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Αγαπητέ κ. Υπουργέ, 
 
Επιθυμούμε να αναφερθούμε  στο μείζον θέμα της επιδίωξης ενίσχυσης της εμπλοκής 
της Ελληνικής Βιομηχανίας, στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και να 
προτείνουμε ενέργειες, οι οποίες είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αποκατάσταση 
της δυνατότητας πρόσβασης των ελληνικών παραγωγικών - κατασκευαστικών 
μονάδων στον χώρο αυτό. 
 
Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, τα τρία Όπλα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 
εκδίδουν κάθε χρόνο χιλιάδες αιτήσεις υλικών για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών 
τους, που ατυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατευθύνονται  στο εξωτερικό, ενώ θα 
μπορούσαν κάλλιστα να αναληφθούν από εγχώριες κατασκευαστικές μονάδες. 
 
Αποτέλεσμα είναι, η χώρα μας, όλο αυτό το διάστημα, να είναι υποχρεωμένη να  
δανείζεται και να δαπανά υπέρογκα χρηματικά ποσά χωρίς καν τη δυνατότητα να 
παράγει  η ίδια μέρος των αμυντικών υλικών που χρειάζεται, σε βάρος της 
δυνατότητάς εξοικονόμησης πόρων και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. 
 
Αυτό, όμως, δεν συνέβαινε κατά το παρελθόν και πιο συγκεκριμένα, στις δεκαετίες 
του 1980 και του 1990, χάρις στη προσπάθεια που είχε καταβληθεί για ενίσχυση της 
εγχώριας συμμετοχής στις αμυντικές προμήθειες, πολλά από τα υλικά, τα οποία 
παραδοσιακά αγοράζονταν από το εξωτερικό και μάλιστα, σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, 
μπόρεσαν και είχαν εκτραπεί στην Ελληνική Βιομηχανία.  
 
Αυτό είχε τότε επιτευχθεί με εύστοχες παρεμβάσεις όπως:  
 

1. Η παροχή στους συλλογικούς φορείς της εγχώριας βιομηχανίας της 
δυνατότητας πραγματοποίησης προγραμματισμένων επισκέψεων στους 
χρήστες των υλικών (μονάδες, Δ.Α.Υ., ναύσταθμο κ.α.) για την διερεύνηση 
και καταγραφή των υλικών που μπορούν να κατασκευασθούν στη χώρα μας. 



Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο είχε αποκτήσει πρόσβαση σε καταστάσεις 
υλικών, για τα οποία μπορούσε να μην προχωρά σε απ’ ευθείας αναθέσεις σε 
οίκους του εξωτερικού, αλλά να προκηρύσσει διαγωνισμούς επ’ ωφελεία και 
των εγχώριων κατασκευαστικών μονάδων. 

 
 

2. Η πρόσβαση των φορέων, αυτών, στην υπάρχουσα τεκμηρίωση των Ενόπλων 
Δυνάμεων (βιβλιοθήκες Δ.Α.Υ., μονάδων, κ.α.) για την άντληση στοιχείων 
υποβοηθητικών της προσπάθειας Ελληνικοποίησης των αμυντικών 
προμηθειών. 

 
3. Η ίδρυση γραφείων Ελληνικοποίησης. Χάρις στη λειτουργία ενός τέτοιου 

γραφείου, από τη Πολεμική Αεροπορία προκηρύχθηκαν εκατοντάδες 
διαγωνισμοί μέσου ύψους 200.000,00€ - 300.000,00€ και ελληνικοποιήθηκαν 
πάνω από 3.000 διαφορετικά υλικά, πολλά από τα οποία ήταν υψηλής 
τεχνολογίας.   

   
Παρά τα ιδιαίτερα θετικά, για την εγχώρια παραγωγή και, συνολικά, για την 
οικονομία της χώρας, αποτελέσματα, η επιτυχημένη, αυτή, προσπάθεια, ατυχώς, 
σταμάτησε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, με αποτέλεσμα τα υλικά αυτά, να 
επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς προμήθειάς τους απ’ ευθείας από το 
εξωτερικό, με αυξημένες, στις περισσότερες περιπτώσεις, τιμές.  
 
Προς αποκατάσταση της δυσμενούς, για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, εικόνας, 
που έχει δημιουργηθεί, προτείνουμε: 
 

1. Την ενεργοποίηση εκ νέου της δυνατότητος εταιρειών του Μητρώου 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού να υποβάλουν προτάσεις στην 
Γ.Δ.Α.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, για κατασκευές 
υλικών, αφού προηγουμένως τους έχει παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης 
επί δανεισμό στα υλικά για μελέτη (κυρίως εκτός ενεργείας ή με βλάβη). 

 
2. Την δυνατότητα παραγγελίας σε Ελληνικές εταιρείες με Πρόχειρους 

ενσφράγιστους διαγωνισμούς, με δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, οι 
προσφερόμενες τιμές  να είναι μικρότερες της τελευταίας προμήθειας 
εξωτερικού και Δεύτερον, οι εταιρείες να ανήκουν στο Μητρώο 
κατασκευαστών του Υ.ΕΘ.Α. Η επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού 
προτείνεται για τον λόγο ότι ένας συνήθης διαγωνισμός απαιτεί 1,5 χρόνια, σε 
αντίθεση με την άμεση παραγγελία μέσω ενός π.χ. Αεροπορικού ακολούθου, 
που έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να διεκπεραιώνονται με το συγκεκριμένο 
τρόπο, σε ετήσια βάση, παραγγελίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 
 

3. Την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3978/2011, ο οποίος σήμερα εφαρμόζεται 
πλημμελώς προκειμένου για την διασφάλιση της επί ίσοις όροις πρόσβασης των 
μετεχόντων στους διαγωνισμούς. 
 

4. Την άρση της απαίτησης της Γ.Δ.Α.Ε.Ε. για πιστοποιητικό αεροπλοϊμότητας 
των ανταλλακτικών όταν κάτι τέτοιο δεν διαθέτουν ούτε τα μείζονα 
συγκροτήματα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), η οποία λειτουργεί ως αντικίνητρο 
για τη συμμετοχή των εγχώριων κατασκευαστών. 



 
 
 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Γνωρίζοντας τις ειλικρινείς σας προθέσεις στήριξης της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας και με το σκεπτικό της παροχής, σ’ αυτή, ίσων ευκαιριών συμμετοχής 
στα έργα και στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, είμαστε βέβαιοι ότι θα 
θελήσετε να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας προς όφελος της εθνικής 
οικονομίας.  
 
Όμοια επιστολή εστάλη και προς τον Γενικό Διευθυντή της Γ.Δ.Α.Ε.Ε. Αντιπτέραρχο 
(εα) κ. Βούρη. 
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