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Απτχος (Μ)ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 

 

H ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Είμαι ο Αντιπτέραρχος (Μ)ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής 
του Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η πρόσκληση της ΕΑΑΑ να συμμετάσχω σήμερα 
στo σημαντικό αυτό Συνέδριο.  Θα καλύψω με τη εισήγησή μου τη διάσταση της 
Συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στην υλοποίηση 
προγραμμάτων οπλικών συστημάτων και στην εξασφάλιση της υποστήριξής τους 
στη χώρα ως πρώτιστη ενέργεια επιβίωσής της.  

Φέτος στις 19 Μαΐου γιορτάσαμε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα 
ήθελα να μου επιτρέψετε για 2 λεπτά, να τιμήσουμε το δραματικό αυτό γεγονός 
της « Χαμένης Πατρίδας » και να σας μεταφέρω νοητά με ένα τραγούδι  το 
συναίσθημα και το βαθύ πόνο που προκαλεί η απώλεια της Πατρίδας, όπως 
ερμηνεύεται μέσα από τα βάθη της ψυχής των Ποντίων και των Προγόνων τους, 
σε ένδειξη μνήμης και τιμής για τους 350.000 περίπου Έλληνες Ποντίους που 
σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους με την Εθνοκάθαρση των Ελλήνων του 
Πόντου. 

Για να μην ξαναζήσουμε « Χαμένες Πατρίδες » ας διδαχθούμε από τα λάθη του 
παρελθόντος και ας απαιτήσουμε από τους συμμάχους μας ουσιαστική 
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συμπαράσταση και ανταπόκριση στις επιχειρησιακές μας ανάγκες και όχι μόνο 
στα λόγια !!! 

Οι Κυβερνήσεις μας διαχρονικά ας αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και ας 
υλοποιήσουν όλα όσα προβλέπει η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική ( 
ΕΑΒΣ ) για την Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας μας και ας απαιτήσουν από τους 
συμμάχους μας τα αυτονόητα  !!! 

Τα επί μέρους αντικείμενα της εισήγησής μου, φαίνονται στην προβολή 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους οπλικά συστήματα, η 
υποστήριξη των οποίων εξασφαλίζεται σήμερα κυρίως από φορείς εξωτερικού και 
μερικώς από εργοστασιακούς φορείς της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοστασιακών φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν και διαθέτουν 
αποδεδειγμένα την Τεχνογνωσία και υποδομή. Ουσιαστικός επιβαρυντικός 
παράγοντας ήταν το γεγονός ότι ΔΕΝ υπήρξε από το ΥΠΕΘΑ η πρόνοια μόνιμης 
και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των ξένων προμηθευτών και της Εγχώριας 
Αμυντικής Βιομηχανίας, έτσι ώστε αυτή να αφορά όχι μόνο στην παραγωγή των 
συστημάτων των ΕΔ αλλά και στην παραγωγή και υποστήριξη των 
συγκεκριμένων υποσυστημάτων της παγκόσμιας αγοράς.  

Η  εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των οπλικών συστημάτων στα 
επίπεδα που προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια καθώς και η σύγχρονη 
τεχνολογία (State of The Art) που αυτά ενσωματώνουν, επιβάλουν την άμεση 
λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πρακτικής, με 
πρώτιστη ενέργεια τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή της Εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας, στοχεύοντας παράλληλα στην εξασφάλιση του εφοδιασμού (security 
of supply) και στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας και των δεικτών 
διαθεσιμότητας τους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.   

Απώτερο στόχο  της χώρας μπορεί να αποτελέσει  η σταδιακή κάλυψη του 
συνόλου των απαιτήσεων συντήρησης, όλων των οπλικών συστημάτων των 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και κάθε απαίτησης σχετικά με 
την αναβάθμιση, τροποποίηση και πιστοποίηση εγκατάστασης νέων συστημάτων 
επί αυτών, από την Εγχώρια  Αμυντική  Βιομηχανία.  Στην κορύφωσή του η 
επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλλει σταδιακά στην απόκτηση αυτοδυναμίας, 
με ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων υποστήριξης  των οπλικών 
συστημάτων των ΕΔ από την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία.  

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών, η ελαχιστοποίηση των 
αμυντικών δαπανών και η απουσία εγχώριων προγραμμάτων, οδήγησαν την 
Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία σε σταδιακή συρρίκνωση και ελάττωση 
δραστηριοτήτων, σε απαξίωση υποδομής υψηλού κεφαλαιουχικού και 
τεχνολογικού επιπέδου, σε απουσία νέων επενδύσεων καθώς και σε μείωση της 
απασχόλησης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού.   

Οι ανωτέρω εξελίξεις προκάλεσαν την συρρίκνωση της λεγόμενης Αμυντικής και 
Τεχνολογικής Βάσης, που χρειάσθηκε δεκαετίες να οικοδομηθεί.  Το γεγονός αυτό 
θα καταγραφεί ως εθνική απώλεια, τόσο για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας 
όσο και για την οικονομία,  η οποία θα πάρει χρόνο να αναπληρωθεί στο μέλλον. 
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ΚΑΚΕΣ – ΜΙΣΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ  

Είμαι υποχρεωμένος να ανασκαλίσω μνήμες του παρελθόντος με λάθη και 
παθήματά μας και να επισημάνω ότι και οι όποιες ελάχιστες υποδομές και 
Τεχνογνωσία, απέκτησε η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, μέσα από προγράμματα 
Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, με την εμπλοκή της σε ανάλογα προγράμματα 
οπλικών συστημάτων, δυστυχώς παρέμειναν αναξιοποίητες στις εγκαταστάσεις 
τους, χωρίς να συνεισφέρουν το ελάχιστο στην Εν Συνεχεία Υποστήριξη τους. Για 
την αδυναμία αυτή οι ευθύνες ΔΕΝ μπορούν να αποδοθούν στις εμπλεκόμενες 
εταιρείας της Αμυντικής μας Βιομηχανίας, αλλά στις ελλιπείς προβλέψεις των 
συμβάσεων υλοποίησης των αντιστοίχων προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ. 

Ακόμη και σήμερα συνεχίζουμε να κάνουμε  τα ίδια λάθη. Δυστυχώς ακόμη και για 
αυτό το σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F – 16, που άρχισε 
ήδη η υλοποίησή του, ΔΕΝ διασφαλίσθηκε τουλάχιστο μέχρι σήμερα από το 
ΥΠΕΘΑ η εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας, σύμφωνα με την 
Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, στο μέγιστο βαθμό τόσο στην 
υλοποίηση του προγράμματος όσο και στην συμπαραγωγή των συστημάτων 
αναβάθμισης και της εξασφάλισης της υποστήριξής τους στη Χώρα ( Security of 
Supply and Information ), για όλο το όριο ζωής τους.   

Ελπίζω η νέα Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και η Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της 
τροποποίησης που είναι σε εκκρεμότητα για αποδοχή, να πράξουν τα δέοντα, να 
απαιτήσουν και να διεκδικήσουν αντίστοιχες συμμετοχές της Εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας και μεταφορά Τεχνογνωσίας, πείθοντας την Αμερικανική Κυβέρνηση 
ως σύμμαχο Χώρα και την κατασκευάστρια εταιρεία  των F – 16 LM, για τα 
αυτονόητα . 

Είναι εμφανές λοιπόν ότι τελικά διαπράξαμε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ, που στις 
συμβάσεις υλοποίησης των αντιστοίχων προγραμμάτων αρκεσθήκαμε στο να 
δεσμεύσουμε τους αναδόχους κατασκευαστές, να υλοποιήσουμε απλά την 
τροποποίηση των αεροσκαφών στη χώρα ή να συμμετάσχουμε στην παραγωγή 
κάποιων καρτών ή λογισμικού ,  χωρίς δυστυχώς  να μεριμνήσουμε να 
διασφαλίσουμε  μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση. Δυστυχώς ΔΕΝ  
εξασφαλίσαμε, υποχρεώνοντας συμβατικά τους αναδόχους - κατασκευαστές, να 
παρέξουν όλη την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες εργοστασιακού επιπέδου, 
στην Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, εμπλέκοντάς την και στην κατασκευή του 
συνόλου των συστημάτων επιπέδου LRU’s – SRU’s του Kit αναβάθμισης και 
ιδιαίτερα των πλέον κρισίμων από αυτά, τόσο από Τεχνικής όσο και από 
επιχειρησιακής πλευράς, έτσι ώστε να διασφαλίζαμε απ’ αρχής την Τεχνικο -  
εφοδιαστική  Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων και την επιχειρησιακή 
τους διαθεσιμότητα, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια, 
επίπεδα, για όλο το όριο ζωής τους. 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

Σοβαρότατο παράδειγμα επιτυχημένης τακτικής,  αποτελεί δυστυχώς για άλλη μία 
φορά η Τουρκία, που εντάσσοντας στις συμβάσεις προμήθειας οπλικών 
συστημάτων ανάλογες δεσμεύσεις υποχρέωσε τους αναδόχους – κατασκευαστές 
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να παρέξουν όλα όσα προανέφερα. Συγκεκριμένα κατάφερε να αναπτύξει 
επισκευαστική δυνατότητα για όλα τα επισκευάσιμα των F – 16 ( περί τα 315 
επισκευάσιμα με ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων ελέγχου και 
προσαρμογέων  / Test Program Sets – TPS’s και Interphase Test Adapters – 
ITA’s )  και όλους τους τύπους κοινών με αυτά συστημάτων άλλων αεροσκαφών. 
Πέτυχαν  ανάπτυξη υποδομής για το σύνολο των επισκευασίμων με καθαρά 
κριτήρια κόστους – αποτελεσματικότητος, με εμπλοκή της εταιρείας τους 
HAVELSAN και στρατιωτικών τους εργοστασίων ως υβριδικός συνδυασμός , 
εξασφαλίζοντας όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα.   

Ακολουθώντας με συνέπεια την τακτική αυτή, με τη συμμετοχή της στο 
πρόγραμμα του F -35, πέτυχε να αναπτύξει στην Αμυντική της Βιομηχανία, πολύ 
μεγάλη υποδομή σχετικά με την πλήρη υποστήριξη – συντήρηση του Α/Κ του F-
35, τον Pratt & Whitney F135 και την κατασκευή κρισίμων συστημάτων του ως 
κύριος υποκατασκευαστής για όλη τη γραμμή παραγωγής των F – 35. Αξίζει να 
επισημάνω τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας 
Lockheed Martin ( LM ) , που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την 
οποία η Τουρκική Βιομηχανία, με έγκριση της Αμερικανικής Κυβέρνησης,  
αναλαμβάνει δεκάδες κατασκευαστικά υποπρογράμματα του F – 35, με 
αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της βιομηχανικής συνεργασίας της Τουρκίας με την 
LM να ανέλθει στο ποσό των 12 δις. $. 

Αντιλαμβάνομαι ότι σας στεναχώρησα με αυτά που σας ανέφερα, δυστυχώς όμως 
ΔΕΝ μπορώ να κωφεύω, προκειμένου να ΜΗ επαναλάβουμε τα λάθη του 
παρελθόντος.  Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε τα παθήματά μας ( Lessons 
Learned ) και να πράξουμε ότι απαιτείται έγκαιρα, σύμφωνα με συγκεκριμένη 
στρατηγική όπως αυτή καθορίζεται στην  Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική 
( ΕΑΒΣ), που υφίσταται ως θεσμικό κείμενο, επιτέλους στη Χώρα.  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί μέσω Διακρατικών Συμφωνιών, συμβάσεων με Διεθνείς 
Οργανισμούς, Διεθνών διαγωνισμών ή ακόμα και με την επίκληση του Άρθρου 
346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους προστασίας 
ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Χώρας.  

Στον Εθνικό Προϋπολογισμό και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, για κάλυψη  αναγκών των ΕΔ , αναφέρονται μεταξύ άλλων ως 
εθνικές θέσεις και τα ακόλουθα  :  

« Η αύξηση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 
στις προμήθειες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύννομα 
πάντοτε με το κοινοτικό δίκαιο, γεγονός που θα έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις στην εθνική οικονομία καθώς μειώνει τις εισαγωγές, 
αυξάνει την εγχώρια απασχόληση, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και 
συμβάλλει τόσο στη μεταφορά όσο και στη διάχυση της Τεχνολογίας 
και της Τεχνογνωσίας … » 

Στο Νόμο περί Αμυντικών προμηθειών, ο οποίος είναι σε πλήρη εναρμόνιση με 
την κοινοτική οδηγία 81/2009, προβλέπεται ως μοναδική, η δυνατότητα 
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υποστήριξης της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας μέσα από την Εθνική Αμυντική 
Στρατηγική και αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα  : 

« Για λόγους προστασίας ουσιωδών συμφερόντων της Χώρας και 
ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού των ΕΔ καθώς και για την κάλυψη 
αναγκών σε περιόδους κρίσης , το ΥΕΘΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας Τεχνολογικής 
Βιομηχανικής Βάσης….. 

Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις καθώς και τα κατάλληλα μέτρα για 
τη επίτευξη των παραπάνω στόχων καθορίζονται στο πλαίσιο Πολιτικής 
Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, από την Εθνική 
Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική » 

Η Οδηγία 81 / 2009 / ΕΚ προβλέπει μια διαδικασία αξιολόγησης των 
συμμετασχόντων , δίδοντας περιθώρια για μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικούς κανόνες 
για την ασφάλεια απορρήτων πληροφοριών, ρήτρες για τη ασφάλεια του 
εφοδιασμού και ειδικούς κανόνες για τις υπεργολαβίες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να θέτουν ειδικές απαιτήσεις στις συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και της ασφάλειας στο πλαίσιο της παραπάνω οδηγίας, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη προστασία ουσιαστικών συμφερόντων τους σχετικών με την 
ασφάλεια, αφού πρώτα έχει αιτιολογηθεί επαρκώς.  

Με την αξιοποίηση των παραπάνω προβλέψεων της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
Εθνικής Νομοθεσίας, είναι δυνατό το ΥΕΘΑ να καταρτίσει συμβάσεις πλαίσιο για 
την προμήθεια συστημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, με αυστηρούς όρους, 
όπως π.χ. τον τόπο και χρόνο της προμήθειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών.  Πέραν αυτού όμως έμμεσα θα 
επωφελείται και η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία αφού στην περίπτωση που 
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, θα αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει το ευρύτερο θεσμικό και νομικό πλαίσιο.  
Επισημαίνω όμως ένα σημαντικό  κενό, που υπάρχει στη νομοθεσία μετά την 
κατάργηση των ΑΩ και αυτό αφορά στο περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις 
Βιομηχανικών Συνεργασιών αλλοδαπών εταιρειών με τις Αμυντικές Βιομηχανίες 
της Χώρας καθώς επίσης ο προσδιορισμός ουσιαστικού τεχνικού και 
βιομηχανικού αντικειμένου των Βιομηχανικών Συνεργασιών, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η Βιομηχανική και Τεχνολογική Εγχώρια προστιθέμενη αξία. 

Απαιτείται επομένως άμεσα η θέσπιση του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου 
Κατευθυντήριων Οδηγιών, που θα είναι συμβατό με το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο 
και θα  καθορίζει το ύψος, το αντικείμενο, τις διαφανείς διαδικασίες και τις νομικές 
δεσμεύσεις των Βιομηχανικών Συνεργασιών. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ  

Είναι εμφανές λοιπόν πως για την επιβίωση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, 
στην περίοδο κρίσης που ακόμη διανύουμε επιβάλλεται ως αναγκαία και σκόπιμη 
την αλλαγή Στρατηγικής.   Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κατάρτιση 
προγραμμάτων στο χώρο της άμυνας, απόκτησης νέων οπλικών συστημάτων 
επιχειρησιακά αναγκαίων καθώς επίσης και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης υφισταμένων, με την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτά της Εγχώριας 
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Αμυντικής Βιομηχανίας μέσω βιομηχανικών συνεργασιών και μεταφορά 
Τεχνογνωσίας, όχι μόνο με συμμετοχή της στην υλοποίησή τους αλλά και στη 
συμπαραγωγή και συντήρηση των συστημάτων για όλο το όριο ζωής τους, τόσο 
για τις ΕΔ της Χώρας μας όσο και για πιθανούς μελλοντικούς χρήστες άλλων 
Χωρών.  

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η  Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, είχε  διατυπώσει δημοσίως την πολιτική βούληση για την ουσιαστική 
συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας  σε προγράμματα οπλικών 
συστημάτων,  στο πλαίσιο της Ασφάλειας Εφοδιασμού και Πληροφοριών των 
οπλικών συστημάτων των Ενόπλων μας Δυνάμεων. 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι προφανείς και αξιέπαινοι όπως, 
κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και ενίσχυση των βιομηχανικών υποδομών 
υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων, ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη τόσο για την Εθνική Άμυνα, όσο 
και για την Οικονομία και Απασχόληση της χώρας.  

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος όμως, δυστυχώς δεν φτάνουν 
μόνο οι καλές προθέσεις του ΥΠΕΘΑ, εάν δεν εξασφαλισθούν  οι δύο βασικές 
προϋποθέσεις, για κάλυψη των ελλείψεων που προανέφερα : πρώτον το 
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων προκειμένου 
να εξασφαλισθούν με σαφή τρόπο το Δημόσιο Συμφέρον και οι στοχεύσεις του 
ΥΠΕΘΑ για τις Βιομηχανικές Συνεργασίες  και δεύτερον, η ενδελεχής 
προετοιμασία και οι μελέτες των Επιτελείων και του ΥΠΕΘΑ για το τεχνικό και 
βιομηχανικό αντικείμενο των προγραμμάτων. 

Παρουσιάζεται λοιπόν η χρυσή ευκαιρία με την διακηρυχθείσα πολιτική βούληση 
του ΥΠΕΘΑ να αξιοποιηθεί επιτέλους θετικά για τη χώρα το διαθέσιμο θεσμικό 
οπλοστάσιο και με την κατάλληλη προετοιμασία της Ελληνικής πλευράς, να 
αναβαθμισθεί ουσιαστικά το αντικείμενο των Βιομηχανικών Συνεργασιών.   

Για τον προσδιορισμό του Βιομηχανικού αντικειμένου είναι αναγκαία η λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων από την αρχική φάση επεξεργασίας των προγραμμάτων, 
όπως είναι η εκπόνηση από τα Γενικά Επιτελεία των ειδικών μελετών-προτάσεων 
του Ν.3883/2010, Άρθρο 75 «…για την Ασφάλεια Εφοδιασμού, με βάση τις 
υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, 
συμπαραγωγής και υποστήριξης», οι οποίες θα περιλαμβάνουν την καταγραφή 
των κρίσιμων υποσυστημάτων και απαρτίων, χρόνους απόκρισης για την 
υποστήριξη συστημάτων και την κάλυψη αυξημένων αναγκών, απαιτήσεις για 
υποδομές βιομηχανικής και LOGISTICS υποστήριξης  εντός της επικράτειας, 
καθώς και εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης – βιβλιογραφίας και 
ειδικών μέσων.   

Τα πορίσματα των ανωτέρω μελετών, με παράλληλη αξιοποίηση των 
προβλέψεων του Ν.3978/2011, Άρθρα 3, 4, 29 και 33 για την Εθνική Αμυντική 
Βιομηχανική Στρατηγική, την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, καθώς και την Ασφάλεια 
Εφοδιασμού και Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιβάλλεται να 
ενσωματωθούν στους Ειδικούς Όρους των αντιστοίχων συμβάσεων,  των 
απαιτήσεων για Βιομηχανική Συνεργασία μεταξύ των αλλοδαπών αναδόχων και 
των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το 
βιομηχανικό και τεχνολογικό τους αντικείμενο.  
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Εν κατακλείδι, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που περιέγραψα και η 
αξιοποίησή τους με αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολο της Εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας, τόσο της κρατικής, όσο και της ιδιωτικής, θα δώσει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί εθνικοί στόχοι στον τομέα της Άμυνας και 
της Οικονομίας.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προανέφερα για την επιβίωση 
της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, κρίνονται  ως αναγκαία  και πολύ 
σημαντικά, τα ακόλουθα  : 

α.   Να διασφαλισθεί από το ΥΠΕΘΑ, μέσα από τις συμβάσεις υλοποίησης των 
προγραμμάτων η συνεργασία και συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας, σύμφωνα με της Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική, στο μέγιστο βαθμό 
τόσο στην υλοποίηση των προγραμμάτων όσο και στην παραγωγή των 
συστημάτων και στην  εξασφάλιση της υποστήριξής τους στη Χώρα ( Security of 
Supply and Information ), για όλο το όριο ζωής τους, εξασφαλίζοντας για τις ΕΔ  : 

- Μειωμένο κόστος κύκλου ζωής των συστημάτων 

- Αυξημένη Ασφάλεια Εφοδιασμού 

- Αυξημένη επιχειρησιακή αυτονομία σε περιόδους κρίσεων.  

β.  Τα οφέλη που επιτυγχάνονται για τις ΕΔ με τη συμμετοχή  της Εγχώριας 
Αμυντικής Βιομηχανίας, είναι μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : 

 Εκμετάλλευση των άμεσα διαθέσιμων στην Ελλάδα δυνατοτήτων 
παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης καθώς και επέκταση στους 
νέους τεχνολογικούς τομείς, συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην 
επιβίωση της Εγχώριας Αμυντικής Βιθομηχανίας.  

 Εστίαση των ανωτέρω υποδομών στις ανάγκες της μελλοντικής 
υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ΕΔ,  πράγμα το οποίο επιτρέπει 
σημαντικά ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης στην υποστήριξη (επισκευές, 
συντηρήσεις, επισκέψεις on-site) των νέων υποσυστημάτων, συμβάλλοντας 
στην αύξηση της διαθεσιμότητας των. 

 Μειωμένο κόστος υπηρεσιών υποστήριξης από την εγχώρια 
βιομηχανία λόγω εκμετάλλευσης υποδομών, μειωμένων μεταφορικών, 
χαμηλότερο εργατικό κόστος, κλπ. , το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην 
μείωση του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής των συστημάτων (Life 
Cycle Cost). 

 Δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης σε ενδεχόμενες μελλοντικές 
αναβαθμίσεις / τροποποιήσεις των συστημάτων, κάνοντας χρήση των 
υπαρχόντων υποδομών. 

 Εξασφαλισμένη υποστήριξη κατά την περίοδο Κρίσεων καθώς και 
διασφάλιση υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας στη διαχείριση 
πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη των Α/Φ. 
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Τα σημαντικά αυτά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον η 
Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, μέσω συνεργασιών συμπαραγωγής, 
εμπλακεί από την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων. Εάν η απαίτηση 
συμπαραγωγής δεν προβλεφθεί στις αντίστοιχες συμβάσεις, θα χαθεί για 
άλλη μία φορά η ευκαιρία για την επιβίωση και ανάπτυξη της  με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την οικονομία της Χώρας μας και τις ΕΔ. 

γ.  Η Εγχώρια  Αμυντική Βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει από κοινού με 
το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής - 
ΕΑΒΣ :  

 Τον πυρήνα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας 
Τεχνολογικής – Βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων, 
που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριμένους 
στρατηγικούς τομείς Άμυνας και Ασφάλειας.   

 Ένα αξιόπιστο φορέα της χώρας, ως πιστοποιημένη εγχώρια 
Τεχνολογική Βιομηχανική Βάση του ΥΠΕΘΑ, για τη συμμετοχή του σε 
Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ), σε συνεργασία με άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνών οργανισμών ή 
υπηρεσιών της, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) για 
να αναπτύξουν νέο αμυντικό εξοπλισμό από κοινού, με στόχο την 
εξέλιξη νέων Τεχνολογιών και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους 
έρευνας και ανάπτυξης πολυσύνθετων οπλικών συστημάτων, 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που  έχουν γεννηθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

1/  Συμπεράσματα και προτάσεις του συνεδρίου μαζί με τα πρακτικά 
να υποβληθούν στο ΥΠΕΘΑ για αξιοποίηση από ΓΔΑΕΕ – ΓΕΕΘΑ – ΓΕ, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό η ΕΑΑΑ ως επίσημος θεσμικός φορέας 
στα δρώμενα των ενόπλων δυνάμεων και της Χώρας γενικότερα.  

2/   Επιπλέον να διαμορφωθεί πρόταση προς το ΥΠΕΘΑ, έτσι ώστε η 
ΕΑΑΑ ως επίσημος θεσμικός φορέας όλων των Αποστράτων Αξιωματικών 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας να αξιοποιηθεί ως μια δεξαμενή σκέψης από 
το ΥΠΕΘΑ, για συνεισφορά της ΕΑΑΑ με τις πολύτιμες εμπειρίες και 
γνώσεις των μελών της, στα δρώμενα της ΠΑ και των ΕΔ.  

Ως πρώτο βήμα και όσον αφορά στο πρόγραμμα αναβάθμισης των  F- 
16, μετά από έγκριση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, να κατατεθεί η πρόταση : 

Να πιέσει και να πείσει το ΥΠΕΘΑ τόσο την Αμερικάνικη 
Κυβέρνηση ως σύμμαχο Χώρα, με μείζονα γεωπολιτικά και Στρατηγικά 
συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,  όσο και 
την ανάδοχο εταιρεία LM,  έτσι ώστε : 

Να ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΎΝ  όχι μόνο με την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και με τις 
υπόλοιπες ικανές Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, τόσο για την 
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υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F 16, όσο και για  
εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης, με συμμετοχή τους 
και στην παραγωγή των συστημάτων, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις 
εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και 
πληροφορίες ( security of supply and Information ), για όλα τα κρίσιμα συστήματα 
του αεροσκάφους, τόσο από λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς 
(π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation 
and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά πρέπει πρώτα και 
έγκαιρα να προσδιορισθούν με μελέτες προσδιορισμού του βιομηχανικού 
αντικειμένου από την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής 
Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς της ΠΑ.   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ F-16 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών μας F – 16, που έχει 
ήδη ξεκινήσει, μπορούν να γίνουν πολλά και να προλάβουμε τις εξελίξεις αρκεί να 
υπάρξει η πολιτική βούληση εκ μέρους της Κυβέρνησης να το πράξει.  

Τι μπορεί να κάνει στην πράξη σήμερα το ΥΠΕΘΑ και η Κυβέρνηση, έτσι ώστε να 
μη χαθεί η σημαντική αυτή ευκαιρία για τη Χώρα και της ΕΔ της ? 

Να πιέσει λοιπόν και να πείσει τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση ως σύμμαχο 
Χώρα, με μείζονα γεωπολιτικά και Στρατηγικά συμφέροντα στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου  όσο και την ανάδοχο εταιρεία,  έτσι ώστε να 
εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες 
της Χώρας μας, όχι μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των 
αεροσκαφών F 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία 
Υποστήριξης ( Follow On Support ), με συμμετοχή τους και στην παραγωγή των 
συστημάτων, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά 
και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and 
Information ), για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους, τόσο από 
λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς (π.χ. AESA Radar, Mission 
Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic equipment 
upgrades, κ.λ.π ),  όπως αυτά πρέπει πρώτα και έγκαιρα να προσδιορισθούν με 
μελέτες προσδιορισμού του βιομηχανικού αντικειμένου από την Πολεμική 
Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη 
αρμόδιος φορέας της ΠΑ.   

Για να γίνω ποιο σαφής, θα πρέπει να διασφαλισθούν, και να συμπεριληφθούν ως 
συμβατικό αντικείμενο είτε στην επικείμενη τροποποίηση που είναι σε 
εκκρεμότητα σε επίπεδο ΥΠΕΘΑ και Βουλής , είτε ως νέα διακρατική συμφωνία 
κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα  : 

α.  Η πλήρης διαμόρφωση ( Family Tree ) όλων των συστημάτων ( LRU’s – 
SRU’s ) τροποποίησης μέχρι του χαμηλότερου επισκευασίμου ( Down to the 
lowest repairable unit ), με όλα τα στοιχεία Reliability, Availability, Maintainability, 
Testability καθώς και στατιστικών στοιχείων MTBF με το concept υποστήριξής 
τους,  για το καθένα από αυτά. 

β. Εκπόνηση Τεχνικο-οικονομικής μελέτης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω 
στοιχεία,  σε συνεργασία ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, 
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κατασκευάστριας εταιρείας και Αμερικανικών Κυβερνητικών Αρχών, 
καθορισμού όλων των επισκευασίμων όλων των επιπέδων (LRU’s – SRU’s) 
των συστημάτων αναβάθμισης, για τα οποία θα κριθεί ότι είναι οικονομικά 
συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη 
επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα, για υποστήριξη των συστημάτων 
για όλο το όριο ζωής τους. 

 γ.  Η απόκτηση του πλήρους σχεδιαστικού-κατασκευαστικού φακέλου, που 
θα μας δώσει πλήρη δυνατότητα υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των συστημάτων αναβάθμισης, για όσα συστήματα κριθεί ότι είναι 
οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη 
επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα,  αφού επιτρέπει την κάθε είδους 
παρέμβαση - τροποποίηση ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα obsolescence, 
επιχειρησιακών βελτιώσεων κλπ., εξασφαλίζοντας ωστόσο την μέγιστη οικονομία 
& ασφάλεια εν συνεχεία υποστήριξης.  

δ.  Η απαιτούμενη Τεχνική Βιβλιογραφία ( Documentation ) και 
πληροφορίες,  για όσα από τα συστήματα τροποποίησης δεν επιτευχθεί η 
απόκτηση του κατασκευαστικού φακέλου ως ανωτέρω,  για ανάπτυξη του 
απαιτουμένου λογισμικού ελέγχου ( TPS’s – ITA’s ) για όσα από τα LRU’s – 
SRU’s αποφασισθεί η απόκτηση – ανάπτυξη δυνατότητας εργοστασιακού 
στη Χώρα μέχρις επιπέδου Common Parts.   

Τονίζεται το επίπεδο του Common Part ώστε να εξαλειφτούν οι 
περιπτώσεις "black boxes", οι οποίες οδηγούν σε εξάρτηση από τον ΟΕΜ 
(sole source), επηρεάζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Στην ίδια 
περίπτωση εμπίπτει και το ενσωματωμένο λογισμικό (firmware). Εφόσον 
δεν διατίθεται ανοιχτό (source code), θα πρέπει τουλάχιστον να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα φόρτωσης του κώδικα στο υλισμικό (hardware, 
συνήθως FPGAs). Η συγκεκριμένη λύση δεν δίνει πλήρη δυνατότητα 
τροποποιήσεων, όμως εξασφαλίζει φτηνή υποστήριξη σε βάθος χρόνου και 
ασφάλεια εφοδιασμού σε ικανοποιητικό βαθμό. 

ε. Ο ακριβής καθορισμός των Εταιρειών της Αμυντικής 
Βιομηχανίας της Χώρας και των συστημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε μια 
από αυτές,  με συμβατική δέσμευση των Αμερικανικών Αρχών και της 
κατασκευάστριας εταιρείας, που θα εμπλακούν τόσο στην παραγωγή των 
συστημάτων όσο και στην απόκτηση και ανάπτυξη της υποδομής για την Εν 
Συνεχεία Υποστήριξή τους στη χώρα για όλο το όριο ζωής τους, σύμφωνα 
με συγκεκριμένες προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής 
Στρατηγικής, που θα καθορισθεί σε συνεργασία ( Πολεμικής Αεροπορίας – 
ΓΔΑΕΕ – Φορέων / Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας ). 

στ. Δέσμευση εκ μέρους της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και της 
κατασκευάστριας εταιρείας των αεροσκαφών F – 16 Lockheed ότι ΔΕΝ θα 
υπάρξει καμία  δέσμευση από μέρους τους,  όλων των κατασκευαστών ( 
ΟΕΜ’s ) όλων των συστημάτων της αναβάθμισης, για παροχή 
οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας και υλικών  (common parts), ιδιαίτερα 
των κρίσιμων από αυτά,   απαιτηθούν από την ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική 
Βιομηχανία της Χώρας, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων, 
για όλο το όριο ζωής τους.   
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Για να ΜΗ θεωρηθεί ότι για την απόκτηση όλων των ανωτέρω γεννάται κάποιο 
απαγορευτικό κόστος για τη Χώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση της 
προβλέψεις και τις αρχές λειτουργίας FMS, αν σε κάποιο χρήστη – Χώρα FMS 
έχει ήδη χορηγηθεί η αντίστοιχη Βιβλιογραφία, τότε οποιοσδήποτε άλλος χρήστης 
μπορεί να την αποκτήσει, με ΜΟΝΟ ΚΟΣΤΟΣ το κόστος ανατύπωσής τους.  Στην 
προκειμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε τουλάχιστο η Τουρκία σε 
ανάλογη αναβάθμιση των αεροσκαφών της F – 16, επιπέδου CCIP, ανάλογης με 
αυτής που εκτιμάται ότι θα συμπεριληφθούν  για την αναβάθμιση και των F – 16 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας, με επιπλέον σημαντικό σύστημα το RADAR 
AESA.  Επομένως το κόστος απόκτησης της ως άνω Βιβλιογραφίας εκτιμάται 
σχετικά μικρό και εναπόκειται μόνο στη βούληση του ΥΠΕΘΑ να την απαιτήσει για 
να την αποκτήσει.   

 


