Πανεπιςτήμιο Αθηνών
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών
Τμήμα Τοφρκικων Σπουδών και Σφγχρονων Αςιατικών Σπουδών

Προςομοίωςη Συμβουλίου Εθνικήσ Αςφάλειασ (ΣΕΑ)
National Security Council Model (NSCM)
Οι ςπουδαςτζσ, κατόπιν:1) ανακοίνωςθσ του Δ/ντοφ του Εργαςτθρίου για τθν
διεξαγωγι τθσ αςκιςεωσ τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο και 2) εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
από πλευράσ τουσ, δφνανται να ςυμμετζχουν ςε προςομοίωςθ Συμβουλίου Εκνικισ
Αςφάλειασ (National Security Council Model), όπωσ αυτι είχε δθμοςιευκεί από τον
Κακθγθτι Ι.Θ. Μάηθ, από το 2006. Υπό τθ διεφκυνςθ του Κακθγθτι Ι. Θ. Μάηθ, τα
αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ, βακμολογοφνται και κατόπιν διορκϊςεων, ςχολίων
από τον διευκυντι και τουσ ερευνθτζσ του Εργαςτθρίου Γεωπολιτιςμικϊν Αναλφςεων
Ευρφτερθσ Μζςθσ Ανατολισ και Τουρκίασ (Ε.ΓΕ.Μ.Α.Τ/ΤΤΣΣΑΣ), κα δθμοςιεφονται ςτο
επιςτθμονικό περιοδικό του Τμιματοσ Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων Αςιατικϊν
Σπουδϊν, «Civitas Gentium».
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Η ςυγκεκριμζνθ δθμοςίευςθ, ςυμβάλει ςτθν ζρευνα θ οποία εξελίςςεται ςτο
Εργαςτιριο Γεωπολιτιςμικϊν Αναλφςεων Ευρφτερθσ Μζςθσ Ανατολισ και Τουρκίασ
(Ε.ΓΕ.Μ.Α.Τ/ΤΤΣΣΑΣ), για ζνα νζο ευζλικτο «Εκνικό Αμυντικό Δόγμα». Ο μικρότεροσ
δυνατόσ αρικμόσ ατόμων για τθν διεξαγωγι τθσ προςομοίωςθσ είναι τα 15 άτομα. Οι
ςυμμετάςχοντεσ

λαμβάνουν

τθ

ςχετικι

βεβαίωςθ

ςυμμετοχισ-πιςτοποιθτικό

παρακολοφκθςθσ από το Τμιμα, μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ.

Η προςομοίωςη
The National Security Council Model (NSCM)
Οι ςπουδαςτζσ χωρίηονται ςε τζςςερισ ιςάρικμεσ ομάδεσ, κατά το πρότυπο τθσ
δομισ του Συμβουλίου Εκνικισ Αςφάλειασ (ΣΕΑ):
1. Στον πρϊτο πυλϊνα, οι ςπουδαςτζσ παρακολουκοφν τα δεδομζνα, ςυλλζγοντασ
γεωπολιτικοφσ δείκτεσ για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ενδιαφζροντοσ, τουσ οποίουσ
αναλφουν μζςω τθσ ςυςτθμικισ γεωπολιτικισ ανάλυςθσ. Στόχοσ είναι θ
κατάκεςθ εγγράφου 2.000 λζξεων το οποίο προορίηεται για τθν ανϊτατθ θγεςία
του κράτουσ και για τον δεφτερο πυλϊνα του ΣΕΑ: το Κζντρο Χειριςμοφ
Κρίςεων.
2. Στον δεφτερο πυλϊνα του ΣΕΑ, οι ςπουδαςτζσ ςυνκζτουν γεωςτρατθγικά:
βαςιηόμενοι ςτο γεωπολιτικό υπόδειγμα που κα λάβουν από τθν πρϊτθ ομάδα
εκπονοφν ζγγραφο 2.000 λζξεων για τον γραμματζα του ΣΕΑ. Δθμιουργοφν
ςενάρια κρίςεωσ, αξιολογοφν τθν πικανότθτεσ ενόσ εκάςτου και ειςθγοφνται
τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων που προκφπτουν από ζνα ζκαςτο ςενάριο
προσ τον γραμματζα του ΣΕΑ. Ο πυλϊνασ διαχωρίηεται λειτουργικά ςε δυο
ςυνκζςεισ: περίοδοσ ειρινθσ και περίοδοσ πολζμου. Συνεπϊσ το ζγγραφο
αφορά i) ςενάρια κρίςεων, ii) τθν εκπαίδευςθ των θγεςιϊν των κρατικϊν
οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν ςτθν ςυνεργαςία για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
που δθμιουργεί μια κρίςθ και iii) τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων καταςτάςεων
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μζςω τθσ δθμιουργίασ προςομοιωμζνου περιβάλλοντασ κρίςεωσ (αςκιςεισ ςε
ψθφιακι και πραγματικι μορφι).
3. Στον τρίτο πυλϊνα των τθλεματικϊν εφαρμογϊν και πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων, οι ςπουδαςτζσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν οργάνωςθ του ΣΕΑ, θ
οποία κα κάνει δυνατι τθν ςε πραγματικό χρόνο διαχείριςθ μιασ κρίςεωσ.
Εκπονοφν ζγγραφο 2.000 λζξεων για τθ γραμματεία του ΣΕΑ, το οποίο
αναφζρεται κριτικά ςτισ πλθροφοριακζσ υποδομζσ τθσ χϊρασ, τθν ανάπτυξι
τουσ και κυριότερα, τθν αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
πικανισ κρίςεωσ ι εν εξελίξει κρίςεωσ.
4. Στον τζταρτο πυλϊνα τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ, οι ςπουδαςτζσ
λαμβάνουν τα τρία ζγγραφα των προαναφερκζντων ομάδων και με βάςθ αυτά,
ετοιμάηουν ζνα τζταρτο ζγγραφο 2.000 λζξεων. Αυτό το ζγγραφο αποτελεί τθ
ςφνκεςθ των τριϊν προθγουμζνων. Εκεί οι ςπουδαςτζσ φροντίηουν να
αξιοποιοφν πικανζσ ςυνζργιεσ και ςυςχετίςεισ που προκφπτουν από τα τρία
προθγοφμενα ζγγραφα ϊςτε να τισ καταςτιςουν εμφανείσ και να τισ
αξιοποιιςουν ςτο ςυνκετικό τουσ ζγγραφο, υπό τθν επίβλεψθ του γραμματζα
του ΣΕΑ (ο οποίοσ είναι βοθκόσ ι εταίροσ ερευνθτισ του εργαςτθρίου).
5. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προθγοφμενθσ εκκζςεωσ-ςυνκζςεωσ υπό τον

γραμματζα του ΣΕΑ, ενθμερϊνεται από τον τελευταίο ο Σφμβουλόσ Εκνικισ
Αςφαλείασ, ο οποίοσ ζχει τθν τελικι ευκφνθ τθσ ειςθγιςεωσ τθσ εκκζςεωσ υπό
μορφι τελικοφ υπομνιματοσ προτάςεων προσ το Συμβοφλιο Εκνικισ
Αςφαλείασ, όπου προΐςταται ο Πρωκυπουργόσ. Στθ ςυηιτθςθ που κα
ακολουκιςει ςτο πλαίςιο του ΣΕΑ, ο Σφμβουλοσ επιχειρθματολογεί επί των
προτάςεϊν του και υποβοθκά τα μζλθ του ΣΕΑ και τον Πρωκυπουργό να
αποφαςίςουν για τον τρόπο, τον χρόνο και τα μζςα διαχειρίςεωσ τθσ κρίςεωσ.
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