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Υπηρεσίες Πληροφοριών και Ειδικές Δυνάμεις, ένα
νέο συνεργατικό μοντέλο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ
ΜΑΙΟΣ/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ, ο Γεώργιος Σεβαστέλης γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω
υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες Πληροφοριών και Ειδικές
Δυνάμεις, ένα νέο συνεργατικό μοντέλο», αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής
εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις
βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες,
κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την
κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των
βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.
Ο Δηλών
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Abstract
The aim of this paper is to determine the nature of the relationship of Greek Special
Operations with the National Intelligence Service and, in a second phase, to describe in
general a new possible model of cooperation between them. The questions to be
answered are:
1. What is the nature of the relationship between Special Operations and the information
services in our country?
2. Can this kind of relationship be a "good" choice of action for the political system to
solve certain foreign policy issues?
3. What could be the nature of the relationship between them to be a credible choice of
action?
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