή ρώξα ζ‟ έλα βαιθαληθό πιαίζην πνπ ήηαλ ζε ζέζε 

λα „„εμεπξσπαΐζεη‟‟ ηνπο βόξεηνπο γείηνλέο ηεο»
350

 δίλνληαο ηαπηφρξνλα έλα ηέινο ζηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ «ηαπηφηεηα» ηεο ρψξαο καο -Βαιθαληθή ή Δπξσπατθή- πνπ επηθξαηνχζαλ 

κέρξη ηφηε. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν απηφ αθνξνχζε 

θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηνπ πκθώλνπ ηαζεξόηεηαο γηα ηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ 

ππνζηήξημε -εηδηθά ην 2003 φηαλ είρε αλαιάβεη ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο- ηεο Γηαδηθαζίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη ύλδεζεο
351

 ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ κε ζθνπφ 

λα απνηειέζεη ηελ θχξηα πνιηηηθή
352

 πνπ ζα αθνινπζνχζε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηα Γπηηθά 

Βαιθάληα.  

  Δθηφο φκσο απφ απηή ηε δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ρψξα καο πξνζάξκνζε ηε 

ηξαηεγηθή ηεο αλαπηχζζνληαο κία λέα κνξθή δηπισκαηίαο, ηε ιεγφκελε «ηξαηησηηθή ή 

Ακπληηθή Γηπισκαηία»
353

, ε νπνία αλ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ελ ηνχηνηο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζε απηφλ. Μέζσ ηεο ηξαηησηηθήο 

Γηπισκαηίαο, ε ρψξα καο επεδίσμε
354

 ηελ πξνάζπηζε ησλ θπξηαξρηθψλ ηεο δηθαησκάησλ, ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο Δζληθήο ηεο Αζθάιεηαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ 

αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο κέζσ ελφο αλαβαζκηζκέλνπ ξφινπ. Οη ζηφρνη 

απηνί επηρεηξήζεθε λα επηηεπρζνχλ κέζσ κίαο πιεζψξαο κέηξσλ φπσο ε ζχλαςε δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο, ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ Μέηξσλ Οηθνδφκεζεο 

Δκπηζηνζχλεο (ΜΟΔ) θαη ε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ  ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε 

Δπηρεηξήζεηο Τπνζηήξημεο ηεο Δηξήλεο (ΔΤΔ).  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ε Διιάδα ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ 

εηξελεπηηθή απνζηνιή κε ηελ νλνκαζία IFOR/SFOR ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε απφ ην 1996, ηελ 

KFOR ζην Κφζνβν απφ ην 1999, ηελ Esential Harvset/Amber Fox ζηελ πΓΓΜ απφ ην 2001 ελψ 

ζπκκεηείρε ζηελ αληίζηνηρε απνζηνιή ALBA ζηελ Αιβαλία απφ ην 1997 έσο ην 1999. ην 

                                                           
350

 Βι. Σζαξδαλίδεο Υαξάιακπνο, ηαπξίδεο ηέιηνο, Δ.Δ. θαη ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Απφ ην 

ειιεληθφ «παξάδνμν» ζηνλ νξηνζεηεκέλν εμεπξσπατζκφ. Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή, Σεχρνο 24, 

Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2011-Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012, ζζ. 24-25. 
351

 Βι. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-350_el.htm (πξνζπέιαζε 14/09/2019). 
352

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην 

http://www.eu2003.gr/gr/cat/0/index.asp (πξνζπέιαζε 14/09/2019) «Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο Διιεληθήο 

Πξνεδξίαο ήηαλ ε ελδπλάµσζε ηνπ επξσπατθνύ πξνζαλαηνιηζµνύ ησλ ρσξώλ ησλ ∆πηηθώλ Βαιθαλίσλ, 

θαζώο θαη ν εµπινπηηζµόο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζύλδεζεο, ρξεζηµνπνηώληαο 

ζηνηρεία από ηε δηαδηθαζία δηεύξπλζεο». 
353

 Βι. Νηφθνο Θάλνο & Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 250-257. 
354

 Οπ.π., ζζ. 252-253. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-350_el.htm
http://www.eu2003.gr/gr/cat/0/index.asp


Παξαξηήκαηα 

-108- 

πιαίζην επίζεο ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ δηνξγαλψλνληαη θνηλέο αζθήζεηο κε ηηο Έλνπιεο 

Γπλάκεηο ησλ θξαηψλ απηψλ θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεχζεηο κε αληαιιαγή εθπαηδεπνκέλσλ 

(έλα είδνο ζηξαηησηηθνχ Erasmus) ή θαη εθπαηδεπηψλ, πάληα βέβαηα ππφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά. Ζ ακπληηθή απηή δηάζηαζε, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

πνπ πξναλαθέξακε, έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ 

ζπλεξγαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δζληθή καο (θαη φρη κφλν) Αζθάιεηα. 

 Β.8. Ζ αλάπηπμε ηξηκεξώλ ζπλεξγαζηώλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην  

  Σν πέκπην -θαη ζρεηηθά πξφζθαην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο ηξαηεγηθήο 

Δζληθήο Αζθάιεηάο ηεο ρψξαο καο- είλαη ε αλάπηπμε ηξηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ
355

 κε δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηελ Κχπξν θαη ηξίην έλα απφ ηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή -εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Δλεξγεηαθήο Αζθάιεηαο- αλακέλεηαη λα 

απνηειέζεη ηνλ θχξην πφιν έιμεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ 

ινγηθή πίζσ απφ ηηο δξάζεηο απηέο κπνξεί εχθνια λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ζρεηίδεηαη κε ην 

παιαηφηεξν Γφγκα Δληαίνπ Ακπληηθνχ Υψξνπ κε ηελ Κχπξν, σζηφζν κία πην πξνζεθηηθή 

εμέηαζε θαηαδεηθλχεη φηη νη πξννπηηθέο πνπ μεδηπιψλνληαη γηα ηε ρψξα καο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο, ζπλήζσο έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ππιψλα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ
356

 Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θπξίσο ζηελ 

θνηιάδα ηεο Λεβαληίλεο, δειαδή ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα.  

  Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ, είλαη ην 

«εηδηθφ βάξνο» ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα ζχλαςε ηηο 

ζπλεξγαζίεο απηέο. Καη απηφ επεηδή φηαλ κηιάκε γηα ρψξεο φπσο ην Ηζξαήι θαη ε Αίγππηνο 

θαηαιαβαίλνπκε πσο -γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε θαζεκία- απηέο ζπλνδεχνληαη απφ κία 

αμηνπξφζεθηε ηζηνξηθή πνξεία θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ζεκαληηθήο επηξξνήο ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ε Διιάδα καδί κε ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ηεο εηαίξν ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, αλέπηπμε ηξηκεξείο ζπλεξγαζίεο ην 2014 κε ηελ Αίγππην, 

                                                           
355

 Βι. Tziarras  Zenonas, The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and 

Regional Security. Peace Research Institute Oslo (PRIO), Friedrich-Ebert-Stiftung, PCC Report 3/2019. 
356

 Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ηα θνηηάζκαηα «Tamar» (280 δηο θκ) θαη «Leviathan» (620 δηο θκ) πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ ζηελ ΑΟΕ ηνπ Ηζξαήι ην 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα, ηα θνηηάζκαηα «Aphrodite» (140 

δηο θκ) θαη «Γιαχθνο » (142 κε 227 δηο θκ) πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ ην 2011 θαη 2019 

αληίζηνηρα θαη ηέινο ην -κεγαιχηεξν απφ φια- θνίηαζκα «Zohr» (850 δηο θκ) πνπ αλαθαιχθζεθε ην 2015 

ζηελ ΑΟΕ ηεο Αηγχπηνπ.  
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ην 2016 κε ην Ηζξαήι θαη ην 2019 κε ηελ Ηνξδαλία θαη ηνλ Λίβαλν
357

. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο 

πινπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πλφδσλ Κνξπθήο κεηαμχ ησλ Αξρεγψλ Κξαηψλ -ζε κία 

απφ ηηο ηξεηο ρψξεο θάζε θνξά- θαη ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο (Memorandum of 

Understanding) θαη άιισλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαη 

δεκνζίεπζε Κνηλήο Γήισζεο. 

  Απηφ πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ηηο ηξηκεξείο απηέο ζπλεξγαζίεο σο 

πξνο ηε δηάζηαζε ηεο (Δζληθήο) αζθάιεηαο είλαη ην γεγνλφο φηη πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηξίησλ κεξψλ, φπσο απηφ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ. Οη ΖΠΑ κέζσ ηεο 

παξνπζίαο Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ
358

 ζηηο πλφδνπο Κνξπθήο κεηαμχ Διιάδαο-Κχπξνπ-

Ηζξαήι αιιά θαη κε ηηο θνηλέο δειψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ, έδσζαλ ζηνπο πάληεο λα 

θαηαιάβνπλ φηη ζηεξίδνπλ ηελ ηξηκεξή απηή ζπλεξγαζία, επηδηψθνληαο λα δηαδξακαηίζνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ ζπκβνιή απηή είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ 

πνηθηινηξφπσο. Ζ δπλαηφηεηα δε ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξε 

ζεκαληηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί κέζα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηεο πξνθεηκέλνπ λα παξελνριήζεη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη λα επηβξαδχλεη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.  

  ηήξημε φκσο παξέρεηαη  θαλεξά θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία 

ραξαθηήξηζε ηνπο δχν αγσγνχο
359

 πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ Έξγα Κνηλνχ 

Δλδηαθέξνληνο
360

(Project of Common Interest). Ζ ζηήξημε απηή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ ρσξψλ γηα δχν ιφγνπο. Ζ ΔΔ αθελφο κελ ζα 

θαιχςεη έλα κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ θαη αθεηέξνπ ζα 

κπνξέζεη λα αζθήζεη έκκεζα πίεζε ζηελ Σνπξθία, κέζσ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 
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 Ζ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία Διιάδαο-Κχπξνπ-Ληβάλνπ μεθίλεζε ζηηο 10 Απξηιίνπ 2019 κε ηελ ζχλνδν 

ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, ε νπνία «ππνιείπεηαη θχξνπο» ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο πλφδνπο Κνξπθήο κεηαμχ ησλ Αξρεγψλ Κξαηψλ. 
358

 ηελ 5
ε
 ηξηκεξή χλνδν Κνξπθήο ηεο 20

εο
 Γεθεκβξίνπ 2018 ζηελ Μπεξ έβα ζπκκεηείρε ν Πξέζβεο 

ησλ ΖΠΑ ζην Ηζξαήι, Νηέηβηλη Φξίληκαλ, ελψ ζηελ 6
ε
 ηξηκεξή χλνδν Κνξπθήο ηεο 20

εο
 Μαξηίνπ 2019 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ ζπκκεηείρε ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Μάηθ Πνκπέν.  
359

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ EastMed φζν θαη ηνλ ειεθηξηθφ αγσγφ EuroAsia 

Interconnector κε αθεηεξία ην Ηζξαήι, νη νπνίνη κέζσ Κχπξνπ θαη Κξήηεο ζα θαηαιήγνπλ ζηελ ηεξεά 

Διιάδα θαη απφ εθεί ζηελ Ηηαιία. 
360

 ια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Έξγα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-

interest (πξνζπέιαζε 11/5/2019). 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα «ζπλεηηζηεί» θαη λα ζηακαηήζεη ηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο
361

 ζηελ 

πεξηνρή. Σν γεγνλφο δειαδή φηη ε Σνπξθία έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έληαμή 

ηεο σο πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε δεζκεχεη κεηαμχ άιισλ λα ηεξεί ην δηεζλέο 

δίθαην θαη λα ζέβεηαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ησλ άιισλ Κξαηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ππφθεηηαη ζηνλ επξσπατθφ έιεγρν θαη ελδερφκελεο θπξψζεηο φπσο ηελ αλαζηνιή ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ νπνία δήηεζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε επίζεκν 

έγγξαθφ ηνπ ηελ 13ε Μαξηίνπ 2019
362

. 

 Β.9. Ζ «αλαραίηηζε» ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ 

  Σν πην πξφζθαην ραξαθηεξηζηηθφ φκσο ηεο ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο 

ηεο ρψξαο καο είλαη ε λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
363

 πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή/πξνζθπγηθή θξίζε
364

 πνπ ζεκεηψζεθε ην 2015-2016. Καηά ηελ θξίζε απηή
365

 

κέζα ζε ιίγνπο κφλν κήλεο πεξίπνπ 850.000 παξάηππα εηζεξρφκελα πξφζσπα πέξαζαλ απφ ηελ 

Σνπξθία κέζσ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. Ο ηεξάζηηνο απηφο αξηζκφο πξνθάιεζε κία πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαζψο 

ηφζν ε Διιάδα φζν θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ήηαλ έηνηκεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε 

απηή. Δηθφλεο κεηαλαζηψλ πάλσ ζε βάξθεο πνπ δηέζρηδαλ ην Αηγαίν πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ 

ζε θάπνηα αθηή ηεο Διιάδαο -κε θφζηνο πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή- θαηέθιπζαλ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο παγθνζκίσο, αλαγθάδνληαο ηηο απαληαρνχ αξκφδηεο ππεξεζίεο λα 

ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα θαη λα δηακνξθψζνπλ κία λέα πνιηηηθή, ε νπνία έπξεπε λα ζπλδπάδεη 

ηα δχν -πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελα- ζηνηρεία ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο.  

  Ζ αδπλακία ειέγρνπ ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ αλάγθαζε ηελ Διιάδα λα 

αλαζεσξήζεη ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηεο πνιηηηθή θαη -πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή 

                                                           
361

 Βι. http://www.kathimerini.gr/1023773/article/epikairothta/kosmos/8a-apanthsoyme-katallhlws-se-

ka8e-paranomh-energeia-ths-toyrkias-diamhnyei-h-ee  θαη 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/175323/aystiro-minyma-tis-e-e-pros-toyrkia-sevasteite-ta-

kyriarxika-dikaiomata-tis-kyproy-stin-aoz (πξνζπέιαζε 31/5/2019) 
362

 Βι. P8_TA-PROV(2019)0200, Φήθηζκα ηεο 13εο Μαξηίνπ 2019 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2018 γηα ηελ Σνπξθία (2018/2150(INI)), Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, παξ. 21, ζην 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0200_EL.pdf  (επίζθεςε 27/4/2019). 
363

 Βι. https://government.gov.gr/parousiasi-ethnikis-stratigikis-gia-tin-entaxi/ (πξνζπέιαζε 15/08/2019). 
364

 Βι. https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_feb2017.pdf θαη 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/ (πξνζπέιαζε 19/05/2019). 
365

  Kale Başak & Dimitriadi Angeliki & Sanchez-Montijano Elena & Süm Elif, Asylum Policy and the 

Future of Turkey-EU Relations: Between Cooperation and Conflict. FEUTURE Online Paper No. 18, 

2018, ζζ. 10-11. 

http://www.kathimerini.gr/1023773/article/epikairothta/kosmos/8a-apanthsoyme-katallhlws-se-ka8e-paranomh-energeia-ths-toyrkias-diamhnyei-h-ee
http://www.kathimerini.gr/1023773/article/epikairothta/kosmos/8a-apanthsoyme-katallhlws-se-ka8e-paranomh-energeia-ths-toyrkias-diamhnyei-h-ee
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/175323/aystiro-minyma-tis-e-e-pros-toyrkia-sevasteite-ta-kyriarxika-dikaiomata-tis-kyproy-stin-aoz
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/175323/aystiro-minyma-tis-e-e-pros-toyrkia-sevasteite-ta-kyriarxika-dikaiomata-tis-kyproy-stin-aoz
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0200_EL.pdf
https://government.gov.gr/parousiasi-ethnikis-stratigikis-gia-tin-entaxi/
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_feb2017.pdf
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/el/
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Έλσζε- λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο γηα ηελ ππνδνρή, ηαπηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ (ζαιαζζίσλ θπξίσο) 

ζπλφξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζηεί ε λέα απηή κνξθή απεηιήο γηα 

ηελ Δζληθή (αιιά θαη Δπξσπατθή) καο Αζθάιεηα, θαζψο ε καθξά παξακνλή ησλ κεηαλαζηψλ 

ρσξίο ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ δνκψλ δηακνλήο θαη αλάινγεο παξνρέο αιιά θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρσξίο ηελ πξφηεξε ηαπηνπνίεζή ηνπο, ειινρεχεη θηλδχλνπο ηφζν γηα ηελ 

εζσηεξηθή φζν θαη γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα. Σξαληαρηά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ 

απνηεινχλ νη θαηά θαηξνχο αλαηαξαρέο πνπ έρνπλ μεζπάζεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

αιιά θαη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο απφ 

εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη κεκνλσκέλα άηνκα πνπ νδεγήζεθαλ ζηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε
366

. 

   ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο αλ θαη ε Διιάδα είρε βηψζεη 

παξφκνηα κεηαλαζηεπηηθή θξίζε (ζε κηθξφηεξε βέβαηα θιίκαθα) κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ΔΓ -εηδηθά ην 1992 θαη ην 1997- απφ ηε γεηηνληθή Αιβαλία, νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ησλ 

λέσλ κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ  θαζηζηνχλ 

ηελ φπνηα πξνζπάζεηα έληαμεο ή αθνκνίσζήο ηνπο εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο αδχλαηε. ε 

αληίζεζε φκσο κε ην παξειζφλ, ε Διιάδα επσθειήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή ηδηφηεηά ηεο, 

αθελφο κέζσ ηεο άληιεζεο θνλδπιίσλ θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηελ ΔΔ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο επίηεπμεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη Σνπξθίαο, ζηελ 

νπνία πξνρψξεζαλ ηα δχν κέξε. Ζ ηειεπηαία εθθξάζηεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο αληίζηνηρεο 

Γήισζεο ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016, ε νπνία θαηάθεξε λα νδεγήζεη ζηελ πξνζσξηλή αλαραίηηζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ/πξνζθπγηθψλ ξνψλ
367

. 

  Ζ θαηλνκεληθή φκσο απηή επηηπρία δελ ζπλερίζηεθε επί καθξφλ, θαζψο απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2019 άξρηζαλ λα ζεκεηψλνληαη θαη πάιη απμεκέλεο ξνέο
368

 κέζσ ζαιάζζεο ζε 

αξθεηά ειιεληθά λεζηά. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζχκηζε έληνλα ζηνπο αξκφδηνπο ηελ 
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lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a71444e-93d6-11e7-b92d-

01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF  (πξνζπέιαζε 19/05/2019). 
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 Βι. https://www.iefimerida.gr/ellada/meres-2015-sto-aigaio-prosfyges-fthanoyn-sta-nisia θαη 

https://www.protothema.gr/greece/article/909799/auxanodai-sunehos-oi-roes-metanaston-anisuhoun-stin-

europi-gia-epanalipsi-tou-2015/ (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
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πεξίνδν 2015-2016, κε απνηέιεζκα ν Έιιελαο Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ λα θαιέζεη ηνλ Σνχξθν 

πξέζβε ζην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εθθξάζεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηνπ
369

. 

Οξηζκέλνη κάιηζηα ζεψξεζαλ πσο ζθνπφο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ήηαλ ε άζθεζε πίεζεο ζηελ 

ειιεληθή Κπβέξλεζε ψζηε λα ππνθχςεη ζε δηεθδηθήζεηο ηεο πξψηεο φζνλ αθνξά ζην δήηεκα 

νξηνζέηεζεο ηεο ΑΟΕ
370

. Δθηφο φκσο απφ απηή ηελ ελέξγεηα ζπγθιήζεθε έθηαθηε
371

 

ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΤΔΑ, ην νπνίν θαηέιεμε ζηε ιήςε επηά κέηξσλ
372

 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δεκηνπξγεζείζαο θαηάζηαζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ 

εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ θαη ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν ζηε ρψξα ηνπο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο
373

 θαη αξλεηηθά ζρφιηα
374

 

γηα παξαβίαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ θαη άζθνπε ηαιαηπσξία ησλ αηηνχλησλ άζπιν.  

  Οη νινέλα απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο νδήγεζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2019 ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε ζηε ιήςε κίαο ακθηιεγφκελεο απφθαζεο, ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη πξψελ Αξρεγνχ ηνπ ΓΔ σο γεληθφ ζπληνληζηή φισλ ησλ 

θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα
375

. Δπηπιένλ, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2019 ν 

Έιιελαο Πξσζππνπξγφο κε δεκφζηα δήισζή
376

 ηνπ αλαθνίλσζε ηε κεηαθνξά ζην Γξαθείν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηα αζπλφδεπηα αλήιηθα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ θαη ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο πξνζσπηθά απφ  ηνλ ίδην. Οη παξαπάλσ 

ελέξγεηεο θαηέδεημαλ γηα αθφκα κία θνξά ηελ έιιεηςε (ζπλνιηθήο θαη εληαίαο) ηξαηεγηθήο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, θαζψο νη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο φπσο 

ην πξνζθπγηθφ/κεηαλαζηεπηηθφ κεηαθέξζεθαλ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο αξρηθά απφ ην Τπνπξγείν 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν θαηαξγήζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ελ ζπλερεία ζην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Άκπλαο θαη -ελ κέξεη- ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

                                                           
369

 Βι. https://www.iefimerida.gr/ellada/diabima-dendia-ston-toyrko-presbi-gia-toys-metanastes 

(πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
370

 Βι. https://www.energia.gr/article/159286/stygnos-ekviasmos-ths-toyrkias-stelnei-metanastes-gia-na-

piesei-gia-thn-aoz  (πξνζπέιαζε 03/09/2019). 
371

 Βι. https://www.onalert.gr/ellada/ektakti-sygklisi-toy-kysea-apo-ton-prothypoyrgo-gia-to-

metanasteytiko/359077/ (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
372

 Βι. https://www.kathimerini.gr/1040585/article/epikairothta/politikh/epta-metra-ameshs-drashs-gia-to-

metanasteytiko-apofasise-to-kysea θαη  https://www.efsyn.gr/politiki/209023_kysea-epta-metra-drasis-

gia-metanasteytiko,  (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
373

 Βι. https://www.news247.gr/politiki/sakellaridis-gia-kysea-i-den-xeroyn-giati-yparchoyn-oi-

deyterovathmies-epitropes-asyloy-i-den-toys-endiaferei.7493342.html (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
374

 Βι. https://www.protothema.gr/politics/article/920677/ektakti-sunedriasi-tou-kusea/ (πξνζπέιαζε 

01/09/2019). 
375

 Βι. https://www.thepresident.gr/2019/10/23/syntonistis-gia-ti-metakinisi-kai-metegkatastasi-

prosfygon-o-a-stafanis/ (πξνζπέιαζε 10/11/2019). 
376

 Βι. https://primeminister.gr/2019/11/24/22613 (πξνζπέιαζε 29/11/2019). 

https://www.iefimerida.gr/ellada/diabima-dendia-ston-toyrko-presbi-gia-toys-metanastes
https://www.energia.gr/article/159286/stygnos-ekviasmos-ths-toyrkias-stelnei-metanastes-gia-na-piesei-gia-thn-aoz
https://www.energia.gr/article/159286/stygnos-ekviasmos-ths-toyrkias-stelnei-metanastes-gia-na-piesei-gia-thn-aoz
https://www.onalert.gr/ellada/ektakti-sygklisi-toy-kysea-apo-ton-prothypoyrgo-gia-to-metanasteytiko/359077/
https://www.onalert.gr/ellada/ektakti-sygklisi-toy-kysea-apo-ton-prothypoyrgo-gia-to-metanasteytiko/359077/
https://www.kathimerini.gr/1040585/article/epikairothta/politikh/epta-metra-ameshs-drashs-gia-to-metanasteytiko-apofasise-to-kysea
https://www.kathimerini.gr/1040585/article/epikairothta/politikh/epta-metra-ameshs-drashs-gia-to-metanasteytiko-apofasise-to-kysea
https://www.efsyn.gr/politiki/209023_kysea-epta-metra-drasis-gia-metanasteytiko
https://www.efsyn.gr/politiki/209023_kysea-epta-metra-drasis-gia-metanasteytiko
https://www.news247.gr/politiki/sakellaridis-gia-kysea-i-den-xeroyn-giati-yparchoyn-oi-deyterovathmies-epitropes-asyloy-i-den-toys-endiaferei.7493342.html
https://www.news247.gr/politiki/sakellaridis-gia-kysea-i-den-xeroyn-giati-yparchoyn-oi-deyterovathmies-epitropes-asyloy-i-den-toys-endiaferei.7493342.html
https://www.protothema.gr/politics/article/920677/ektakti-sunedriasi-tou-kusea/
https://www.thepresident.gr/2019/10/23/syntonistis-gia-ti-metakinisi-kai-metegkatastasi-prosfygon-o-a-stafanis/
https://www.thepresident.gr/2019/10/23/syntonistis-gia-ti-metakinisi-kai-metegkatastasi-prosfygon-o-a-stafanis/
https://primeminister.gr/2019/11/24/22613


Παξαξηήκαηα 

-113- 

 Γ. Όξγαλα Δζληθήο Αζθάιεηαο άιισλ θξαηώλ 

  Δθηφο απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη ζηα Κεθάιαηα ηνπ θπξίνπ κέξνπο, 

πκβνύιην Δζληθήο Αζθάιεηαο -κε απηήλ αθξηβψο ηελ νλνκαζία- έρνπλ ζπζηήζεη ε Αίγππηνο
377

, 

ε Αξκελία
378

, ην Βέιγην
379

, ε Βξαδηιία
380

, ε Γεξκαλία
381

, ε Γεσξγία
382

, ε Γθάλα
383

, ε 

Εηκπάκπνπε
384

, ε Ηαπσλία
385

, ην Ηξάθ
386

, ε Ηζπαλία
387

,  ε Κέλπα
388

, ε Κξναηία
389

, ε Μαιαηζία
390

, 

ε Μνγγνιία
391

, ην Νεπάι
392

, ε Νηγεξία
393

, ε Νφηηα Κνξέα
394

, ην Παθηζηάλ
395

, Πνισλία
396

, ε 
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ανπδηθή Αξαβία
397

, ε ινβελία
398

, ε ξη Λάλθα
399

, ε Σαλδαλία
400

, ε Σαυιάλδε
401

, ην 

Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν
402

, ε Σζερία
403

 θαη νη Φηιηππίλεο
404

. 

  Παξαπιήζηνπο θνξείο σζηφζν έρνπλ ηδξχζεη θαη άιιεο ρψξεο φπσο νη 

Δπηηξνπέο/Αξρέο/Γξαθεία Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Απζηξαιίαο
405

, ηνπ Ηξάλ
406

, ηεο Ηξιαλδίαο
407

, 

ηεο Κίλαο
408

 θαη ηεο Κχπξνπ
409

, ηα πκβνύιηα/Δπηηξνπέο Δζληθήο Άκπλαο ηεο Δζζνλίαο
410

 θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο
411

, ηηο Γξακκαηείεο/πκβνύιηα Δζληθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Γαιιίαο
412

, ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο
413

θαη ηεο Οπθξαλίαο
414

, ην πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ Καδαθζηάλ
415

 θαη ηεο 

Ρσζίαο
416

. 

                                                           
397

Βι. https://web.archive.org/web/20130320125225/http://lebanonwire.com/1005/05102001STR.asp 

(πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
398

Βι. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1943 (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
399

 Βι. http://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2019/05/30/sri-lanka-president-slams-intel-chief-

over-easter-attacks (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
400

 Βι. http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/2017/02/Tanzania-National-Security-

Council-Act-No.8-2010.pdf (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
401

Βι.http://www.nsc.go.th/Law/unofficial%20translation%20NATIONAL%20SECURITY%20COUNCI

L%20ACT.pdf (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
402

 Βι. http://www.news.gov.tt/content/role-and-function-national-security-council-nsc#.XX6N5rpuKYM 

θαη http://www.nationalsecurity.gov.tt/About/History (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
403

 Βι. https://www.vlada.cz/en/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs/office-of-the-government-of-the-

czech-republic-23851/ (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
404

 Βι. http://www.nsc.gov.ph/attachments/article/NSP/NSP-2017-2022.pdf (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
405

 National Security Committee. Βι. https://www.directory.gov.au/commonwealth-

parliament/cabinet/cabinet-committees/national-security-committee (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
406

 Supreme National Security Council. Βι. https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-

national-security-council-iran (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
407

 National Security Committe. Βι. https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/national-

security-chief-will-report-to-civil-servant-and-not-to-the-taoiseach-915523.html (πξνζπέιαζε 

15/09/2019). 
408

 Chinese National Security Commission (CNSC). Βι. https://carnegietsinghua.org/2015/07/14/china-s-

national-security-commission-pub-60637 (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
409

 Δζληθή Αξρή Αζθαιείαο (Cyprus National Security Authority). Βι. 

http://www.nsa.gov.cy/mod/nsa/cynsa.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
410

 National Security Authority. Βι. https://www.valisluureamet.ee/nsa/en.html (πξνζπέιαζε 

15/09/2019). 
411

 Supreme Council of National Defense. Βι. https://www.presidency.ro/en/presidential-

administration/departments/department-of-national-security/the-supreme-council-of-national-defence-

secretariat (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
412

 Ηδξχζεθε κε ην 1906 κε ην φλνκα High Council of National Defence θαη κεηά απφ δηάθνξεο αιιαγέο 

έιαβε ην 2010 ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία Secretariat-General for National Defense and Security. Βι. 

http://www.sgdsn.gouv.fr/  (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
413

 Cabinet External Relations and Security Committee. Βι. https://dpmc.govt.nz/cabinet-committees/ers-

cabinet-external-relations-and-security-committee (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
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  Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε  πσο ν Καλαδάο -φπσο πξφζθαηα έθαλε θαη ε 

ρψξα καο- έρεη ζεζπίζεη ύκβνπιν Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη Πιεξνθνξηώλ
417

, ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξρεη πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο. ε αληίζεζε φκσο κε ηε ρψξα καο φπνπ δελ ππάξρεη 

έλαο εληαίνο θνξέαο γηα ηελ Δζληθή  Αζθάιεηα, φια  ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαλαδηθή εζληθή αζθάιεηα αληηκεησπίδνληαη ζπγθεληξσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία Αζθάιεηαο θαη 

Πιεξνθνξηψλ
418

 ηνπ Καλαδά. 

                                                                                                                                                                          
414

 National Security and Defense Council of Ukraine. Βι. http://www.rnbo.gov.ua/en/ (πξνζπέιαζε 

25/08/2019). 
415

 Βι. https://astanatimes.com/2018/07/kazakh-president-given-right-to-head-national-security-council-

for-life/ (πξνζπέιαζε 15/09/2019). 
416

 Security Council of the Russian Federation. Βι. 

http://www.russiansabroad.com/russian_history_294.html θαη http://rustrans.wikidot.com/russia-s-

national-security-strategy-to-2020 (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
417

 National Security and Intelligence Advisor. Βι. 

https://www.canada.ca/en/services/defence/nationalsecurity.html (πξνζπέιαζε 25/08/2019). 
418

 Canadian Security Intelligence Service (CSIS). Βι. https://www.canada.ca/en/security-intelligence-

service.html (πξνζπέιαζε 09/11/2019). 
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 Γ.  Τν Κπβεξλεηηθό Σπκβνύιην Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο 

(ΚΥΣΔΑ) 

  Σν ΚΤΔΑ, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

«απνηειεί ην θύξην όξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Διιεληθή Δζληθή 

Άκπλα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο, ε δνκή θαη ε εγεζία ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, ηα κείδνλα πξνγξάκκαηα πξνκήζεηαο θαη παξαγσγήο ακπληηθώλ κέζσλ θαη πιηθνύ, ην 

ύζηεκα Υεηξηζκνύ Κξίζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο ρώξαο»
 419

. Ηδξχζεθε
420

 ην 1982 σο Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Δζληθήο Άκπλαο (ΚΤΔΑ) αληηθαζηζηψληαο ην Αλώηαην πκβνύιην Δζληθήο Άκπλαο
421

 

(ΑΔΑ) -ηνπ νπνίνπ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη αλέιαβε- θαη ε ζχλζεζή ηνπ πεξηειάκβαλε ηα 

αθφινπζα κέιε:  

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ θαη δχν εθ ησλ Τθππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ θαη ηνπο Τθππνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

 Σνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο. 

  Σν 2000 κεηνλνκάζηεθε
422

 ζε Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο 

(ΚΤ..Δ.Α.)  θαη ε λέα δηεπξπκέλε ζχλζεζή ηνπ πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ηαθηηθά κέιε:  

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, 

                                                           
419

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-

Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87 (πξνζπέιαζε 

01/09/2019). 
420

 χκθσλα κε ηνλ Νφκν 1266 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 81Α ηελ 2
α
 Ηνπιίνπ 1982. 

421
 Ηδξχζεθε κε ηνλ Νφκν 660/1977 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 218Α ηελ 10

ε
 Απγνχζηνπ 1977. Βι. 

Παπάπηημα Δ. 
422

 χκθσλα κε ηελ Πξάμε 31 ηεο 26 Μαΐνπ 2000 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 134Α ηελ 30
ε
 Μαΐνπ 

2000. 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
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 Σνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο,  

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Σνλ Τπνπξγφ Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο (κφλν εθφζνλ ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηειάκβαλε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ), 

 Σνλ Τπνπξγφ Αηγαίνπ (κφλν εθφζνλ ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηειάκβαλε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ), 

 Σνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (κφλν γηα ηελ επηινγή ηνπ 

Αξρεγνχ ηνπ Λ) θαη 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ (κφλν εθφζνλ ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηειάκβαλε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ). 

Γξακκαηέαο ηνπ ΚΤ..Δ.Α. νξηδφηαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, ελψ ζπκκεηνρή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ είραλ επίζεο θαη νη αθφινπζνη: 

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ρεδηαζκνχ ηξαηεγηθήο ηνπ 

Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

 Ο χκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ακπληηθά ζέκαηα. 

  Σν 2015 έιαβε ρψξα ε πξψηε ηξνπνπνίεζε
423

 ηεο ζχλζεζήο ηνπ. ηε λέα 

ζχλζεζε κεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Κπβέξλεζεο σο Γξακκαηέαο ηνπ ΚΤ..Δ.Α.. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε  

επαλέθεξε ηε ζχλζεζε ζηνλ αξρηθφ κηθξφ αξηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα αθφινπζα κέιε:  

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, αξκφδην γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, αξκφδην γηα ζέκαηα Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ. 

                                                           
423

 χκθσλα κε ηελ Πξάμε 5 ηεο 25 Φεβξνπαξίνπ 2015 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 26Α. 
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  Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε
424

 ηνπ  ΚΤ..Δ.Α. έιαβε ρψξα θαη πάιη ην 2015 θαη 

ζηελ νπζία κεηέβαιε ηε ζχλζεζή ηνπ αληηθαζηζηψληαο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο 

Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, αξκφδην γηα ζέκαηα Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ κε ηνλ λέν 

Τπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Σν ίδην ζπλέβε ην 2019 θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξνπνπνίεζε
425

 κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε απφ ηνλ Τπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Ζ ζχλζεζή ηνπ δειαδή πιένλ πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Πξσζππνπξγφ σο Πξφεδξν, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

 Σνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

 Σνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

 Σνλ Α/ΓΔΔΘΑ. 

  Σν 2019 ηέινο, κε ηνλ Νφκν 4622/2019 ζπζηάζεθε ην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο, ην νπνίν πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην 

Δμσηεξηθώλ θαη Άκπλαο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Μάλνο Καξαγηάλλεο
426

, «ην ΚΤ..Δ.Α. είλαη έλα απαξραησκέλν όξγαλν πνπ δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηώλα»
427

 κε ηνλ ξφιν ηνπ απφ 

ζπληνληζηηθφ/γλσκνδνηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ θαη ειεγθηηθφ
428

 λα έρεη ππνβαζκηζηεί ζεκαληηθά 

θαη ην ίδην λα «έρεη,  δπζηπρώο, κεηαηξαπεί ζήκεξα ζε έλα όξγαλν πνπ θαηά θύξην ιόγν 

επηθπξώλεη θξίζεηο αμησκαηηθώλ ή εγθξίλεη εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζρεδηάδεη ή ραξάζζεη ζηξαηεγηθή»
429

. 

                                                           
424

 χκθσλα κε ηελ Πξάμε 25 ηεο 13 Οθησβξίνπ 2015 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 128Α. 
425

 χκθσλα κε ηελ Πξάμε 21 ηεο 18 Ηνπιίνπ 2019 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 124Α. 
426

 Καζεγεηήο Γηεζλνχο Αζθάιεηαο ζην King’s College ηνπ Λνλδίλνπ. 
427

 Βι. Αζαλαζφπνπινο Αι. Άγγεινο, Δζληθφ πκβνχιην θαη ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθαιείαο. Δθεκεξίδα  

«ΣΟ ΒΖΜΑ», 23 Μαξηίνπ 2018 ζην https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-

stratigiki-ethnikis-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 27/09/2019). 
428

 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζζ. 207-213. 
429

 Βι. Αζαλαζφπνπινο Αι. Άγγεινο, νπ.π. 

https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/
https://www.tovima.gr/2018/03/23/politics/ethniko-symboylio-kai-stratigiki-ethnikis-asfaleias/
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Δ.  Τν ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ ΑΣΔΑ (1977) 
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Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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ΣΤ.  Τν ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ ΚΥΣΔΑ (1982) 
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Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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 Ε. Τν ΦΔΚ ηεο κεηνλνκαζίαο ηνπ ΚΥΣΔΑ (2000) 
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Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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Ζ.  Τν ΦΔΚ ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΚΥΣΔΑ (2016)  

 

Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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Θ.  Τν ΦΔΚ ηεο 2
εο

 ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΚΥΣΔΑ (2016) 

 

Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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Η.  Τν ΦΔΚ ηεο 3
εο

 ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΚΥΣΔΑ (2019) 

 

Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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ΗΑ.  Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ  

  Έλαο αθφκα θξαηηθφο Φνξέαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα ηεο 

ρψξαο καο είλαη θαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, κέζσ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ε ελ 

ιφγσ επηηξνπή «νξίδεηαη αξκόδηα επί ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ»
430

. Ζ εθάζηνηε ζχλζεζή
431

 ηεο, ηα ζέκαηα ησλ εκεξεζίσλ 

δηαηάμεσλ
432

 ησλ ζπλεδξηάζεσλ φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηέο
433

 ηεο αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν 

απφ ηελ Βνπιή. Μεξηθά απφ ηα πξφζθαηα ζέκαηα ησλ εκεξεζίσλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν εμέηαζεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη ηα αθφινπζα: 

  22/03/2016: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο «Κύξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηνπο ηνκείο 

Τπνδνκήο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη «Κύξσζε ηεο πκθσλίαο 

κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κνξέαο γηα ηελ Ακνηβαία Πξνζηαζία Γηαβαζκηζκέλσλ ηξαηησηηθώλ Πιεξνθνξηώλ».
434

 

  24/07/2017: «Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Γηπισκαηία ζε πεξηόδνπο θξίζεο: Σν 

παξάδεηγκα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» θαη «Από ην „„brain drain‟‟ ζην „„brain gain‟‟: Ζ 

ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαη ηεο Οκνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε δηθηύσλ γλώζεο»
435

. 

                                                           
430

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-

Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87 (πξνζπέιαζε 

01/09/2019). 
431

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-

Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87 (πξνζπέιαζε 

06/10/2019). 
432

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-

Epitropes/Synedriaseis?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87 (πξνζπέιαζε 

01/09/2019). 
433

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/ektheseis-

drastiriotites?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87 (πξνζπέιαζε 

01/09/2019). 
434

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=aca5e398-

0659-467d-a132-a5d000a54515 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
435

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=c4718c14-

34ac-416c-a5a3-a7b800abddc6 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/ektheseis-drastiriotites?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/ektheseis-drastiriotites?search=on&commission=96ff167f-d1cc-4355-b8bb-b3819cb95c87
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=aca5e398-0659-467d-a132-a5d000a54515
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=aca5e398-0659-467d-a132-a5d000a54515
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=c4718c14-34ac-416c-a5a3-a7b800abddc6
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=c4718c14-34ac-416c-a5a3-a7b800abddc6
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06/03/2018: Δλεκέξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ 

ηεο Βνπιήο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, θ. Νηθφιαν Κνηδηά, γηα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην 

Αηγαίν θαη ζηελ Κχπξν.
436

 

10/05/2018: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ λφκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ «Κύξσζε ηεο πκθσλίαο Πνιηηηθνύ Γηαιόγνπ θαη πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο, αθελόο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνύβαο» θαη 

«Κύξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε».
437

 

18/07/2018: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ «Κύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζκ. 15, ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηε ύκβαζε γηα ηελ 

Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ».
438

 

21/01/2019: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ «Κύξσζε ηεο Σειηθήο πκθσλίαο γηα ηελ Δπίιπζε ησλ Γηαθνξώλ νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 817 (1993) θαη 

845 (1993), ηε Λήμε ηεο Δλδηάκεζεο πκθσλίαο ηνπ 1995 θαη ηελ Δδξαίσζε ηξαηεγηθήο 

Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμύ ησλ Μεξώλ»
439

. 

07/02/2019: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ «Κύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηε πλζήθε ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ γηα ηελ 

Πξνζρώξεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο»
440

. 

                                                           
436

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b8818894-

deff-4e4f-91fd-a89a00a21195 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
437

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b7e373c9-

7f0d-434e-b1c6-a8d900ac5512 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
438

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=5b9fe805-

c585-481f-a178-a91f00a855ea (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
439

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=3343c68a-

5e65-413d-a30c-a9dc00a37d52 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 
440

 Βι. https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=afe167dc-

ebb9-4aaf-8084-a9ed009bdcd5 (πξνζπέιαζε 01/09/2019). 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b8818894-deff-4e4f-91fd-a89a00a21195
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b8818894-deff-4e4f-91fd-a89a00a21195
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b7e373c9-7f0d-434e-b1c6-a8d900ac5512
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=b7e373c9-7f0d-434e-b1c6-a8d900ac5512
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=5b9fe805-c585-481f-a178-a91f00a855ea
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=5b9fe805-c585-481f-a178-a91f00a855ea
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=3343c68a-5e65-413d-a30c-a9dc00a37d52
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=3343c68a-5e65-413d-a30c-a9dc00a37d52
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=afe167dc-ebb9-4aaf-8084-a9ed009bdcd5
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=afe167dc-ebb9-4aaf-8084-a9ed009bdcd5
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ΗΒ.  Τν άξζξν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο γηα ηε 

ζύζηαζε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

 

Κ       57 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄: ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΖ ΒΟΤΛΖ 

Α) ΓΗΑΡΚΔΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 

ύζηαζη – ζύνθεζη 

Άξζξν 31 

1. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εμέηαζε λνκνζρεδίσλ θαη 

πξνηάζεσλ λφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή, ζπλί-  

ζηψληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο έμη (6) δηαξθείο 

επηηξνπέο: α) επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ, β) ε-

πηηξνπή εζληθήο άκπλαο θαη εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ,      

γ) επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, δ) επηηξνπή θνη-

λσληθψλ ππνζέζεσλ, ε) επηηξνπή δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

δεκφζηαο ηάμεο θαη δηθαηνζχλεο, ζη) επηηξνπή παξα-

γσγήο θαη εκπνξίνπ. 

*2. Ζ ζχζηαζε ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

επηηξνπψλ γίλεηαη, γηα ηηο επηηξνπέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Βνπιήο, ζηελ αξρή θάζε ηαθηηθήο ζπλφδνπ θαη γηα ηηο ε-

πηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Βνπιήο,θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

θαη γηα φιεο ηηο ζπλζέζεηο ηνπ. 

*3. Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο, 

αλάινγα κε ηε δχλακε ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ 

θαη ησλ αλεμαξηήησλ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηα-

ηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ. 

* Σξνπνπνηήζεθε ζηηο 6.12.2001 κε απόθαζε ηεο 

 Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο (ΦΔΚ 28Α΄ /18.12.2001) 

 

Πεγή: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-

f24dce6a27c8/kanonismos-Thematiko-syntagma-2010.pdf  (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/kanonismos-Thematiko-syntagma-2010.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/kanonismos-Thematiko-syntagma-2010.pdf
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ΗΓ.  Τα Κέληξα Φεηξηζκνύ Κξίζεσλ ησλ ειιεληθώλ 

θξαηηθώλ θνξέσλ 

  Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη απηφο ηεο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. Ζ δηαρείξηζε απηή, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θξίζεο, ιακβάλεη ζπλήζσο ρψξα ζε 

θάπνηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ αληίζηνηρνπ εκπιεθφκελνπ θνξέα, ν νπνίνο 

απνθαιείηαη Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ. Σα θέληξα απηά είλαη εηδηθά εμνπιηζκέλα θαη 

δηαζπλδεδεκέλα κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ή φξγαλα ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα κε ζθνπφ 

αθελφο ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ επί ηεο δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο θαη αθεηέξνπ ηεο 

αζθαινχο θαη ηαρείαο δηαβίβαζεο εληνιψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο. Πξηλ παξνπζηάζνπκε φκσο ηα Κέληξα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε ηη ζεκαίλεη θξίζε θαη δηαρείξηζε απηήο. 

 ΗΓ.1. Απνζαθήληζε ελλνηώλ 

  Χο θξίζε νξίδεηαη «ε δηαηάξαμε ηεο νκαιήο πνξείαο κηαο δηαδηθαζίαο, ε θαθή 

ιεηηνπξγία ή ε έκπξαθηε ακθηζβήηεζε θαζηεξσκέλσλ (δνκώλ, αμηώλ, ζεζκώλ θ.ιπ.):»
441

 ε νπνία 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν εθδειψλεηαη παίξλεη θαη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία ηεο 

(νηθνλνκηθή θξίζε, ελεξγεηαθή θξίζε, αλζξσπηζηηθή θξίζε, θιπ). ηελ πεξίπησζε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ φκσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν θξίζε ελλννχκε, φπσο ην έζεζε ν Θνπθπδίδεο 

ζηελ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ «κία παζνινγηθή θαηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

θξαηώλ, όπνπ ε έληαζε απμάλεηαη, ν θίλδπλνο πξνζθπγήο ζηε βία κεγαιώλεη θαη νη επηπηώζεηο γηα 

ηελ πεξηθεξεηαθή ή ηε δηεζλή  αζθάιεηα είλαη θαηά θαλόλα ζεκαληηθέο»
442

 ή ηελ «μαθληθή, 

ζπγθεθξηκέλε θαη θαλεξή απόθιηζε από έλα ζηαζεξό ζύζηεκα θαλόλσλ πνπ αθνινπζνύλ νη 

δηαθξαηηθέο ζρέζεηο»
443

. 

  Οη θξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πξνζειθχνπλ ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ θπξίσο γηα 

δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο απφ απηνχο είλαη φηη ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηε ζχγθξνπζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο θξίζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δηαηαξάζζνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αζθάιεηα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ πεξίπησζε απηή δελ αθνξά κφλν  

                                                           
441

 Βι. Μπακπηληψηεο Γεψξγηνο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα, 

2002, ζ. 961. 
442

 Βι. Γηαλληάο Υ. Υαξάιακπνο, Κξίζεηο ρακειήο έληαζεο ζην Αιεηθαληήο ηέιηνο, Υσξαθάο 

Δπάγγεινο, ύγρξνλν Γηεζλέο ύζηεκα θαη Διιάδα. ηξαηεγηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα, 2001, ζ.159-160. 
443

 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 65. 
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ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη ην ελδερφκελν έλνπιεο ζχγθξνπζεο αιιά θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ εθδήισζε ηεο ζχγθξνπζεο σο επηβνιή 

νηθνλνκηθψλ ή εκπνξηθψλ θπξψζεσλ απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν. Ο δεχηεξνο ιφγνο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα θξάηε είλαη ζε ζέζε -κέζα απφ ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο εθάζηνηε 

δηακνξθνχκελεο θαηάζηαζεο- λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά θέξδε απφ κία θξίζε πξνσζψληαο 

παξάιιεια ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εκπιαθνχλ ζε επξείαο θιίκαθαο 

ζηξαηησηηθέο (πνιεκηθέο) επηρεηξήζεηο
444

. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή ην έλα απφ ηα δχν 

κέξε εθκεηαιιεπφκελν ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε εθείλε πεξίνδν 

βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρψξεζε ηνπ άιινπ γηα ηελ απνθπγή 

κίαο ζχγθξνπζεο πνπ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ απψιεηεο. 

  Ση ζεκαίλεη φκσο δηαρείξηζε θξίζεσλ; Γηαρείξηζε κίαο θξίζεο είλαη φιεο 

εθείλεο νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν αξκφδηνο θνξέαο πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηελ 

«θαλνληθφηεηα» ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Απηφ πνπ θαζηζηά σζηφζν κία θξίζε 

δχζθνιε ζηε δηαρείξηζή
445

 ηεο απφ ηα θξάηε είλαη αθελφο ην -εμαηξεηηθά πηζαλφ- ελδερφκελν 

θιηκάθσζήο ηεο θαη αθεηέξνπ ε αδπλακία πιήξνπο ειέγρνπ ησλ γεγνλφησλ. Ζ αδπλακία απηή 

νθείιεηαη πξσηίζησο ζην γεγνλφο φηη ζε θάζε πεξηβάιινλ αζθάιεηαο δξνπλ θνξείο πνπ δελ 

ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ απηψλ. Ζ 

αδπλακία ειέγρνπ θαζίζηαηαη επίζεο κεγαιχηεξε ζε πεξίπησζε αηθληδηαζηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

«αληηπάινπ», πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη κείσζεο ηεο πλεπκαηηθήο «δηαχγεηαο» ησλ 

ιεπηψλ απφθαζεο ιφγσ θνχξαζεο ή απμεκέλνπ ζηξεο. ηαλ απηή ινηπφλ ε αδπλακία ειέγρνπ 

νδεγεί ζε ελέξγεηεο πνπ -γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θάζε θνξά- ζεσξεζνχλ πξνθιεηηθέο ή φηη 

ζίγνπλ ζπγθεθξηκέλα Δζληθά πκθέξνληα, ε θξίζε ζπλήζσο κεηαηξέπεηαη ζε ζχγθξνπζε. 

 ΗΓ.2. Σν Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΘΚΔΠΗΥ) 

  ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ιεηηνπξγεί επί 

εηθνζηηεηξάσξεο βάζεο ην Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΘΚΔΠΗΥ) ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ
446

, ην νπνίν απφ ηηο 9 επηεκβξίνπ 2015 -έπεηηα απφ εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηξηψλ 

                                                           
444

 Βι. Νηφθνο Θάλνο, Σζάθσλαο Παλαγηψηεο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθαιείαο. Οηθνδνκώληαο ην 

Διιεληθό Μνληέιν ζηνλ Δηθνζηό Πξώην Αηώλα. Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζ. 159. 
445

 Οπ.π. ζζ. 66-67. 
446

 Βι., https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-

igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas, https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-

sto-ethniko-kentro-epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/ 

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3935777/treis-fregates-synedraman-gia-to-ploio-el-venizelos 

(πξνζπέιαζε 24/09/2019). 

https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas
https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas
https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-sto-ethniko-kentro-epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/
https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-sto-ethniko-kentro-epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3935777/treis-fregates-synedraman-gia-to-ploio-el-venizelos
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εηψλ- παξέρεη ζηελ εγεζία αλαβαζκηζκέλεο δπλαηφηεηεο
447

 δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real 

time), ηε ιήςε δεδνκέλσλ απφ ηνλ δνξπθφξν Helios IIB θαη θξππηνγξαθεκέλεο επηθνηλσλίεο. 

Σν ΔΘΚΔΠΗΥ δηαζπλδέεηαη κε ην Κέληξν Διέγρνπ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Πνιεκηθνχ  Ναπηηθνχ 

θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΘΚΔΠΗΥ νδήγεζαλ ζηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ ζε δηάθνξεο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κε ζηξαηησηηθήο θχζεο φπσο ηελ ππξθαγηά 

ζην Μάηη
448

 ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2018, ηε θσηηά πνπ ζεκεηψζεθε ζην επηβαηεγφ πινίν Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο
449

 ζηηο 28 Απγνύζηνπ 2018 θαη ηελ ππξθαγηά ζηελ Δχβνηα
450

 ζηηο 13 Απγνύζηνπ 2019. 

Δπίζεο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2016 απνθαζίζηεθε
451

 ε ιεηηνπξγία ηνπ  Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ 

Οξγάλνπ Μεηαλάζηεπζεο εληφο ηνπ ΔΘΚΔΠΗΥ. 

 ΗΓ.3. Σν Δληαίν πληνληζηηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΚΔ) 

  Σν Δληαίν πληνληζηηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΚΔ) ζπζηάζεθε κε ην ΦΔΚ 

1869Β/10-07-2014 θαη ελζσκάησζε ην πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (199 .Δ.Κ.Τ.Π..), ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
452

 

(ΚΔΠΠ) θαη ην πληνληζηηθό Κέληξν Γαζνππξόζβεζεο
453

 (.ΚΔ.Γ.). Τπάγεηαη ζην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν θαη κέζσ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο Κέληξσλ 

εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή
454

 ηνπ.  

                                                           
447

 Βι. https://www.viadiplomacy.gr/afto-ine-to-eksigchronismeno-psifiako-ethniko-kentro-epichiriseon-

ton-ellinikon-enoplon-dinameon/, https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/1941889/egkeniastike-to-neo-

ethniko-kentro-epichiriseon θαη https://www.protothema.gr/greece/article/507458/neo-ethkepih/ 

(πξνζπέιαζε 24/09/2019). 
448

 Βι. https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-

igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas (πξνζπέιαζε 24/09/2019). 
449

 Βι. https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3935777/treis-fregates-synedraman-gia-to-ploio-el-

venizelos (πξνζπέιαζε 24/09/2019). 
450

 Βι. https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-sto-ethniko-kentro-

epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/ (πξνζπέιαζε 24/09/2019). 
451

 Βι. https://www.onalert.gr/uncategorized/kammenos-metanasteutiko-kentro-sto-e8niko-kentro-

epixeirhsewn/122099/ (πξνζπέιαζε 24/09/2019). 
452

 Βι. https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF

%89%CE%BD-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82 

(πξνζπέιαζε 25/09/2019). 
453

 Λεηηνπξγεί κφλν θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. 
454

 Απηή -ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ ΦΔΚ- είλαη «1.Να ιακβάλεη όιν ην 24σξν ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο από 

ην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ αλάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

https://www.viadiplomacy.gr/afto-ine-to-eksigchronismeno-psifiako-ethniko-kentro-epichiriseon-ton-ellinikon-enoplon-dinameon/
https://www.viadiplomacy.gr/afto-ine-to-eksigchronismeno-psifiako-ethniko-kentro-epichiriseon-ton-ellinikon-enoplon-dinameon/
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/1941889/egkeniastike-to-neo-ethniko-kentro-epichiriseon
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/1941889/egkeniastike-to-neo-ethniko-kentro-epichiriseon
https://www.protothema.gr/greece/article/507458/neo-ethkepih/
https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas
https://www.zougla.gr/greece/article/sto-e8niko-kentro-epixiriseon-sisomi-i-politiki-ke-stratiotiki-igesia-tou-ipourgiou-e8nikis-aminas
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3935777/treis-fregates-synedraman-gia-to-ploio-el-venizelos
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3935777/treis-fregates-synedraman-gia-to-ploio-el-venizelos
https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-sto-ethniko-kentro-epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/
https://www.onalert.gr/ellada/o-yetha-me-ton-a-geetha-vriskontai-sto-ethniko-kentro-epicheiriseon-mainetai-i-fotia/357080/
https://www.onalert.gr/uncategorized/kammenos-metanasteutiko-kentro-sto-e8niko-kentro-epixeirhsewn/122099/
https://www.onalert.gr/uncategorized/kammenos-metanasteutiko-kentro-sto-e8niko-kentro-epixeirhsewn/122099/
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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 ΗΓ.4.  Σν Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

  Σν Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο
455

 (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) πξνέθπςε κε ηνλ Νφκν 

3527 ηνπ 2007 απφ ηε κεηεμέιημε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Σνκέα 

Τγείαο
456

 (Κ.ΔΠΗΥ.-.Ο.Σ.Τ.) θαη «Απνζηνιή ηνπ είλαη ν ζπληνληζκόο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ 

επζύλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηε δεκόζηα πγεία θαη ζην ρώξν ηεο πγείαο γεληθόηεξα, ε παξαθνινύζεζε θαη ν 

ζπληνληζκόο ησλ ζπζηεκάησλ εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο πξνο ηνλ πνιίηε»
457

. 

 

                                                                                                                                                                          
ώκαηνο θαη λα θηλεηνπνηεί ηηο απαηηνύκελεο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο κε ηα εγθαηεζηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνύληα ζε απηό κέζα αζύξκαηεο θαη ελζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κε θάζε άιιν πξόζθνξν 

κέζν, 2. Να ιακβάλεη ηπρόλ θιήζεηο από όιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηνπηθά ζπκβάληα, ηα νπνία δηαβηβάδεη 

ακέζσο ζηελ θαηά ηόπν αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (Π.Τ.), γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, 3. Να 

παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ζε παλειιαδηθό επίπεδν όιεο ηηο ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθέο ππξθαγηέο, 4. Να 

δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ή νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ ώκαηνο ή ζε 

άιιεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο, 5. Να ιακβάλεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε εηδηθό δειηίν όια ηα 

ζπκβάληα ηνπ 24ώξνπ ζηα νπνία επειήθζεζαλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο,6. Να ζπληάζζεη 

δειηίν ζπκβάλησλ 24ώξνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζνβαξά θαη κεγάια ζπκβάληα, ζύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο εγθύθιηεο δηαηαγέο ηνπ Δπηηειείνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη λα δηαβηβάδεη απηό αξκνδίσο, 7. 

Να ζπληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Ζγεζίαο», «λα 

θηλεηνπνηεί θαη λα ζπληνλίδεη, ηηο δξάζεηο όισλ ησλ θνξέσλ, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε κνξθήο θαηαζηξνθώλ, ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζρεηηθνύ ζρεδηαζκνύ, αλά θαηεγνξία θηλδύλνπ» θαζψο θαη «α) ε θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε ζε 

παλειιαδηθό επίπεδν όισλ ησλ ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθώλ ππξθαγηώλ, β) ν ζπληνληζκόο, ε δηαρείξηζε θαη ε 

απνζηνιή ησλ δηαηηζέκελσλ εζληθώλ θαη κηζζσκέλσλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο (αεξνζθαθώλ θαη 

ειηθνπηέξσλ), πνπ ζπληξέρνπλ ζηελ θαηάζβεζή ηνπο από θνηλνύ κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο, γ) ν 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ ελαέξησλ επηηεξήζεσλ, δ) ε έγθξηζε αηηεκάησλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπληήξεζε 

εζληθώλ ελαεξίσλ κέζσλ, ε) ε δηαβίβαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ κε ζθνπό ηελ 

απνζηνιή−κεηαθνξά πεδνπόξσλ ηκεκάησλ ή ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο, όηαλ 

ηνύην απαηηείηαη, ζη) ε απνζηνιή αεξνπνξηθώλ κέζσλ γηα ην ζπληνληζκό ησλ από αέξνο επηρεηξήζεσλ κε 

αληηθείκελν δαζηθέο ππξθαγηέο αιιά θαη άιια ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη δ) ε 

ζπιινγή θαη δηαηήξεζε γηα άκεζε ρξήζε ζρεδίσλ επέκβαζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ». 
455

 Βι. http://edit.gov.gr/sxetika-me-to-edit/e-k-ep- θαη http://www.ekabnews.gr/2015/03/blog-

post_6.html (πξνζπέιαζε 25/09/2019). 
456

 Σν .Ο.Σ.Τ. ζπζηάζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤ 1δ/νηθ. 12214 (ΦΔΚ 

213Β) ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηε ρψξα καο θαη ην Κ.ΔΠΗΥ.-.Ο.Σ.Τ. 

κε ηνλ Νφκν 3370 ηνπ 2005. 
457

 Βι. https://www.ekepy.gov.gr/ (πξνζπέιαζε 25/09/2019). 

http://edit.gov.gr/sxetika-me-to-edit/e-k-ep-
http://www.ekabnews.gr/2015/03/blog-post_6.html
http://www.ekabnews.gr/2015/03/blog-post_6.html
https://www.ekepy.gov.gr/
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ΗΓ.  Οη ηέζζεξηο βαζηθνί ππιώλεο ηνπ ΣΔΑ ζύκθσλα κε 

ηνλ Ησάλλε Θ. Μάδε 

   Ο πξψηνο ππιψλαο, ν Αλαιπηηθόο Σνκέαο, πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο  

Σνκείο Αλάιπζεο
458

: 

 Σνκέαο Γεσζηξαηεγηθήο Αλάιπζεο, κε ηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 Δπξσπατθή Έλσζε, Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, Δγγχο Αλαηνιή. 

 Πεξηνρή Δηξεληθνχ. 

 Οκάδα ησλ ηεζζάξσλ (Ρσζία, Κίλα, Ηλδία, ΖΠΑ). 

 Αθξηθή θαη Λαηηληθή Ακεξηθή. 

 Σνκέαο Γεσνηθνλνκηθήο Αλάιπζεο, κε ηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 Γηεζλέο Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα. 

 Γηεζλείο Δκπνξηθνί πλαζπηζκνί θαη Δκπνξηθέο ζρέζεηο. 

 Δλεξγεηαθέο Ρνέο θαη Οηθνλνκία ηεο Δλέξγεηαο. 

 Αλαπηπζζφκελεο Υψξεο. 

 Οηθνλνκία ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ. 

 Σνκέαο Μαθξννηθνλνκηθήο θαη Μηθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, 

 Σνκέαο Σερλνινγίαο, κε ηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 ηξαηησηηθή Σερλνινγία. 

 Σερλνινγία Γηηηήο Υξήζεσο. 

 ηξαηεγηθή Πνιηηηθή  Σερλνινγία. 

 Σειεπηθνηλσλίεο. 

 Σνκέαο Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ησλ Μαδψλ, κε 

ηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 Πνιηηηθή Φπρνινγία. 

  Φπρνινγηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

                                                           
458

 Ο θάζε Σνκέαο ζα δηαζέηεη επίζεο ηνλ δηθφ ηνπ επηθεθαιήο. 
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 Αλάιπζε Πξνζσπηθνηήησλ (ςπρνγξαθήκαηα). 

 Φπρνινγία ησλ Μαδψλ θαη Μαδηθά Πνιηηηθά Φαηλφκελα. 

 Σνκέαο Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ ζηελ Δζληθή Αζθάιεηα, κε ηνπο 

αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 ηξαηησηηθά δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα. 

 Πνιηηηθά δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα. 

 Γηεζλείο πλεξγαζίεο θαη Δζληθφ Γηαζηεκηθφ Γφγκα. 

 Κέληξν Αλαιχζεσο Γνξπθνξηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 Σνκέαο πζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Βαζηθψλ Κξαηηθψλ 

Γνκψλ Δθηάθησλ Αλαγθψλ, κε ηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 

 Βαζηθέο Κξαηηθέο Τπνδνκέο. 

 Εσηηθά Γίθηπα. 

  Ο δεχηεξνο ππιψλαο, ην Κέληξν Υεηξηζκνύ  Κξίζεσλ, ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ κε απνζηνιή ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο 

θξίζεσλ (ελδερφκελα ζελάξηα), ηελ εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εγεζίαο κε βάζε ηα 

εθπνλεζέληα ζελάξηα θαη -εθφζνλ παξνπζηαζηεί ε αλάγθε- ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Δπηδίσμε 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα είλαη, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ε δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη  εγρεηξηδίσλ αιιά θαη ε 

εμνηθείσζε ηεο εγεζίαο κε ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ. Ρφινο ηνπ ΚΥΚ είλαη ε παξνρή 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΚΤΔΑ θαη φρη ε 

παξέκβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο επί ησλ ελεξγεηψλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε 

δηεμαγσγήο ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν ζπληνληζκφο ηνπο ζα ιακβάλεη ρψξα απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΘΚΔΠΗΥ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ελψ ην ΚΥΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο.  

  Σν Σκήκα Σειεκαηηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ην νπνίν  

απνηειεί θαη ηνλ ηξίην ππιψλα, ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζηνλ Σνκέα Σειεκαηηθώλ Δθαξκνγώλ, ν 

νπνίνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία βαζηθψλ θξαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ην 

έιεγρν ηεο  θαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ κέζα απφ θεληξηθά ζεκεία ειέγρνπ θαη ηνλ 

Σνκέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ν νπνίνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ αδηάθνπε πιεξνθνξηαθή  

θαη ηειεπηθνηλσληαθή ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ -ηδίσο  θαηά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ- θαη ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο, Διέγρνπ, Δπηθνηλσληψλ, Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ 

(C4I). 

  Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ππιψλαο, ε Γξακκαηεηαθή Γνκή, δηεθπεξαηψλεη ηελ 

αλαγθαία εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε αιιεινγξαθία, θαηαλέκνληάο ηελ ζηα θαηάιιεια 

ηκήκαηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία απηψλ.   
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ΗΔ.  Τν Δζληθό  Σπκβνύιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο  

  Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνύ 

πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
459

 (ΔΔΠ), ην νπνίν «πξόθεηηαη γηα έλα όξγαλν, 

ζπκβνπιεπηηθό ηεο θπβέξλεζεο, επεμεξγαδόκελν ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ηελ πξάμε, δίδεηαη ε επθαηξία γηα κηα ζε βάζνο ελεκέξσζε ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ από ηελ θπβέξλεζε επί ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ, θαζώο θαη γηα 

ηελ αληαιιαγή απόςεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εθάζηνηε εκεξεζίαο δηάηαμεο»
460

. Πξνβιέπεηαη λα 

ζπλεδξηάδεη ηαθηηθψο θάζε ηέζζεξεηο κήλεο θαη εθηάθησο έπεηηα απφ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ, ελψ νη ζπδεηήζεηο θαη ηα έγγξαθα απηνχ είλαη απφξξεηα. Ζ ζχλζεζή ηνπ  

πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ σο Πξφεδξν,  

 Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ή Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ σο κέινο θαη 

αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ππφινηπα κέιε:  

 Σνλ Πξφεδξν ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο,  

 Σνλ Τπεξεζηαθφ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,  

 Γχν εθπξφζσπνπο απφ θάζε αλαγλσξηζκέλν θφκκα,  

 Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κέληξνπ Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ (ΚΑ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη 

 Γχν πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο ή εκπεηξία ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο.  

 

                                                           
459

 Ζ ζχζηαζή ηνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ πληάγκαηνο θαη πινπνηήζεθε 

κε ηνλ Νφκν 3132/2003 (ΦΔΚ 84Α/11.04.2003). Βι. Παπάπηημα ΗΣ. 
460

 Βι. https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ethniko-symvoulio-exoterikis-politikis/ (πξνζπέιαζε 

15/08/2019). 

https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ethniko-symvoulio-exoterikis-politikis/
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ΗΣΤ.  Τν ΦΔΚ ζύζηαζεο ηνπ ΔΣΔΠ (2003) 
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Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 
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ΗΕ.  Τν ΦΔΚ ζύζηαζεο ηνπ ΣΔΑ (1986) 

 



Παξαξηήκαηα 

-144- 
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ΗΖ.  Τν ΦΔΚ θαηάξγεζεο ηνπ ΣΔΑ (1996) 
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ΗΘ.  Ζ Πξόηαζε Νόκνπ γηα ζύζηαζε ΣΔΑ (2016) 
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Πεγή: https://www.hellenicparliament.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 
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Κ.  Ζ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Πξόηαζεο Νόκνπ 
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Πεγή: https://www.hellenicparliament.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

https://www.hellenicparliament.gr/


Παξαξηήκαηα 

-153- 

ΚΑ.  Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΔΣΔΠ γηα ζύζηαζε ΣΔΑ 

  ηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2018 -έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βνπιήο θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Πνηακηνχ- έγηλε γλσζηή
461

 ε πξφζεζε ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ γηα ηε δεκηνπξγία πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο. Σελ πξφζεζε απηή 

επηβεβαίσζε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην νπνίν εμέδσζε αλαθνίλσζε
462

 ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζπγθαινχζε ην Δζληθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηελ 12
ε
 επηεκβξίνπ 2018 θαη 

ψξα 12:00, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην ελδερφκελν ζχζηαζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο. Καηά ηελ πξσηλή ζπλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Πνηακηνχ 

ηελ ίδηα εκέξα, ν πξψηνο έθαλε γλσζηφ
463

 ζηνλ δεχηεξν φηη αξρηθή ηνπ πξφζεζε ήηαλ λα 

αμηνπνηήζεη ηελ πξφηαζή ηνπ, φρη φκσο γηα ηε ζχζηαζε ελφο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

αιιά γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ζε Δζληθό πκβνύιην 

Δμσηεξηθώλ θαη Αζθάιεηαο. Παξφια απηά, ζθφπεπε λα πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Αζθάιεηαο κε θπβεξλεηηθφ-επηρεηξεζηαθφ  ραξαθηήξα θαη φρη δηαθνκκαηηθφ, πνπ ζα 

απνηειεί αλαβάζκηζε ηνπ ΚΤΔΑ, γηα ην νπνίν πξνεηνίκαδε αλάινγν ζρέδην λφκνπ. 

  Με ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 12
εο

 επηεκβξίνπ 2018 ν Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, Νίθνο Κνηδηάο
464

, πξνέβε ζε δειψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
465

 ην πκβνχιην 

Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ ζρεδίαδε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζα είρε σο κέιε Τπνπξγνχο θαη 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. ε πξψην επίπεδν ζα ζρεδίαδε θαη ζα πξνεηνίκαδε ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ζα ελεκέξσλε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο, ελψ ν χκβνπινο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα δηνξηδφηαλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, δελ ζα ήηαλ θάπνηνο Τπνπξγφο αιιά 

ζα είρε αληίζηνηρεο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ άιισλ Τπνπξγείσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζε ν εθπξφζσπνο ηεο ΝΓ, γεγνλφο πνπ 

ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Ο Γηψξγνο Κνπκνπηζάθνο, ηνκεάξρεο 

Δμσηεξηθψλ ηεο ΝΓ, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε έπεηηα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

                                                           
461

 Βι. https://www.huffingtonpost.gr/entry/ste-sestase-semvoelioe-ethnikes-asfaleias-prochora-o-

prothepoeryos-alexes-tsipras_gr_5aa2696de4b01b9b0a3a53e6, https://www.newsit.gr/politikh/i-ellada-

thespizei-symvoulio-ethnikis-asfaleias-tin-tetarti-12-09-2018-i-partheniki-synedriasi/2614232/ 

θαη https://www.liberal.gr/politics/epikoinonia-tsipra-theodoraki-gia-to-sumboulio-ethnikis-asfaleias-

/194126 (πξνζπέιαζε 30/8/2019). 
462

 Βι. https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/yetha/i-ellada-thespizei-symvoulio-ethnikis-

asfaleias/138519/ (πξνζπέιαζε 30/8/2019). 
463

 Βι. https://toaerodromio.gr/politiki/article/25732/kyvernitiko-symvoylio-ethnikis-asfaleias-etoimazei-

to-maximoy-ti-syzitise-o-prothypoyrgos-me-ton-stayro-theodoraki/,  (πξνζπέιαζε 30/8/2019). 
464

 Γηεηέιεζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ απφ ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο ηηο 28 Απγνχζηνπ 2015 θαη απφ ηηο 

23 επηεκβξίνπ 2015 έσο ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2018. 
465

 Βι. https://www.militaire.gr/symvoylio-ethnikis-asfaleias-anakoinose-o-kotzias-pos-tha-leitoyrgei-

poia-tha-nai-ta-meli-toy/ (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/ste-sestase-semvoelioe-ethnikes-asfaleias-prochora-o-prothepoeryos-alexes-tsipras_gr_5aa2696de4b01b9b0a3a53e6
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ste-sestase-semvoelioe-ethnikes-asfaleias-prochora-o-prothepoeryos-alexes-tsipras_gr_5aa2696de4b01b9b0a3a53e6
https://www.newsit.gr/politikh/i-ellada-thespizei-symvoulio-ethnikis-asfaleias-tin-tetarti-12-09-2018-i-partheniki-synedriasi/2614232/
https://www.newsit.gr/politikh/i-ellada-thespizei-symvoulio-ethnikis-asfaleias-tin-tetarti-12-09-2018-i-partheniki-synedriasi/2614232/
https://www.liberal.gr/politics/epikoinonia-tsipra-theodoraki-gia-to-sumboulio-ethnikis-asfaleias-/194126
https://www.liberal.gr/politics/epikoinonia-tsipra-theodoraki-gia-to-sumboulio-ethnikis-asfaleias-/194126
https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/yetha/i-ellada-thespizei-symvoulio-ethnikis-asfaleias/138519/
https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/yetha/i-ellada-thespizei-symvoulio-ethnikis-asfaleias/138519/
https://toaerodromio.gr/politiki/article/25732/kyvernitiko-symvoylio-ethnikis-asfaleias-etoimazei-to-maximoy-ti-syzitise-o-prothypoyrgos-me-ton-stayro-theodoraki/
https://toaerodromio.gr/politiki/article/25732/kyvernitiko-symvoylio-ethnikis-asfaleias-etoimazei-to-maximoy-ti-syzitise-o-prothypoyrgos-me-ton-stayro-theodoraki/
https://www.militaire.gr/symvoylio-ethnikis-asfaleias-anakoinose-o-kotzias-pos-tha-leitoyrgei-poia-tha-nai-ta-meli-toy/
https://www.militaire.gr/symvoylio-ethnikis-asfaleias-anakoinose-o-kotzias-pos-tha-leitoyrgei-poia-tha-nai-ta-meli-toy/


Παξαξηήκαηα 

-154- 

Δμσηεξηθψλ λα δηεπξχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ζε άιια ζέκαηα, ελψ δήισζε φηη «ην ζεκεξηλό 

ΔΔΠ ζπγθαιείηαη κεηά από ελάκηζε ρξόλν απνπζίαο θάζε ζπλεδξίαζήο ηνπ»
 466

 . 

  Χο πξνο ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο δήισζε φηη «Υξεηαδόκαζηε έλα 

επηηειηθό όξγαλν θαη ρξεηάδεηαη θαη έλαλ πνιύ ηθαλό ζύκβνπιν εζληθήο αζθάιεηαο γηα λα 

βνεζάεη, λα εηζεγείηαη, λα εθθέξεη κηα γλσκνδνηηθή άπνςε»
467

 ζπκπιήξσζε φκσο πσο 

«θαζπζηέξεζε πέληε εηώλ γηα λα ππάξμεη κηα αιιαγή ζην ζεζκηθό πιαίζην εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ρώξαο είλαη ρξόλνο πνπ ράζεθε θαη ηώξα βιέπνπκε κηα ζθνπηκόηεηα, λα δεζκεπζεί ε επόκελε 

θπβέξλεζε ζε έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή». Δπεζήκαλε φηη «ην έρεη 

ππνζηεξίμεη εδώ θαη πνιύ θαηξό
468

 ε ΝΓ, ήδε από ηνλ Απξίιην ηνπ 2016
469

 ν θ. Μεηζνηάθεο έζεζε 

θαη θνηλνπνίεζε ζηε Βνπιή ηε βνύιεζε ηεο ΝΓ λα ζπζηαζεί έλα ηέηνην όξγαλν, ελώ έγηλε επίζεο 

θαη πξνγξακκαηηθή ζέζε ζην ζπλέδξην ηνπ θόκκαηνο πνπ αθνινύζεζε»
470

 θαη φηη ην θφκκα ηνπ 

ζηεξίδεη δχν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο
471

, είηε ηε δηεχξπλζε ηνπ ΚΤΔΑ είηε ηε δεκηνπξγία ελφο 

Οξγάλνπ κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σελ πξψηε ελαιιαθηηθή ιχζε ππνζηήξημε θαη ν 

Αλδξέαο Λνβέξδνο ηεο ΓΖΤ, ν νπνίνο κάιηζηα ραξαθηήξηζε ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε 

«εκπαηγκφ» ζπκπιεξψλνληαο πσο «ηαλ έρεηο ην ΚΤΔΑ δελ κπνξεί λα ζθέθηεζαη ηε 

δεκηνπξγία νξγάλσλ πνπ νδεγνύλ απιά θαη κόλν ζηελ αύμεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ, ζην 

πειαηεηαθό θξάηνο θαη ζηελ έιιεηςε βνήζεηαο πξνο ηελ ειιεληθή δεκνθξαηία»
472

.  

  Σν ελδερφκελν ζπγθξφηεζεο πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ζπδεηήζεθε 

μαλά θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηηο 19 Απξηιίνπ 

2019, κε Πξφεδξν ηνλ λέν
473

 Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Γηψξγν Καηξνχγθαιν. Οη εθπξφζσπνη ησλ 

                                                           
466

 Βι. https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/apochorise-o-g-koymoytsakos-apo-to-ethniko-

symvoylio-exoterikis-politikis/ (πξνζπέιαζε 31/8/2019). 
467

 https://www.militaire.gr/koymoytsakos-quot-me-dialogo-tha-sygkrotithei-to-symvoylio-ethnikis-

asfaleias-quot/ (πξνζπέιαζε 22/08/2019). 
468

 Ο Γηψξγνο Κνπκνπηζάθνο κάιηζηα είρε πξνηείλεη ηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ήδε 

απφ ην 2012. Βι. https://www.tovima.gr/2012/03/13/politics/g-koymoytsakos-protasi-gia-symboylio-

ethnikis-asfaleias/ (πξνζπέιαζε 10/12/2019). 
469

 Βι. https://www.kathimerini.gr/858299/opinion/epikairothta/politikh/systash-symvoylioy--e8nikhs-

asfaleias (πξνζπέιαζε 20/09/2019). 
470

 Βι. https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/apochorise-o-g-koymoytsakos-apo-to-ethniko-

symvoylio-exoterikis-politikis/ θαη https://www.euro2day.gr/news/politics/article/1609076/to-shedio-ths-

nd-gia-to-symvoylio-ethnikhs-asfalei.html (πξνζπέιαζε 06/09/2019). 
471

 Βι. https://www.kathimerini.gr/1020279/article/epikairothta/politikh/sygkrothsh-symvoylioy-e8nikhs-

asfaleias---to-sxedio-8a-syzhth8ei-shmera-sto-esep (πξνζπέιαζε 30/08/2019). 
472

 Βι. https://www.in.gr/2018/09/12/politics/kommata/loverdos-empaigmos-synedriasi-tou-ethnikou-

symvouliou-eksoterikis-politikis/ (πξνζπέιαζε 31/08/2019). 
473

 Ο Νίθνο Κνηδηάο είρε ππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2019, ε νπνία θαη έγηλε δεθηή 

ηελ ίδηα εκέξα απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ. Βι. https://www.iefimerida.gr/news/452090/pos-ftasame-stin-

paraitisi-kotzia-aifnidia-krisi-me-entono-paraskinio (πξνζπέιαζε 30/08/2019). 
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πνιηηηθψλ θνκκάησλ εμέθξαζαλ πνηθίιεο απφςεηο
474

, κε ηε ΓΖΤ λα δειψλεη πσο ην 

πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο «Δίλαη έλα όξγαλν πνπ δελ ζα πξνζθέξεη. Ζ εκπεηξία από ην 

ΔΔΠ δελ αμηνπνηείηαη, ζπγθξνηείηαη κία λέα γξαθεηνθξαηία πνπ δελ ζα παξάμεη θαλέλα 

απνιύησο απνηέιεζκα θαη δίλεη θαη επθαηξία γηα λέεο πξνεθινγηθέο πξνζιήςεηο: είλαη ιάζνο»
475

, 

ηνπο ΑΝΔΛ
476

 λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη λα ακθηζβεηνχλ ην θαηά 

πφζν ην πκβνχιην ζα κπνξέζεη λα ελαξκνληζηεί κε ηα πθηζηάκελα φξγαλα, ηελ Έλσζε 

Κεληξψσλ
477

 λα ηζρπξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζα έπξεπε λα είλαη πην επέιηθηε 

θαη ην Πνηάκη λα εθθξάδεη ηελ αλάγθε «απνηύπσζεο επξύηεξεο ζπλαίλεζεο κέζσ θαη 

εθπξνζώπσλ από ηελ αληηπνιίηεπζε»
478

. Ο ΤΡΗΕΑ απφ ηελ άιιε επηζήκαλε φηη «ππήξμε επξεία 

ζπλαίλεζε σο πξνο ην λέν επεμεξγαζκέλν ζρέδην γηα ηε ζπγθξόηεζε πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθαιείαο ηεο θπβέξλεζεο» θαη «εμέθξαζε ηελ ειπίδα όηη όηαλ ην λνκνζρέδην θαηαηεζεί ζηε 

Βνπιή, ζα έρεη ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε θαη ζπλαίλεζε από ηα θόκκαηα»
479

. 

                                                           
474

 Βι. https://www.militaire.gr/symvoylio-ethnikis-asfaleias-ti-syzitisan-ta-kommata-sto-ypex-gia-ti-

sygrotisi-toy/ (πξνζπέιαζε 30/8/2019). 
475

 Σελ άπνςε απηή εμέθξαζε ν Αλδξέαο Λνβέξδνο, αξκφδηνο επί ζεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 
476

 Σελ άπνςε απηή εμέθξαζε ν Κσλζηαληίλνο Καηζίθεο. 
477

 Σελ άπνςε απηή εμέθξαζε ν Ησάλλεο αξίδεο. 
478

 Σελ άπνςε απηή εμέθξαζε ν Γηψξγνο Μαπξσηάο. 
479

 Σελ άπνςε απηή εμέθξαζε ν Πάλνο Σξηγάδεο. 
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ΚΒ.  Τα άξζξα ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ γηα ην ΣΔΑ (2019) 

 

ΜΔΡΟ 2 ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

Άπθπο 154- ύζηαζη και κοπόρ ηος ςμβοςλίος Δθνικήρ Αζθαλείαρ (.Δ.Α.)  

1. πληζηάηαη πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο (.Δ.Α.), ην νπνίν απνηειεί εηδηθφ ζπιινγηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ράξαμεο ζηξαηεγηθήο, ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ.   

2. Σν .Δ.Α. έρεη σο ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπγθξνηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηξαηεγηθήο  αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ εζληθή αζθάιεηα θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλαθψλ πνιηηηθψλ. ην 

πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ε ρψξα 

επηδηψθεη λα επηηχρεη κέζσ ηεο βέιηηζηεο επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δηαζεζίκσλ κέζσλ.   

  

Άπθπο 155 – Έννοια Δθνικήρ Αζθάλειαρ  

 Ζ έλλνηα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη θπξίσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:  

α) ζηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο,  

β) ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε παξαδνζηαθψλ θαη 

ζχγρξνλσλ απεηιψλ, πξνθιήζεσλ, θηλδχλσλ θαη δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο  

γ) ζηελ πξφιεςε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξνθιήζεσλ απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη θάζε άιιεο κείδνλνο απεηιήο έλαληη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ,  

δ) ζηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαηά ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ θπβεξλν-αζθάιεηαο   

 

Άπθπο 156 – Απμοδιόηηηερ και Οπγάνυζη ηος .Δ.Α  

1. ην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ 154 ην .Δ.Α.:  

α) κεξηκλά γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνρή πιεξνθφξεζεο, ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ 

ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ,   

β) ππνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηελ εζληθή 

αζθάιεηα θνξέσλ θαη ζπλαξκφδησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ   
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γ) πξνεηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη κέζσ ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ εηήζηα έθζεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ 

νλνκαζία: «ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο».  

2. α) Γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ .Δ.Α. ζπζηήλνληαη ζην Γξαθείν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ έμε (6) νξγαληθέο ζέζεηο κεηαθιεηψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ. Οη 

επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο πξέπεη λα θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελα κε ηα ζέκαηα εζληθήο 

αζθάιεηαο, πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Γηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο 

Αζθάιεηαο θαη απνρσξνχλ απηνδίθαηα απφ ηελ ππεξεζία φηαλ ιήμεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε 

ζεηεία ηνπ ηειεπηαίνπ.  

β) ην .Δ.Α. απνζπψληαη, κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο 

δηάηαμεο, εκπεηξνγλψκνλεο επί ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπ ππεξεηνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε θαη ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.   

γ) Σν .Δ.Α. είλαη δπλαηφλ λα αλαζέηεη κειέηεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

3. Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ άξζξνπ 157 θαηαλέκεη ην επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ .Δ.Α. ζηνπο εμήο ηνκείο:   

α) Σνκέαο Σεθκεξίσζεο, Πιεξνθφξεζεο, Αλάιπζεο θαη Αμηνιφγεζεο,  

β) Σνκέαο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ,   

γ) Σνκέαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ,  

4. ην .Δ.Α. ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία Γηνίθεζεο, ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ απνζπαζκέλνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Άπθπο 157 - ύμβοςλορ Δθνικήρ Αζθάλειαρ   

1.α) πληζηάηαη ζην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζέζε πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, 

αληίζηνηρε Γεληθνχ Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηνπ .Δ.Α. Ο χκβνπινο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηεηξαεηή ζεηεία, αλαλεψζηκε, 

πξνζσπηθφηεηα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε απνδεδεηγκέλε εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε 

αληηθείκελα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα. Πξν ηεο αλαιήςεσο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ν πξνο δηνξηζκφ χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο γίλεηαη δεθηφο ζε αθξφαζε ζε 

θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Δπηηξνπψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο, θαη Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, νη νπνίεο δηαηππψλνπλ θνηλή γλψκε πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ο Πξσζππνπξγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

παχζεο ηνπ πκβνχινπ θαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπ.   

β) Μεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθαιείαο κπνξεί λα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ Βνεζφο πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, κε αλάινγα ηππηθά πξνζφληα θαη ίδηα 

ζεηεία κε φζα νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Ο Βνεζφο πκβνχινπ Δζληθήο Αζθαιείαο 
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επηθνπξεί ηνλ χκβνπιν. Αζθεί θαη φζεο άιιεο αξκνδηφηεηεο δνζνχλ ζε απηφλ, κε απφθαζε 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο.  

2. Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο εηζεγείηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ επί ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

ζηξαηεγηθήο εζληθήο αζθάιεηαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ .Δ.Α.   

Δηδηθφηεξα:  

α) ζπκβνπιεχεη θαη ππνζηεξίδεη ηνλ Πξσζππνπξγφ σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ επί ζεκάησλ εζληθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ζηνλ ρεηξηζκφ θξίζεσλ,  

β) παξαθνινπζεί θαη εηζεγείηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ ζρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ επεμεξγάδνληαη ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαηά ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο,  

γ) ππνβάιιεη ζηνλ Πξσζππνπξγφ εηήζηα απφξξεηε έθζεζε κε παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζληθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

ζρεδίνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη επίζεο εηήζηα αλάιπζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ρψξαο   

δ) έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ην .Δ.Α. ηεο εηήζηαο έθζεζεο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ νλνκαζία: «ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο» θαη  

ε) πξνεηνηκάδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ .Δ.Α.  

3. Ο χκβνπινο Αζθαιείαο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ ΚΤ.Δ.Α.  

 

Άπθπο 158 – ύνθεζη και Λειηοςπγία ηος .Δ.Α.  

1. Σν .Δ.Α. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο εηεζίσο κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηνπ πκβνχινπ Αζθαιείαο, θαη έθηαθηα νπνηεδήπνηε δεηήζεη ηελ ζχγθιεζε ηνπ ν 

Πξσζππνπξγφο. Οη εξγαζίεο ηνπ .Δ.Α. είλαη απφξξεηεο.   

2. ηε βαζηθή ζχλζεζε ηνπ .Δ.Α. ζπκκεηέρνπλ:  

α) ν Πξσζππνπξγφο, σο Πξφεδξνο  

β) ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ,   

γ) ν Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο,   

δ) ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  

ε) ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ,  

ζη) ν Α/ΓΔΔΘΑ,   

δ) ν Γηνηθεηήο ηεο Δ.Τ.Π.,   

ε) ν Τπεξεζηαθφο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,  
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ζ) ν Γηεπζπληήο ηνπ Γηπισκαηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη  

η) ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, σο βαζηθφο εηζεγεηήο.   

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ζηε ζχλζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη 

δπλαηφλ λα θαινχληαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη άιινη, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηνη 

Τπνπξγνί, ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο.   

3. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Α. ν χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο ελεκεξψλεη ηνπο 

αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ επί δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

νξγάλνπ. Παξνπζηάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε «ηξαηεγηθήο Δζληθήο Αζθάιεηαο» ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΔΠ) ηνπ Ν. 3132/2003 (Α΄ 

84).  

 

Άπθπο 159– ςνεπγαζία με ηα Τποςπγεία και λοιπά κςβεπνηηικά όπγανα  

1. Ο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο 

φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ επί ησλ ζεκάησλ εζληθήο αζθάιεηαο.  

2. Οη πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ 

Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

εκπιεθφκελνπ Τπνπξγείνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην χκβνπιν Αζθαιείαο σο πξνο ηελ 

επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο, ζελαξίσλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Ο 

χκβνπινο Αζθαιείαο ζπλδξάκεη ηα Τπνπξγεία γηα δεηήκαηα αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ Δζληθή Αζθάιεηα. Μπνξεί λα δεηά πιεξνθνξίεο ή λα εηζεγείηαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ή αλαιχζεσλ γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Δζληθήο Αζθάιεηαο 

 

Πεγή: http://www.opengov.gr/ypex/?p=293 (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.opengov.gr/ypex/?p=293
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ΚΓ.  Βηνγξαθηθό ηνπ Αιέμαλδξνπ Γηαθόπνπινπ 

 

 

 Σφπνο & Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: Αζήλα, 11 Οθησβξίνπ 1962 

 Έηνο Καηάηαμεο: 1980 

 Πποαγυγέρ: 

 06-06-1984    εκαηνθφξνο 

 03-06-1987    Αλζππνπινίαξρνο 

 03-06-1991    Τπνπινίαξρνο 

 28-06-1996    Πισηάξρεο 

 05-04-2001    Αληηπινίαξρνο 

 30-06-2008    Πινίαξρνο 

 20-03-2013    Αξρηπινίαξρνο 

 16-10-2015    Τπνλαχαξρνο 

 16-01-2017    Αληηλαχαξρνο 

  Έρεη ππεξεηήζεη ζε κάρηκεο κνλάδεο (Φ/Γ, ΣΠΚ) ηνπ ΠΝ σο Γηεπζπληήο Δπηζηαζηψλ 

θαη σο Κπβεξλήηεο ζηo N/A ΑΖΓΧΝ (1995-97) θαη ζην ΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤ (2006-07). 
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 Έρεη ππεξεηήζεη σο Δπηηειήο, σο Σκεκαηάξρεο θαη σο Γηεπζπληήο, ζηε ΓΔΝ, ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Αξρεγείνπ ηφινπ θαη ζην ΓΔΝ, θαζψο θαη ζην Γξαθείν ΑΓΔΝ σο 

εθπξφζσπνο ηχπνπ (2002-05). ην εμσηεξηθφ έρεη ππεξεηήζεη σο Ναπηηθφο Αθφινπζνο ζηελ 

Άγθπξα (2008-11). 

 Έρεη δηαηειέζεη Γηνηθεηήο ρνιήο Διηθνπηέξσλ Ναπηηθνχ (1998-2000), Δπηζηνιέαο 

Γηνηθήζεσο Διηθνπηέξσλ Ναπηηθνχ (2007-08) θαη Γηνηθεηήο Διηθνπηέξσλ Ναπηηθνχ (2011-

13). 

 Έρεη ππεξεηήζεη σο Γηεπζπληήο ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ (Γ3) ηνπ ΓΔΔΘΑ 

(2013-2014). 

 Απφ 19 Ννε 14, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο νξίζηεθε Αλαπιεξσηήο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ηνπ ΤΠΔΘΑ. 

 Σελ 16 Οθη 15, πξνήρζεη ζε Τπνλαχαξρν ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ΑΓΔ θαη 

αλέιαβε Γηνηθεηήο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Σελ 12 επ 16, αλαιακβάλεη παξάιιεια κε ηα θαζήθνληα ηνπ σο Γηνηθεηήο Ναπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηνηθεηήο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. 

 Σελ 16 Ηαλ 17, πξνήρζεη ζε Αληηλαχαξρν ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ΑΓΔ θαη αλέιαβε 

Γηνηθεηήο ρνιήο Δζληθήο Άκπλαο παξάιιεια κε ηα θαζήθνληα ηνπ σο Γηνηθεηήο Ναπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηνηθεηήο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. 

 Απφ ηελ 8 Μαξ17 ππεξεηεί σο Γηνηθεηήο ρνιήο Δζληθήο Άκπλαο. 

 Δκπαιδεύζειρ/Πηςσία/Δξειδικεύζειρ Δζυηεπικού 

 ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ 1984 

 Πηπρίν Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο Μαρίκσλ 1988 

 Πηπρίν πλελλφεζεο 1989 

 Πηπρίν Υεηξηζηνχ Δ/Π 1990 

 ρνιείν Δπηηειψλ Αμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΔΑΝ) 1995 

 Ναπηηθή ρνιή Πνιέκνπ 2002 
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 Δκπαιδεύζειρ/Πηςσία/Δξειδικεύζειρ Δξυηεπικού 

 ρνιείν Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (Μνληεξέπ–ΖΠΑ) 1998 

 Γηαθιαδηθφ Κνιέγην Άκπλαο Γαιιίαο (Παξίζη-2001) 

 Diplome d' Etudes Superieures Specialisees en Defense Geostrategie et 

Dynamiques Industrielles (PARIS II-Γαιιία) 2001 

 Master in Public Administration (MC/MPA) (KSG-Υάξβαξλη-ΖΠΑ) 2006 

 Μεηάλλια/Παπάζημα/Γιαμνημονεύζειρ: 

 Μεηάιιην ηξαηησηηθήο Αμίαο Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμεσο 

 Μεηάιιην ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο Αξκελίαο, γηα ηε “ηξαηησηηθή 

πλεξγαζία” 

 Υξπζφο ηαπξφο Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα 

 Υξπζφο ηαπξφο Σάγκαηνο ηεο Σηκήο 

 Σαμηάξρεο Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα 

 Σαμηάξρεο Σάγκαηνο ηεο Σηκήο 

 Αλψηεξνο Σαμηάξρεο Σάγκαηνο ηνπ Φνίληθα 

 Αλψηεξνο Σαμηάξρεο Σάγκαηνο ηεο Σηκήο 

 Γηακλεκφλεπζε Τπεξεζίαο Αμησκαηηθνχ Δπηηεινχο Β’ Σάμεσο 

 Γηακλεκφλεπζε Δπδνθίκνπ Γηνηθήζεσο Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμεσο 

 Γηακλεκφλεπζε πκκεηνρήο ζε δηπιή Δηξελεπηηθή Απνζηνιή (Ν/Α ΑΖΓΧΝ) 

 Γηακλεκφλεπζε Ζγεζίαο ρεκαηηζκνχ Μεγάιεο Μνλάδνο Γ’ Σάμεσο (Γηνίθεζε 

Διηθνπηέξσλ Ναπηηθνχ) 

 Γηακλεκφλεπζε Ζγεζίαο ρεκαηηζκνχ Μεγάιεο Μνλάδνο Β’ Σάμεσο (Γηνίθεζε 

Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο-ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ) 

 Γηακλεκφλεπζε Αμίαο θαη Σηκήο 

 Γλώζζερ: Αγγιηθά-Γαιιηθά. 

 Οικογενειακή Καηάζηαζη:  Παληξεκέλνο θαη έρεη έλα παηδί. 

 

Πεγή: http://www.hellenicnavy.gr/el/17-gr/viografika/1210-yponayarxos-diakopoulos-

alejandros (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.hellenicnavy.gr/el/17-gr/viografika/1210-yponayarxos-diakopoulos-alejandros
http://www.hellenicnavy.gr/el/17-gr/viografika/1210-yponayarxos-diakopoulos-alejandros
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ΚΓ.  Βηνγξαθηθό ηνπ Θάλνπ Νηόθνπ 

 

 

 

 Ο Θάλνο Νηφθνο είλαη Γηδάθησξ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηξαηεγηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Cambridge.  

 Έρεη δηαηειέζεη εξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο γηα ηελ Δηξήλε ηεο Φξαλθθνχξηεο 

θαη ην Κέληξν γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηηο Γηεζλείο ρέζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη. 

 Απφ ην Μάξηην 1996 έσο ηνλ Οθηψβξην 1998 εξγάζηεθε σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο 

ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ, ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ζην δηάζηεκα 

1998-99 σο χκβνπινο ζε ζέκαηα ΝΑΣΟ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

 Μέρξη ην δηνξηζκφ ηνπ ήηαλ Γεληθφο Γηεπζπληήο ζην Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ).  

 Έρεη δηδάμεη ζηα Παλεπηζηήκηα Πεηξαηψο θαη Αζελψλ, ηε ρνιή Δζληθήο Ακχλεο, ηε 

ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο θαη ηε Γηπισκαηηθή Αθαδεκία. 
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 Γίδαζθε ην κάζεκα «Contemporary Turkey» ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 ηηο πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη:  

 The Eastern Mediterranean and the Gulf region in 2020, German Marshall Fund, 

Brussels, 2011.  

 Who Lost Greece: the Geopolitical Consequences of the Greek Crisis, ELIAMEP 

Policy Papers, Φεβξνπάξηνο 2012. 

 Energy developments and Greek foreign policy (κε Θ. Σζαθίξε), ELIAMEP Policy 

Papers, Φεβξνπάξηνο 2012. 

 The difficult relationship between accounting and geopolitics, Europe’s World, April, 

2013. 

 Greece can still be a geopolitical asset for the EU, Europe’s World, Summer 2013. 

 The Geopolitical Implications of Sino-Greek Relations, The Clingendael Asia Forum, 

Ηνχιηνο 2013.  

 Iran‟s Nuclear Propensity: the Probability of Nuclear Use, EU Non-Proliferation 

Consortium, Μάξηηνο 2014. 

 How the EU Got it so Wrong in Ukraine, Europe’s World, Απξίιηνο 2014. 

 Greek foreign policy under the Damocles sword of the economic crisis, Katoptron No. 

2, Konrad Adenauer Stiftung, Αζήλα, Απξίιηνο 2015. 

 Greek foreign policy towards the Middle East, Welt Trends, Μάηνο 2015.  

 Would GREXIT be a geopolitical disaster, Strategic Europe, Carnegie Europe, Ηνχληνο 

17, 2015. 

 It‟s the War in Syria Stupid!, Europe’s World, επηέκβξηνο 2015. 

 

Πεγή: https://www.newsit.gr/politikh/pioios-einai-o-neos-anaplirotis-symvoulos-ethnikis-

asfaleias/2905545  (πξνζπέιαζε 07/11/2019) θαη Νηφθνο Θάλνο (επηκέιεηα), Λεπθή Βίβινο γηα 

ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, άκπλα θαη αζθάιεηα. Πξνθιήζεηο, επθαηξίεο θαη πξνηάζεηο 

πνιηηηθήο. ΔΛΗΑΜΔΠ, ηδέξεο, Αζήλα, 2016.  

https://www.newsit.gr/politikh/pioios-einai-o-neos-anaplirotis-symvoulos-ethnikis-asfaleias/2905545
https://www.newsit.gr/politikh/pioios-einai-o-neos-anaplirotis-symvoulos-ethnikis-asfaleias/2905545
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ΚΔ.  Τα άξζξα ηνπ Νόκνπ 4622/2019 γηα ην λέν ΚΥΣΔΑ  
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Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

http://www.et.gr/
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ΚΣΤ. Τν ΦΔΚ θαηάξγεζεο ηνπ ΚΥΣΔΑ θαη θαζνξηζκνύ 

ζύλζεζεο ηνπ (ΚΥ)ΣΔΑ  (2019) 

 

 

Πεγή: http://www.et.gr/ (πξνζπέιαζε 10/12/2019).

http://www.et.gr/
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 ΚΕ. Ζ Σηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ  
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Πεγή: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-

0905.pdf (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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ΚΖ.  Ζ Σηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ   
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Πεγή:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/555607/2015_Strategic_Defence_and_Security_Review.pdf (πξνζπέιαζε 05/10/2019). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555607/2015_Strategic_Defence_and_Security_Review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555607/2015_Strategic_Defence_and_Security_Review.pdf
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ΚΘ.  Ζ Σηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο ηεο Ηλδίαο  
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Πεγή: https://manifesto.inc.in/pdf/national_security_strategy_gen_hooda.pdf (πξνζπέιαζε 

05/10/2019). 

https://manifesto.inc.in/pdf/national_security_strategy_gen_hooda.pdf
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Λ.  Ζ ειιεληθή Λεπθή Βίβινο ηνπ ΥΠΔΘΑ 
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Πεγή: https://ia801602.us.archive.org/30/items/WhitePaper/White_Paper.pdf (πξνζπέιαζε 

26/09/2019). 

https://ia801602.us.archive.org/30/items/WhitePaper/White_Paper.pdf
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ΛΑ.  Τν ρξνλνιόγην ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Δζληθήο 

Αζθάιεηαο ηεο Διιάδαο 

 

10 Απγνχζηνπ 1977 χζηαζε ηνπ ΑΔΑ (Νφκνο 660) 

  

02 Ηνπιίνπ 1982 χζηαζε ηνπ ΚΤΔΑ
480

 (Νφκνο 1266) 

  

05 Ηνπλίνπ 1986 χζηαζε ηνπ ΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 62) 

  

11 Απξηιίνπ 1996 Καηάξγεζε ηνπ ΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 88) 

  

30  Μαΐνπ 2000 Μεηνλνκαζία ηνπ ΚΤΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 31) 

  

11 Απξηιίνπ 2003 χζηαζε ηνπ ΔΔΠ (Νφκνο 3132) 

  

27 Μαΐνπ 2008 χζηαζε
481

 ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 
  

25 Φεβξνπαξίνπ 2015 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΚΤΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 5) 

  

13 Οθησβξίνπ 2015 2
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΚΤΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 25) 

  

18 Ηνπιίνπ 2019 3
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ΚΤΔΑ (ΠΤ ππ’ αξηζκφλ 21) 

  

01 Απγνχζηνπ 2019 Γηνξηζκφο πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

  

05 Απγνχζηνπ 2019 Τπνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ΤΠΔΞ θαη ΤΠΔΘΑ 

  

07 Απγνχζηνπ 2019 χζηαζε ηνπ (ΚΤ)ΔΑ (Νφκνο 4622) 

  

31 Οθησβξίνπ 2019 Γηνξηζκφο Αλαπιεξσηή πκβνχινπ Δζληθήο Αζθάιεηαο 

 

  

3 Γεθεκβξίνπ 2019 Καηάξγεζε ηνπ ΚΤΔΑ θαη θαζνξηζκφο ζχλζεζεο ηνπ (ΚΤ)ΔΑ 

(Απφθαζε Τ133)  

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα

                                                           
480

 Ζ αξρηθή νλνκαζία ήηαλ Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζληθήο Άκπλαο. 
481

 Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο. 
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