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Ο Οργανισμός Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου είναι
ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς.
Είναι μια πολιτική και στρατιωτική συμμαχία που
συγκεντρώνει 30 κράτη μέλη από την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική.

Τα κράτη αυτά συνεργάζονται στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας. Προς το σκοπό αυτό,
το ΝΑΤΟ αποτελεί ένα μοναδικό συνδετικό κρίκο
μεταξύ των δύο αυτών ηπείρων για πολιτική
συνεργασία όπως επίσης και για συνεργασία στον
τομέα της ασφάλειας.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΝΈΩΝ ΑΠΕΙΛΏΝ

Συχνά θεωρούµε ως δεδοµένο το ότι µπορούµε να
περπατάµε ελεύθερα σε ένα ασφαλές και οικονοµικά
σταθερό περιβάλλον. Η ασφάλεια σε όλους τους τοµείς της
καθηµερινής µας ζωής είναι σηµαντική για την ευηµερία µας.

Καθώς αλλάζει η φύση των απειλών, αλλάζουν και οι µέθοδοι
για τη διατήρηση της ειρήνης. Το ΝΑΤΟ αναπροσανατολίζει
τις αµυντικές του δυνατότητες προς την κατεύθυνση των
απειλών του σήµερα. Εναρµονίζει τις δυνάµεις του και
αναπτύσσει πολυεθνικές προσεγγίσεις για την τροµοκρατία,
τα αποτυχηµένα κράτη και τις άλλες απειλές για την
ασφάλεια όπως είναι τα όπλα µαζικής καταστροφής.

Η ΣΦΥΡΗΛΆΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Η εγκαθίδρυση διαλόγου και συνεργασίας είναι ζωτικής
σηµασίας για τις ειρηνικές σχέσεις και για βαθύτερη διεθνή
κατανόηση.
Το NATO παρέχει µια µοναδική ευκαιρία στα κράτη µέλη
και στους εταίρους να διαβουλεύονται πάνω σε θέµατα
ασφαλείας με σκοπό την οικοδόμηση εµπιστοσύνης και,
µακροπρόθεσµα, την πρόληψη συγκρούσεων.
∆ια µέσου της πρακτικής συνεργασίας και των πολυµερών
πρωτοβουλιών, τα κράτη αντιµετωπίζουν από κοινού τις
νέες προκλήσεις για την ασφάλεια.

Η ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗ ΕΙΡΉΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ
Τα οφέλη από τη σταθερότητα µπορούν να τα απολαµβάνουν
ταυτοχρόνως πολλά µέρη. Έχει ζωτική σηµασία η
σταθεροποίηση περιοχών όπου οι εντάσεις απειλούν την
ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο το ΝΑΤΟ αναλαµβάνει έναν
ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, σε
συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς.

ΤΙ ΚΆΝΕΙ ΤΟ NATO;
Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται για την προστασία των
μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα.
Επίσης, ενθαρρύνει την διαβούλευση και τη
συνεργασία με μη-ΝΑΤΟϊκά κράτη σε ένα
ευρύ φάσμα σχετιζομένων με την ασφάλεια
τομέων όπως είναι η αμυντική μεταρρύθμιση
και η διατήρηση της ειρήνης.

αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες, έχει
την απαιτουμένη στρατιωτική ικανότητα για
να αναλάβει από μόνο του ή σε συνεργασία με
άλλα κράτη και άλλους διεθνείς οργανισμούς
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και
διατήρησης της ειρήνης.
Το ΝΑΤΟ έχει επίσης και μια τρίτη διάσταση η
οποία αποτελείται από δραστηριότητες στον
τομέα του σχεδιασμού για έκτακτη πολιτική
προστασία, βοηθώντας συμμάχους και
εταίρους να αντιμετωπίσουν καταστροφές,
όπως επίσης προωθεί και τη συνεργασία
στους τομείς της επιστήμης και του
περιβάλλοντος.

Δια μέσου των διαβουλεύσεων και των
εταιρικών σχέσεων του, το ΝΑΤΟ συνεισφέρει
στην πρόληψη των συγκρούσεων εντός και
εκτός των συνόρων των κρατών-μελών του.
Προάγει τις δημοκρατικές αξίες και δεσμεύεται
για την ειρηνική επίλυση των διενέξεων. Εάν

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ;
Κάθε κράτος-μέλος έχει μια μόνιμη
αντιπροσωπεία στην πολιτική έδρα του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Της αντιπροσωπείας
προΐσταται ένας πρεσβευτής, ο οποίος
αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση του στην
διαδικασία της διαβούλευσης και της λήψης
αποφάσεων της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ έχει πολύ λίγες δικές του μόνιμες
δυνάμεις. Όταν συμφωνηθεί μια επιχείρηση
από το Βορειο-Ατλαντικό Συμβούλιο, τα μέλη
συνεισφέρουν δυνάμεις σε εθελοντική βάση.
Οι δυνάμεις αυτές επιστρέφουν στα κράτη
τους από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η
αποστολή.

Το Βορειο-Ατλαντικό Συμβούλιο είναι το πλέον
σημαντικό πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων
εντός του Οργανισμού. Συνεδριάζει σε
διαφορετικά επίπεδα και σε αυτό προεδρεύει ο
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ο οποίος βοηθά
τα μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία πάνω σε
σημαντικά θέματα.

Ο ρόλος της στρατιωτικής δομής διοίκησης
είναι ο συντονισμός και η διεξαγωγή των
επιχειρήσεων αυτών. Η δομή αυτή αποτελείται
από αρχηγεία και βάσεις που βρίσκονται σε
διαφορετικά κράτη μέλη.

Όλες οι αποφάσεις σε κάθε μία από τις
επιτροπές του ΝΑΤΟ λαμβάνονται με συναίνεση.
Επομένως μια «απόφαση του ΝΑΤΟ» είναι η
έκφραση της συλλογικής επιθυμίας όλων των
κρατών μελών.

Οι καθημερινές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ,
οι πολιτικές και στρατιωτικές δομές και τα
προγράμματα επενδύσεων για ασφάλεια
χρηματοδοτούνται μέσα από τους κοινούς
προϋπολογισμούς στους οποίους συνεισφέρουν
οι κυβερνήσεις των μελών σύμφωνα με έναν
συμφωνημένο τύπο επιμερισμού κόστους.

ΧΏΡΕΣ-ΜΈΛΗ ΚΑΙ ΧΏΡΕΣ- ΕΤΑΊΡΟΙ

η υπογραφή της Βορειο-Ατλαντικής Συνθήκης στις 4 Απριλίου 1949

ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (PFP)
Αζερμπαϊτζάν
Αρμενία
Αυστρία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Δημοκρατία της Κιργιζίας
Ελβετία
Ιρλανδία
Καζακστάν
Λευκορωσία

Κροατία - 2009
Λετονία - 2004
Λιθουανία - 2004
Λουξεμβούργο - 1949
Μαυροβούνιο - 2017
Νορβηγία - 1949
Ολλανδία - 1949
Ουγγαρία - 1999
Πολωνία - 1999
Πορτογαλία - 1949
Ρουμανία - 2004
Σλοβακία - 2004
Σλοβενία - 2004
Τουρκία - 1952
Τσεχική Δημοκρατία - 1999

Μάλτα
Μολδαβία
Ουζμπεκιστάν
Ουκρανία
Ρωσία
Σερβία
Σουηδία
Τατζικιστάν
Τουρκμενιστάν
Φιλανδία

ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Αίγυπτος
Αλγερία
Ιορδανία
Ισραήλ

Μαρόκο
Μαυριτανία
Τυνησία

ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/
ΠΟΛΗΣ (ICI)
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κατάρ
Κουβέιτ
Μπαχρέιν

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ
Αυστραλία
Αφγανιστάν
Δημοκρατία της Κορέας
Ιαπωνία
Ιράκ
Κολομβία
Μογγολία
Νέα Ζηλανδία
Πακιστάν
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ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (+ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ)
Αλβανία - 2009
Βέλγιο - 1949
Βόρεια Μακεδονία - 2020
Βουλγαρία - 2004
Γαλλία - 1949
Γερμανία - 1955
Δανία - 1949
Ελλάς - 1952
Εσθονία - 2004
Ηνωμένες Πολιτείες - 1949
Ηνωμένο Βασίλειο - 1949
Ισλανδία - 1949
Ισπανία - 1982
Ιταλία - 1949
Καναδάς - 1949

