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ρόιηα - Πξνηάζεηο- Δπηζεκάλζεηο Δπηηξνπήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο ΔΛ.Ι..ΜΔ 
Δπί ηνπ ρεδίνπ Δζληθήο  Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο(ΔΑΒ) 

 
ην πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε ηελ Ακπληηθή Βηνκεραλία θαη ηελ Αθαδεκατθή - Δξεπλεηηθή 
Κνηλφηεηα ηεο Υψξαο, Ηαλνπάξηνο 2016. 
 
ην πιαίζην αληαπφθξηζεο ζηε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΔΑΒ, ζέηνπκε ππφςε φισλ 
ησλ θαζ‟ χιε αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ-ΓΓΑΔΔ-ΔΚΠΤ- ΔΔΛΔΑΑ ηα αθφινπζα 
ζρφιηα-πξνηάζεηο-επηζεκάλζεηο ηεο Δπηηξνπήο Άκπλαο  & Αζθάιεηαο (ΔΑΑ) ηνπ 
Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ (ΔΛ.Ι..ΜΔ ) βειηίσζήο ηνπ ππφςε ζρεδίνπ, 
κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνδνρή - πηνζέηεζή ηνπο ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ 
απφ κέξνπο ηνπο  θαη ζηελ πξνψζεζή ηνπο πξνο ην ΤΠΔΘΑ, γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο 
ζην ηειηθφ ζρέδην  ΔΑΒ. 
 
ηε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ ζπλέδξακαλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά: Θ. 
Γηαλληηζφπνπινο (Αληηπηέξαξρνο ε.α.), Γ. Γεκέζηηραο (Αληηλαχαξρνο ε.α.), Β. Μαξηδνχθνο 
(Αληηλαχαξρνο ε.α., Πξφεδξνο ΔΛΗΜΔ), Α. Μπαζαξάο (κήλαξρνο ε.α. Αληηπξφεδξνο ΔΛΗΜΔ, 

πληνληζηήο Δπηηξνπήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο), Η. Πάηηα (Γξ). Σν ζπληνληζκφ έθαλε ν Θ. 
Γηαλληηζφπνπινο. 
 
ΙΣΟΡΙΚΟ 
ην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο Γεκήηξε 
Βίηζα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη δηαβνχιεπζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο 
Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ) κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο εηαίξνπο, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο (ίδεηε ζχλνςε 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  “Α” ). 
 
ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ 
   ηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε, ηα κέηξα ιηηφηεηαο απνηέιεζαλ ηελ θχξηα αηηία 
κείσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ. Οη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο επξσπατθέο ακπληηθέο βηνκεραλίεο ηεο 
Δπξψπεο, νη νπνίεο θαηά κεγάιν βαζκφ ζηεξίδνληαη ζε ρψξεο ηεο ΔΔ. 
 
   Η ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο αγνξάο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη 
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ακπληηθή βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή βάζε ζηελ 
Δπξψπε θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο. 
  
  ηελ Διιάδα, ε νπνία είρε ηηο πςειφηεξεο ακπληηθέο δαπάλεο ζαλ πνζνζηφ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ( ΑΔΠ ) απφ πνιιέο ρψξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, ε ακπληηθή 
βηνκεραλία ζπκκεηείρε ζηελ παξαγσγή νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 
εγρψξηαο ζπκκεηνρήο απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ζπκκαρίαο. 
 
 Σν πνζνζηφ απηφ πεξηνξίζζεθε ζε κνλνςήθην αξηζκφ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 
ηελ ειάρηζηε Διιεληθή Βηνκεραληθή εκπινθή, κε φια ηα αξλεηηθά νηθνλνκηθά επαθφινπζα 
ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην.  Η ηεξάζηηα απηή εηήζηα ζπλαιιαγκαηηθή αθαίκαμε ζηέξεζε ηε 
ρψξα απφ νηθνλνκηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα δηεζλή πξφηππα. 
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 Η αλάπηπμε ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθφο 
παξάγσλ, φρη κφλν γηα ηελ άκπλα ηεο ρψξαο αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ηεο εμέιημε.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε θνηλσλία ζα 
εηζπξάμεη δηπιφ κέξηζκα απφ ηελ απμεκέλε εζληθή αζθάιεηα αιιά θαη απφ ηελ απμεκέλε 
δξαζηεξηφηεηα θαη απαζρφιεζε. 
 
 Βαζηθφ κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Δγρψξησλ  Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ είλαη νη 
καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο – πιαίζην, ε αλάπηπμε  θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ κεηαμχ 
Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ ηνπο Γεκνζίνπ ( ΔΑΒ Α.Δ. – ΔΑ – ΔΛΒΟ ) θαη ησλ ηδησηηθψλ 
Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ  θαη ηα πνιπεζληθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη ζπκπαξαγσγήο.  
Οη ζπκθσλίεο απηέο θαη ηα θνηλνπξαθηηθά ζρήκαηα επηηξέπνπλ ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ 
θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ 
κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο ζε πιηθά θαη ππεξεζίεο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 
ησλ ΔΓ,  ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή ηνπο θαζψο θαη 
δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  ην πιαίζην απηφ ν θξαηηθφο ηνκέαο επηηπγράλεη 
επλντθφηεξνπο φξνπο ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ, ζηελ 
πνηφηεηα ησλ ακπληηθψλ πξντφλησλ θαη είλαη ζπκκέηνρνο ζηηο πεξαηηέξσ εμειίμεηο θαη 
πσιήζεηο ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 
 
 Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη έλα κεγάιν πξνυπνινγηζκφ, 
κπνξεί θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο 
φζν θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ 
απαηηείηαη αλάπηπμε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 
ηνπ Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ησλ Δγρψξησλ  Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ.  Η 
ζπλεξγαζία απηή ζα ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ζα ζπληνκεχζεη ην 
ρξφλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ ακπληηθψλ πξντφλησλ θαη ζα κεγηζηνπνηήζεη 
ηε ζπκκεηνρή ησλ Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ ζηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα.  Η ζπλεξγαζία 
απηή επηβάιιεηαη ηφζν απφ ηε κείσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ θνλδπιίσλ γηα ηηο ακπληηθέο 
δαπάλεο φζν θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ. 
 
 Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο Δγρψξηαο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο είλαη ε 
ζπκκεηνρή ηεο ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κε 
ζπλέπεηα ε Βηνκεραληθή εκπινθή λα κελ ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ, αιιά λα έρεη ρξνληθφ νξίδνληα ν νπνίνο θαιχπηεη φιν ηνλ θχθιν 
δσήο ηνπ πιηθνχ.  Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ηελ βηνκεραληθή εκπινθή ζε φιεο ηηο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ζηηο θάζεηο ηεο 
αλάπηπμεο, παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ζπληήξεζεο θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο 
θάζεηο εμέιημήο ηνπο, φπσο νη ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο.  ε απηή ηελ 
πεξίπησζε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε έγθαηξε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηεο ρψξαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα 
Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ. 
 
 Παξάιιεια πξέπεη λα θαιχςεη ηνλ επξχηεξν ζηφρν ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, απηφλ 
ηεο θάιπςεο νκνεηδψλ απαηηήζεσλ θνηλψλ ρξεζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη επίπεδν 
NATO – NSPA (NAMSA), επηηπγράλνληαο έηζη ζπλνιηθά φρη κφλν κείσζε εθξνήο 
ζπλαιιάγκαηνο γηα θάιπςε εγρσξίσλ απαηηήζεσλ , αιιά αχμεζε ηνπ δείθηε Διιεληθήο 
Βηνκεραληθήο Δπηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξν ηνπ έλα ( >1 ) θαη ηελ εηζαγσγή 
ζπλαιιάγκαηνο απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ εζληθή 
νηθνλνκία θαη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζε Διιεληθά ρέξηα.  
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 Η επξσπατθή νδεγία 81 / 2009, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην Ν. 
3978 / 2011 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία, ζην πιαίζην ηεο 
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ θαη ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ζηε 
ζπληήξεζε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ΔΓ ηεο ρψξαο. 
 
 ην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Νφκνπ 3978 / 2011, πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο – 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 
Άκπλαο,  ε Δγρψξηα  Ακπληηθή Βηνκεραλία κπνξεί λα απνηειέζεη απφ θνηλνχ κε ην 
ΤΠΔΘΑ, ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο - ΔΑΒ : 
 

- Σνλ ππξήλα γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη δηαηήξεζε κηαο εγρψξηαο Σερλνινγηθήο     – 

Βηνκεραληθήο βάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ, πνπ αθνξνχλ ζε έξεπλα θαη 
αλάπηπμε, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο.  

-  Έλα αμηφπηζην θνξέα ηεο ρψξαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ  «νπζησδψλ 
ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο» κε φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη  ε 
επίθιεζε ηνπ Άξζξνπ 346ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ ( ΛΔΔ ), νη απεπζείαο 
αλαζέζεηο θαη ε απαίηεζε Βηνκεραληθήο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο. 

-  Έλα αμηφπηζην θνξέα ηεο ρψξαο, σο πηζηνπνηεκέλε εγρψξηα Σερλνινγηθή 

Βηνκεραληθή Βάζε ηνπ ΤΠΔΘΑ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε Γηαθξαηηθά Οινθιεξσκέλα 
Πξνγξάκκαηα Δξεπλεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (ΓΟΠΔΑ), ζε ζπλεξγαζία κε 
άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή ππεξεζηψλ ηεο, 
φπσο ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Άκπλαο (EDA) θαη ην ΝΑΣΟ ζην πιαίζην ηεο λέαο 
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ν φξνο  " ΔΞΤΠΝΗ 
ΑΜΤΝΑ ", γηα λα αλαπηχμνπλ λέν ακπληηθφ εμνπιηζκφ απφ θνηλνχ, κε ζηφρν ηελ εμέιημε 
λέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
πνιπζχλζεησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
  Ωο  φξακα ηεο ΔΑΒ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε κηαο 
εγρψξηαο ακπληηθήο αλαπηπμηαθήο θαη βηνκεραληθήο βάζεο, αληαγσληζηηθήο θαη 
εμσζηξεθνχο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ησλ 
Διιεληθψλ ΔΓ, κε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο αλαδπφκελεο 
μέλεο αγνξέο θαη ζηελ επξχηεξε δηεζλή αγνξά, θαη ηαπηφρξνλε αλάιεςε πξσηαγσληζηηθνχ 
ξφινπ ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο θαη Σερλνινγηθήο Βηνκεραληθήο Βάζεο.  
 
  ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ΔΑΒ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ 
ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ε επηρεηξεζηαθή απηνλνκία ησλ ΔΓ θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο, επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ. ηξαηεγηθνί ζηφρνη είλαη ε 
ελεξγή Διιεληθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Σερλνινγηθήο − 
Βηνκεραληθήο Βάζεο, ζην πιαίζην βειηίσζεο ηνπ ηξίπηπρνπ αληαγσληζηηθφηεηα-δεμηφηεηεο-
παξαγσγηθφ δπλακηθφ θαζψο θαη ε δηείζδπζε ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ζηε 
δηεζλή αγνξά κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ. 
 
  Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο αιιά θαη απηέο 
ηεο Γνκήο Γπλάκεσλ, νη θξίζηκνη ηερλνινγηθνί ηνκείο απαξαίηεηνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
ρψξαο, πνπ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ ΔΑΒ είλαη ε δηαρείξηζε ζηξαηησηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, ε θπβεξλνάκπλα, νη επηθνηλσλίεο, ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο 
– ειέγρνπ (C4I), ε ελ-ζπλερεία ππνζηήξημε Οπιηθψλ πζηεκάησλ θαη κέζσλ ησλ ΔΓ, ηα 
έξγα δηηηήο ρξήζεο (πρ εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαπηπμηαθά θαη 
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ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ακπληηθέο ππεξεζίεο) θαη ε Δπαχμεζε Γπλαηνηήησλ 
Γπλάκεσλ Άκεζεο Δπέκβαζεο.  
 
  Σν ζρέδην δξάζεο, πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ ΔΑΒ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  
βηνκεραληθέο επελδχζεηο γηα ηελ άκπλα, αζθάιεηα θαη αλάπηπμε (φπσο: ζπληήξεζε 
ακπληηθψλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ απφ ηελ Δγρψξηα Ακπληηθή Βηνκεραλία, πξνκήζεηα 
πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε πθηζηάκελεο γξακκέο παξαγσγήο, αλάπηπμε λέσλ 
πξντφλησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΘΑ), αζθάιεηα Δθνδηαζκνχ (φπσο: κειέηεο, εηδηθνί 
φξνη ζε πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ, εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 346 ΛΔΔ, πινπνίεζε 
πκβάζεσλ Δλ πλερεία Τπνζηήξημεο, εθκεηάιιεπζε δπλαηνηήησλ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 
ηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ θαη αμηνπνίεζε εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ 
Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ), Βηνκεραληθή ζπλεξγαζία - εμαηξέζεηο ηνπ λ. 3978 / 2011 θαη 
ηέινο ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε σο Βαζηθφο Ππιψλαο  γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΔΝΙΚΔ  ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ – ΥΟΛΙΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ  
 
ΥΟΛΙΟ 1 
Έλα θαιφ, εθαξκφζηκν θαη επηηεχμηκν ζρέδην ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα πεξηγξάθεη κε έλα 
ηεθκεξησκέλν, θαηαλνεηφ, ζπλεπή, πεξηεθηηθφ, δνκηθφ θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν: 
 
-Πνύ είκαζηε; 
Δδψ πξέπεη λα γίλνληαη: 

(1) Μηα Αλάιπζε(Assessment) πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Δπηζθφπεζε 
πεξηβάιινληνο, Πξντζηνξία, Αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο κε έλα αλαιπηηθφ Γηάγξακκα 
SWOT (Strength’s – Ηζρπξά εκεία/ Πιενλεθηήκαηα, Weaknesses- Αδπλακίεο/ 
Μεηνλεθηήκαηα, Opportunities- Δπθαηξίεο, Threats-Απεηιέο/Κίλδπλνη). 

(2) Μηα παξάζεζε ηεο Γξακκήο Βάζεο (Baseline) πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
Καηάζηαζε (Παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ-εθηίκεζε), εκαληηθά Θέκαηα (πρ. ηελ 
πεξίπησζε καο: Πιαίζην ΔΔ, ΝΑΣΟ, Γπλαηφηεηεο (Πξνζσπηθφ, Μέζα, Πφξνη ηφζν 
ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηελ αγνξά), Πεξηνξηζκνί. 

 
-Πνύ ζέινπκε λα είκαζηε; 
Δδψ πξέπεη λα παξαηίζεληαη: 
Σα Γνκηθά εκεία (Components) πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

(1) Απνζηνιή(Mission) (Πνιχ ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά: Ση είλαη ε ΑκπληηθήΒηνκεραλία; 

Ση θάλεη; Πνηεοαλάγθεοπξέπεηλαεθπιεξσζνχλ;), 
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(2) Όξακα(Vision)(Πνιχ ζπλνπηηθά: Ση νξακαηηδφκαζηε λα πεηχρνπκε; Πνηα είλαη ε 
καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή;), Αμίεο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο(Πνιχ ζπλνπηηθά: 

ΖζηθέοΑμίεο: αθεξαηφηεηα, εληηκφηεηα, ηζνλνκία θαη δηθαηνζχλε, ζεβαζκφο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο, αμηνθξαηία, πνηφηεηα θιπ,  Ννκηθφ πιαίζην (εγρψξην, ΝΑΣΟ, ΔΔ), 
Γηαδηθαζηηθφ πιαίζην, Λήςε απνθάζεσλ, Βέιηηζηεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, 
Πξφηππα πνηφηεηαο),  

(3) Μείδνλεο θνπνί(Goals) (Πνιχ πεξηεθηηθά: παξάζεζε παξφλησλ, 
βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κεηδφλσλ ζθνπψλ),  

(4) Αληηθεηκεληθνί θνπνί (Objectives) ( Οη ΑΝΚ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
Μείδνλεο θνπνχο, λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη, κεηξήζηκνη, θαηαλνεηνί-ξεαιηζηηθνί θαη 
επηηεχμηκνη-ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, λα εκπεξηέρνπλ ηελ απνδνρή θαη ηε δηθαηνδνζία-
ππεπζπλφηεηα θαη ινγνδνζία ησλ εθηειεζηψλ. Κάζε Μείδσλ θνπφο πηζαλφλ λα 
ρξεηάδεηαη πνιινχο ΑΝΚ). 

 

-Πώο ζα πξάμνπκε θαη ελεξγήζνπκε; 
Δδψ πξέπεη λα παξαηίζεληαη: Δμεηδηθεπκέλεο Λεπηνκέξεηεο (Down to Specifics):  
(1) Μέηξεζε Απόδνζεο (PerformanceMeasurement) (Πψο, πνηνη, πφηε ζα ηελ θάλνπλ 

θαη παξαθνινπζνχλ;),  
(2) ηόρνη/ Κξηηήξηα/ Πξόηππα Απόδνζεο (Targets/Criteria/StandardsofPerformance) 

(Ρεαιηζηηθνί, επηηεχμηκνη, κεηξήζηκνη, θνζηνινγήζηκνη, ρξνλνινγεκέλνη ηφρνη - 
Αμηφπηζηα, αθξηβή, δηαζέζηκα, εχρξεζηα Κξηηήξηα – Πξφηππα κέηξεζεο ηεο 
Απφδνζεο θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο ηνπ Πειάηε),  

(3) Πξωηνβνπιίεο/Γξάζεηο/Πξόηδεθη/Δξγν (Initiatives, Actions/ Projects/ Workload) 
(Σνκείο δξάζεσλ, θφξηνο εξγαζηψλ, χςνο πξνυπνινγηζκνχ  θαη πξνγξακκαηηζκφο 
λέσλ  έξγσλ, ζπζηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θιπ, Δηήζηνο Φφξηνο εξγαζηψλ θαη χςνο 
πξνυπνινγηζκνχ δξάζεσλ Τπνζηήξημεο,  

(4) ρέδηα Δλεξγεηώλ (ActionPlans) (Ση, Πφηε, Πψο, Κφζηνο, Πνηνη Δλεξγνχλ; Πνχ, Ση, 
Πψο Αλαθέξνπλ θαη Αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν; πληνληζκφο, Παξαθνινχζεζε θαη 
Υξεκαηνδφηεζε ησλ Δλεξγεηψλ, Αξκνδηφηεηεο-Γηθαηνδνζία-Λνγνδνζία θιπ). 

 
-Πώο πάκε; 
Δδψ πξέπεη λα παξαηίζεηαη: ε Απνηίκεζε (Evaluation) 
(1) Ζ Γηαρείξηζε ηεο Απφδνζεο (PerformanceManagement) 
(2) Οη Αλαζθνπήζεηο ηεο Πξνφδνπ (ReviewProgress) 
(3) ΖΛήςεΓηνξζσηηθψλΔλεξγεηψλ (Take Corrective Actions) 
(4) Ζ Αληαπφθξηζε θαη Αλαζεψξεζε ησλ ρεδίσλ(Feedback – reviseplans) 
(Καζνξηζκφο ηνπ θχθινπ αλαζθνπήζεσλ, Αμηνιφγεζε /βαζκνινγία /αλάιπζε/ παξνπζίαζε/ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο Απφδνζεο, Αιιαγή θαη αλαζεψξεζε ησλ 
ρεδίσλ Δλεξγεηψλ θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ θαη ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ) 
 

Γπζηπρώο,ην παξφλ ρέδην ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ), 
πεξηγξάθεη  θαη ηεθκεξηώλεη θαηά έλα εξαζηηερληθό ηξόπν, πνπ δελ ηαηξηάδεη ζην 
πνιηηηθό θαη ζηξαηεγηθό απηό επίπεδν, δελ είλαη θαηαλνεηό νύηε ζπλεπέο θαη 
πεξηεθηηθό αιιά νύηε δνκηθό, δηαξζξωηηθό θαη νινθιεξωκέλν.Κάπνηα απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηέρνληαη αιιά ‘αηάθησο εξξηκκέλα’, ρσξίο νηθνλνκηθή βαξχηεηα, 
ρξνλνινγηθφ πιαίζην θαη αληηθεηκεληθή ηεθκεξίσζε. Πνιιά ειιείπνπλ. 
 
Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 
 

(1)Γελ ππάξρεη Γξακκή Βάζεο (Baseline) λα παξαζέηεη ηελ Καηάζηαζε (Παξειζφλ, 
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παξφλ θαη εθηίκεζε ζην κέιινλ),ειιείπνπλ εκαληηθά Θέκαηα, φπσο ηα πιαίζηα θαη νη 
δεζκεχζεηο καο ζηελΔΔθαη ζην ΝΑΣΟ, πεξηγξάθνληαη „ιεηςά‟ νη Γπλαηφηεηεο ζε 
Πξνζσπηθφ, Μέζα, θαη Πφξνπο ηφζν ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηελ αγνξά (ζα 
έπξεπε λα παξα- ηίζεληαη, ηεθκεξηωκέλα, ε δύλακε θαη ην budget ηνπ ζηξαηηωηηθνύ 
πξνζωπηθνύ ζηα ζηξαηηωηηθά Δξγνζηάζηα θαη ζηελ εγρώξηα αγνξά, ε αμία ηνπ 
εμνπιηζκνύ ππνζηήξημεο θαη παξαγωγήο ζηα ζηξαηηωηηθά Δξγνζηάζηα θαη ζηελ 
εγρώξηα αγνξά), δελ αλαθέξνληαη νη Πεξηνξηζκνί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ 
ελψζεσλ θαη ζπκκαρηψλ καο. 

(2) Διιείπνπλ βαζηθά Γνκηθά εκεία ζηξαηεγηθήο φπσο: Απνζηνιή, Όξακα, 
Μείδνλεο θνπνί, Αληηθεηκεληθνί θνπνί  ή ζπγρένληαη νη ζθνπνί κε ηνπο ζηφρνπο 
(παξάγξαθνο 3 ηνπ θεηκέλνπ). 

(3) Η πιεηνλφηεηα ησλ Δμεηδηθεπκέλωλ Λεπηνκεξεηώλ δελ ππάξρεηνχηε ζην θπξίσο 
θείκελν αιιά νχηε θαη ζε παξάξηεκα, έηζη ειιείπνπλ ή δελ είλαη ζαθή ζέκαηα ηεο 
ΔΑΒ φπσο: ε Μέηξεζε, ηα Κξηηήξηα θαη Πξφηππα ηεο Απφδνζεοηεο ΔΑΒ, ην χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ  θαη ν πξνγξακκαηηζκφο λέσλ  έξγσλ, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη καδηθήο 
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ, ν Δηήζηνο Φφξηνο εξγαζηψλ θαη ην χςνο ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ Τπνζηήξημεο ηφζν γηα 
ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα (ηξαηησηηθά Δξγνζηάζηα) φζν θαη γηα ηελ αγνξά.  Γελ ππάξρνπλ 
ρέδηα Δλεξγεηψλ. 
 

Μία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο ηξαηεγηθήο: ε Απνηίκεζε 
πεξηγξάθεηαη πνιύ θηωρά. Διιείπνπλ βαζηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά πξάγκαηα, 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Πνπζελά δελ πεξηγξάθεηαη πψο θαη απφ πνηνπο γίλεηαη ε 
Γηαρείξηζε ηεο Απφδνζεο ηεο ΔΑΒ; Πφηε γίλνληαη θαη πνηνη ζπκκεηέρνπλ Αλαζθνπήζεηο 
ηεο Πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΑΒ. Πφηε, πψο θαη απφ πνηνχο ιακβάλνληαη 
Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο; Πνηα είλαη ε Αληαπφθξηζε θαη πψο/πφηε γίλεηαη ε Αλαζεψξεζε ησλ 
ρεδίσλ Δλεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ θαη ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ 
επηηπρία ηεο ΔΑΒ;  
 

Δπηπιένλ, Ζ πινπνίεζε θαη ην 'πψο' ε ΔΑΒ ζα πινπνηεζεί /εθαξκνζζεί επαθίεηαη 
ζην πξνηεηλφκελν λα ηδξπζεί πκβνχιην Ακπληηθήο Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Βηνκεραλίαο- 
ΑΔΣΒ (ζ. 20 ή παξα.6ε ηεο ΔΑΒ)κε κία κφλν θξάζε, ρσξίο πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή θαη 
πξφβιεςε γηα θάπνηα επηκέξνπο ζέκαηα  φπσο πξνηεξαηφηεηεο, δηεπξπκέλε δηθαηνδνζία, 
θ.ά.  Μάιηζηα δε, ην δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνλίδεηαη επεηδή πξφθεηηαη λα ζπληνληζζνχλ 
δηεπξπκέλνη θη εηεξφθιεηνη θνξείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία 
θαη νξγαληζκνχο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (ηερλνινγίεο δηηηήο ρξήζεο). Ο θάζε νξγαληζκφο έρεη 
εμεηδηθεπκέλα θαη πεξηνξηζκέλα πεδία επζχλεο θαη δηθαηνδνζίαο (κε πηζαλφ απνηέιεζκα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε ξνή ηεο ΔΑΒ) πνπ ην ΑΔΣΒ ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη δηαηνκεαθά ή 
δηαθιαδηθά. 
 
ΥΟΛΙΟ 2 
ην ΝΑΣΟ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα απμήζνπλ ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπνζηήξημεο έρνπλ αλαπηχμεη ηε 
πλεηαηξεζηηθή Δπηκειεηεία (Cooperative Logistics), ε νπνία βαζίδεηαη  ζηε θηινζνθία 
ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο κεραληζκνύ, φπνπ νη απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε ζηξαηησηηθήο 
επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα δηαζέζηκα κέζα, πιηθά θαη ππεξεζίεο 
νπνηεδήπνηε, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πζηέξεζε θαη ηελ άξηζηε ηηκή. 
 
Απηφ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί αλ ειεθηξνληθά ζπγθεληξψλνπκε ζε κηα βάζε 
πιεξνθνξηψλθαηδηαζέηνπκεζηνποζπλδξνκεηέοφιεοηηοαλαγθαίεοπιεξνθνξίεο πνπ 
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ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Logistics. Οη θχξηεο ζπληζηψζεο απηνχ ηνπ κεραληζκνχ 
είλαη: 
 
Σν Αληαιιαθηήξην Απνζεκάηωλ θαη Μέζωλ (Stock Holding and Asset Requirements 
Exchange) ην νπνίν παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαθνξάο θαη 
δηάζεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε κέζσλ θαη πιηθψλ πξνο αγνξά ή 
αληαιιαγή.  
Η Κνηλή Γηαρείξηζε  Τιηθώλ (Common Item Materiel Management), ζηνρεχεη ζηε κεηθηή 
δηαρείξηζε φισλ ησλ θνηλψλ πιηθψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ δηαζθαιίδνληαο έλα εηθνληθφ 
απνζεηήξην πιηθψλ (virtual stock pooling). Απηφ επηηξέπεη ζηηο ΔΓ λα ειαηηψζνπλ θαηά 
πνιχ ηα απνζέκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο κειινληηθψλ πιενλαζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα 
βειηηψζνπλ ην επίπεδν ππνζηήξημεο  
Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο Τιηθώλ (Provisioning File Items), ζηνρεχνληαο ζηελ 
ειεθηξνληθή εκπνξηθή δπλαηφηεηα φπνπ ηα πιηθά κπνξνχλ κα παξαγγειζνχλ on-line κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αληαιιαθηεξίνπ Απνζεκάησλ θαη Μέζσλ.  
Βήκα Δθαξκνζκέλεο πκβνύιεπζεο Logistics (Forum Applied Logistics Consultancy 
NATO), πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία ζην πεδίν ηεο Δ, κειεηψληαο, ζπδεηψληαο, 
εθπαηδεχνληαο, νξγαλψλνληαο ζρνιεία, ζεκηλάξηα θαη νκάδεο εξγαζίαο. 

 

Σν ζέκα απηό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο ΔΑΒ, ελώ είλαη  ωθέιηκν 
ηόζν γηα ηηο ΔΓ όζν θαη γηα ηελ αγνξά.  Η ηειεπηαία ζα κπνξνύζε λα αλαιάβεη ηελ 
πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ αλωηέξω κεραληζκώλ. 
Πξόηαζε: 
Σα ππνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο (αιιά θαη ηα Γεκνζίαο Σάμεο/ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  θαη 
Ναπηηιίαο/ Αηγαίνπ) πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο 
Γηαθιαδηθήο Δπηκειεηείαο ησλ ΔΓ/Α γηα ηε δηαρείξηζε, απφθηεζε, ππνζηήξημε, αληαιιαγή 
θαη δηάζεζε θνηλψλ ζπζηεκάησλ θαη εθνδηαζηηθψλ πιηθψλ, απνζεκάησλ, πιενλαζκάησλ 
θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηε θηινζνθία θαη ηα πξφηππα ηεο Τπεξεζίαο 
Τπνζηήξημεο ηνπ ΝΑΣΟ (NSPA, NATO Logistics Stock Exchange). Δίλαη βέβαην φηη ην 
απνηέιεζκα ζα είλαη επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κείσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δαπάλεο 
θαη θαιχηεξνη ρξφλνη πζηέξεζεο πξνκεζεηψλ. 
 
ΥΟΛΙΟ 3 
Ζ Έμππλε Άκπλα (SmartDefense) - κηα λέα ακπληηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΝΑΣΟ- πξνάγεη ηε 
ζπλεξγαζία θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο θνξείο άκπλαο θαη αζθάιεηαο λα ζπλεξγαζηνχλ 
ζηελ αλάπηπμε, απφθηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ 
δπλαηνηήησλ. 
Απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηελ ζπλέλωζε(pooling) θαη ηελ θαηαλνκή(sharing) ησλ 
δπλαηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ, ηελ εμεηδίθεπζε (specialization)  ηεο παξαγσγήο, ηελ 
πξνηεξαηνηεηνπνίεζε(prioritization) ησλ ελεξγεηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 
ζπληνληζκό ησλ πξνζπαζεηψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πιαηηά απφ 
ηα ππνπξγεία Δζληθήο Ακπλαο (αιιά θαη Γεκνζίαο Σάμεο/Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  θαη 
Ναπηηιίαο/Αηγαίνπ). 
 
Σν ζέκα απηφ, επίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ή γηα λα αθξηβνινγήζνπκε εγγίδεηαη 
αθξνζηγώο, ζην θείκελν ηεο ΔΑΒ, ελψ είλαη σθέιηκν ηφζν γηα ηηο ΔΓ φζν θαη γηα ηελ 
αγνξά. 
Πξόηαζε: 
ΗΈμππλε Άκπλα (SmartDefense) – απηή ε ακπληηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΝΑΣΟ- πνπ 
πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο θνξείο άκπλαο θαη αζθάιεηαο λα 
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ζπλεξγαζηνχλ ζηελ αλάπηπμε, απφθηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ 
επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν ηεο ΔΑΒ. 
 
 
 
ΥΟΛΙΟ 4 
Διιεληθέο Βηνκεραληθέο Δπηζηξνθέο (ΔΒΔ) από ην ΝΑΣΟ:  
Η βηνκεραληθή επηζηξνθή (ΒΔ) απφ ην ΝΑΣΟ είλαη ν ιφγνο ηεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ 
ε Τπεξεζία NATO Support and Procurement Agence (NSPA,παιηφηεξα NAMSA)  έρεη 
θάλεη κε ηελ Βηνκεραλία κηαο ρψξαο πξνο ηελ αμία ησλ αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ, πνπ ε 
ρψξα έρεη θάλεη κέζσ ηεο NSPA ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν (1 έηνο). Όηαλ είλαη ΒΔ>1 
ηφηε ε ρψξα είλαη θαιά-θαηαηαγκέλε (Well Placed Country). Όηαλ ΒΔ είλαη απφ 0.5 έσο1 
ηφηε ε ρψξα είλαη κέηξηα-θαηαηαγκέλε (Less Well Placed Country) θαη φηαλ ΒΔ<0.50 ηφηε ε 
ρψξα είλαη θησρά-θαηαηαγκέλε (Poorly Placed Country). 
Γελ γλσξίδνπκε πφζν ήηαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ΔΒΔ, παιηφηεξα φκσο ήηαλ πνιχρακειή, 

πρ. ην2011ε ΔΒΔήηαλ ~0.38(Ζ Διιάδα ηνπνζέηεζε ζπκβάζεηο αμίαο ~MEUR36 ελψ ε 
NSPA-ΝΑΜSA, ηφηε- έδσζε ζηελ Διιάδα ζπκβάζεηο αμίαο ~MEUR 4), πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη φηη ε Διιεληθή Βηνκεραλία παίξλεη πνιχ ιηγφηεξα απφ φηη ε Διιάδα δίλεη ζηε 
NSPA θαη ε ρψξα είλαη θησρά-θαηαηαγκέλε. 
 
Σν ζέκα απηό, δπζηπρψο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο ΔΑΒ. 
Πξόηαζε: 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΔΒΔ θαη ν ζηφρνο ηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θείκελν ηεο 
ΔΑΒ. Ο ζηφρνο ηεο ΔΒΔ απφ ην ΝΑΣΟ πξέπεη λα είλαη, ζηαζεξά άλσ ηνπ 1 (ζαλ 
παξάδεηγκα, Οη ΔΒΔ ηεο Ιηαιίαο, Σνπξθίαο, Βειγίνπ, ην 2011, ήηαλ αληίζηνηρα  ~7.3, ~6.9 
θαη ~1.3). 
 

ΥΟΛΙΟ 5  
πκκεηνρή Διιεληθώλ πζηεκάηωλ ζηελ ππνζηήξημε από ην ΝΑΣΟ:  
Η Διιάδα αγνξάδεη απφ ηε ΝSPA ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ, 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Βιήκαηα θαη Σνξπίιεο (HAWK, AMRAAM, Artillery Rocket&Missile 
Systems, Land Combat Missiles, Stinger, Patriot), Αεξνζθάθε (Fixed Wing Aircraft, 
Helicopter, Strategic Airlift Intetrim Solution, AWACS),  Υεξζαία πζηήκαηα (Land Combat 
Vehicles, Logistics Services for UAVs), Ναπηηθά πζηήκαηα (Torpedo, Naval Logistics 
Support), πζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ(NATO: Crypto, Depot&Support System, Maritime 
Communications, Network Management Systems, Peace Support Operations, SATCOM, 
Transmission Systems), πζηήκαηα Αεξάκπλαο (AADGE, CRC, GBD, RAT31, RSRP, 
SSSB), Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο (Ammunition, NADB, PfP, Random Brokerage, COMMIT, 
NMCRL) θιπ. 
 
Σν ζέκα απηφ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο ΔΑΒ. 
Πξόηαζε: 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΝΑΣΟ (NSPA) πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 
θείκελν ηεο ΔΑΒ θαη λα δηεθδηθεζεί ε ζπκκεηνρή ηεο Δγρψξηαο ακπληηθήο αγνξάο ζηε 
κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε. 
 
ΥΟΛΙΟ 6 
H “αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.α ηνπ ζρεδίνπ,  δελ 
είλαη νπζηψδεο εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο. Απνηειεί παξάγνληα θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα νξίδνληαη απφ 
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άιια (αλψηεξνπ επηπέδνπ απφ ηελ ΔΑΒ) ζεζκηθά θείκελα. 
Δπίζεο ζσζηφηεξνο φξνο (ζε ζρέζε κε ην Άξζξν 346 ΛΔΔ) είλαη φρη «νπζηψδε εζληθά 
ζπκθέξνληα» αιιά «νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο» φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 
νξζά ζην ππφινηπν θείκελν. 
 
ΥΟΛΙΟ 7 
Η γεληθφηεξε ινγηθή θαη βήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα ελζσκαησζνχλ ζην ζρέδην ηεο  
ΔΑΒ ( παξάγξαθνο 2.β ),  πξνθεηκέλνπ λα  επηηεπρζνχλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα 
αζθαιείαο έρνπλ, κε ππεξαπινπζηεπκέλε πξνζέγγηζε, σο αθνινχζσο  : 
 

α) Η Διιάδα ρξεηάδεηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ επηρεηξεζηαθή απηνλνκία ησλ ΔΓ θαη λα 
πξνζηαηεχζεη ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο. 

β) Γηα λα ην πεηχρεη απηφ δελ αξθεί ε χπαξμε δεζκψλ κε άιια θξάηε ΔΔ θαη κε, 
αιιά ζπκθσληψλ ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν, εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ή 
πνιέκνπ. 

γ) Δπίζεο απαηηείηαη δπλαηή εγρψξηα βηνκεραλία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θιεηδηά, 
αιιά θαη ζπλερήο ζπκκεηνρή ζηελ βηνκεραλία, ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη ζε 
κεξίδην ηεο αγνξάο (κέγηζηε ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ). 

δ)  Δπηπιένλ είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάπηπμε  θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ κεηαμχ 
Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ ηνπο Γεκνζίνπ ( ΔΑΒ Α.Δ. – ΔΑ – ΔΛΒΟ ) θαη ησλ ηδησηηθψλ 
Ακπληηθψλ Βηνκεραληψλ  γηα θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο 
ζε πιηθά θαη ππεξεζίεο ησλ  νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ΔΓ. 

ε) Η αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο,  πνπ πξνθχπηεη γηα ηε ρψξα καο 
σο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ θαη ην ρακειφ εξγαζηαθφ θφζηνο. 

ζη) Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο, πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ 
θίλεηξα λα αλνίμνπλ ηεο εθνδηαζηηθέο ηνπο αιπζίδεο ζηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο, νχηε λα 
κεηαθέξνπλ ζχγρξνλε ηερλνγλσζία απφ κφλεο ηνπ. Η Οδεγία 81 δελ παξέρεη ηα εξγαιεία 
γηα ηα επηηεπρζεί απηφ κε θαλφλεο ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο γηα ηνκείο πνπ ηα αλσηέξσ είλαη 
απαξαίηεηα λα επηηεπρζνχλ (νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο) θαη δελ είλαη δπλαηφλ απηφ 
κε ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο θαη αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο (Οδεγία 81), ζα 
πξέπεη απηφ λα δηαζθαιηζηεί κε άιια κέζα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε επίθιεζε ηνπ Άξζξνπ 
346, νη απεπζείαο αλαζέζεηο θαη ε απαίηεζε Βηνκεραληθήο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ). 
 
ΥΟΛΙΟ 8 
ηνπο άμνλεο παξαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο ΔΑΒ( 
παξάγξαθνο 2.ε ), γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε ΔΑΣΒΒ γηα λα 
εληζρπζνχλ νη πξννπηηθέο βησζηκφηεηάο ηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο ζηφρνη θαη 
νη ζηξαηεγηθνί άμνλεο  γηα smart specialization θαη δεκηνπξγία centers of excellence ζηηο 
βηνκεραλίεο, κε βάζε ηηο δηεζλείο ηάζεηο κε ζθνπφ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή ζε βάζνο 
ρξφλνπ θαη λα αλαπηχμεη εμσζηξέθεηα θαη δηείζδπζε ζηελ δηεζλή αγνξά.  
Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ πθηζηάκελσλ 
εξγνζηαζηαθψλ ππνδνκψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο, ψζηε λα 
γίλεη εμέηαζε θαη επηινγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θαηφπηλ δηαιφγνπ κε ηελ ίδηα ηελ εγρψξηα 
ακπληηθή βηνκεραλία, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο ρψξαο γηα 
ην κέιινλ, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ηερλνινγηθέο ηάζεηο. 
 
ΥΟΛΙΟ 9 
Σα αλαθεξφκελα σο απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο εγρψξηαο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο ( 
παξάγξαθνο 4β(1) ηεο ΔΑΒ )  ζρεηηθά κε ην φηη ν Ν. 3978/11 γηα ηηο πξνκήζεηεο ζηνλ 
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ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο, πνπ ελζσκάησζε θαη ηελ νδεγία 2009/81/ΔΚ θαη 
θαηήξγεζε ηελ  Δγρψξηα  Βηνκεραληθή πκκεηνρή (ΔΒ), ηελ  Διιεληθή  Πξνζηηζέκελε 
Αμία  (ΔΠΑ)  θαη  ηα  Αληηζηαζκηζηηθά Ωθειήκαηα (ΑΩ), δελ  είλαη απφιπηα νξζά γηα ηνπο 
παξαθάησ ιφγνπο : 
 

α.  Η θαηάξγεζε ΔΒ, ΔΠΑ θαη ΑΩ δελ επήιζε ιφγσ ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο 81 
ηνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο.Η Οδεγία 81 δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο ηέηνηα 
ππνρξέσζε. Γελ έρεη θαλ αλαθνξά ζηα ΑΩ. Η θαηάξγεζε έγηλε κεηά απφ απφθαζε ηεο 
πνιηηείαο λα ηα θαηαξγήζεη κε ην Ν. 3978 / 11,γηαηί έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλζήθεο 
ηεο ΔΔ (επξσπατθή πξσηνγελή λνκνζεζία, φρη δεπηεξνγελή φπσο ε Οδεγία).  Απηφ 
θαίλεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3978 / 11 , φπσο δηαηππψλεηαη απηνχζην ην 
θείκελφ ηεο πνπ αθνινπζεί, πνπ απεηέιεζαλ φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, πνπ ηα ΑΩ 
βξίζθνληαη ζην ζηφραζηξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 

«  …….. 
ζη. Καηαξγνχληαη νη έλλνηεο ηεο ειιεληθήο βηνκεραληθήο ζπκκεηνρήο (ΔΒ) θαη ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΔΠΑ) πνπ γελλνχλ ηξηβέο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηε λνκνινγία ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ. 

ε. Καηαξγείηαη ν κεραληζκφο ησλ ΑΩ πνπ πξνθάιεζε πιήζνο ακθηβνιηψλ θαη αληηξξήζεσλ γηα ηξεηο 
θπξίσο ιφγνπο: 

i. Γηαηί ην θφζηνο ηνπο κεηαθπιχεηε εθ ησλ πξνηέξσλ ζην θφζηνο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, άξα ηίπνηα δελ 
ραξίδεηαη αιιά φια βαξαίλνπλ ην ειιεληθφ δεκφζην. 

ii. Γηαηί ε επηινγή θαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ γηλφηαλ θαηά ηξφπν πνπ 
δελ ππάθνπε ζε ζαθή θαη δηαθαλή θξηηήξηα. 

iii. Γηαηί νη ρξεκαην-νηθνλνκηθέο ξνέο απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
δίαπινη παξάπιεπξσλ ή χπνπησλ πιεξσκψλ θαη επηπιένλ ππήξρε θαη ππάξρεη πάληα ζνβαξφ πξφβιεκα 
πηζηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ…» 

β.  Δπνκέλσο,ε κεηαθνξά  ηερλνινγίαο/ηερλνγλσζίαο απφ ην εμσηεξηθφ,  γηα ρψξεο 
φπσο είλαη ε Διιάδα, απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 
ΔΑΣΒΒ, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζήκεξα κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ΔΒ, ΔΠΑ θαη ΑΩ απφ 
ην Ν. 3978/11. Απηά πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ωο ζηόρνη ζην ππό 
δηαβνύιεπζε ζρέδην ηεο ΔΑΒ είλαη ε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ ζε 
επξωπαϊθέο θνηλνπξαμίεο, ε κεηαθνξά ηερλνγλωζίαο, ε παξαγωγή θαηλνηνκίαο θαη 
ε ζπκκεηνρή ζε βηνκεραληθέο ζπκπξάμεηο. (Directive 2009/81/EC on the award of contracts in 

the fields of defense and security  - Guidance Note  Offsets). 
 

ΥΟΛΙΟ 10 
ηελ παξάγξαθν 5 ηεο ΔΑΒ (Οη θξίζηκνη Σερλνινγηθνί θαη Βηνκεραληθνί ηνκείο) γίλεηαη επίθιεζε 
ηνπ άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ ( ΛΔΔ ), φηαλ ε ρψξα ζπλάπηεη 
ζπµβάζεηο πξνµήζεηαο αµπληηθνχ πιηθνχ θαη δηεθδηθεί  βηνµεραληθή  ζπµµεηνρή  (industrial  
participation)  απφ  ηνπο ππνςήθηνπο  πξνµεζεπηέο, ζχµθσλα µε ηελ  ζρεηηθή  Δπξσπατθή  
λνµνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχµθσλα µε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε  
Λεηηνπξγία  ηεο ΔΔ (Treaty of the Functioning of the European Union – Article 346 TFEU). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζήκεξα δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ΤΠΔΘΑ, πνπ λα 
θαζνξίδεη πνηνο ζα εηζεγείηαη θαη πνηνο ζα απνθαζίδεη θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα 
ζεζπηζζεί,  πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη απφιπηα  αηηηνινγεµέλε ρξήζε ηνπ  άξζξνπ 346  ηεο 
ΛΔΔ,  επηδηψθνληαο  ηε  µεγαιχηεξε  δπλαηή εγρψξηα βηνµεραληθή ζπµµεηνρή 
ζηνπο ηνµείο ελδηαθέξνληνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημε ηνπ 
πιηθνχ. 
 
Άιιεο ( πην νξγαλσκέλεο) ρψξεο έρνπλ θαζνξίζεη δηαδηθαζία φπνπ νη απνθάζεηο 
παίξλνληαη ζε ςειφ επίπεδν, γηα λα δείμνπλ, έηζη κε ηελ επθαηξία ζηελ Commission, αλ 
ξσηήζεη (πνπ είλαη ζίγνπξν πιένλ φηη γηα θάζε επίθιεζε ζα ξσηάεη θαη αλ δελ 
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ηθαλνπνηείηαη ζα πεγαίλεη ηελ ρψξα ζην Δπξσπατθφ  Γηθαζηήξην), φηη ην ζέκα εμεηάζηεθε 
θαη ε απφθαζε ιήθζεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη φρη ζηα 
πιαίζηα κηα γεληθήο πνιηηηθήο. 
 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε Commission έρεη δψζεη εξκελεία θαη θαζνξίζεη 
εξσηήκαηα γηα ηελ επίθιεζε πνπ ζα πξέπεη ε ρψξα λα απαληάεη πεηζηηθά γηα θάζε 
επίθιεζε κε ζρεηηθή Δξκελεπηηθή αλαθνίλσζε  (Interpretive communication ηνπ 2006 – 
Δξκελεπηηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 296 ηεο πλζήθεο – 346 κεηά 
ζπλζήθε Ληζαβφλαο - ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ άκπλα, 
Βξπμέιιεο, 7.12.2006 SEC(2006) 1555 ). 

 
ΥΟΛΙΟ 11 
Η αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 6 (Αλαζεψξεζε ηνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ πξνµεζεηψλ ησλ Δ∆ 
) πεξί  ζεζµνζέηεζεο ηεο βηνµεραληθήο ζπµµεηνρήο (industrial participation) ζχµθσλα µε 
ηηο πξνβιέςεηο ηεο επξσπατθήο λνµνζεζίαο, έηζη φπσο είλαη γξακκέλε, είλαη 
παξαπιαλεηηθή κηαο θαη δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη Δπξσπατθή  Ννκνζεζία γηα 
βηνκεραληθή ζπκκεηνρή.  
 
ρεηηθή Δπξσπατθή  Ννκνζεζία γηα βηνκεραληθή ζπκκεηνρή δελ ππάξρεη. Απηφ πνπ 
ππάξρεη είλαη ε δπλαηφηεηα επίθιεζεο ηνπ Άξζξνπ 346 γηα πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ 
ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη αλ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε 
ηα ζπκθέξνληα αζθαιείαο κε ηελ βηνκεραληθή ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα ην αηηηνινγήζεη ε 
ρψξα εθ ησλ πξνηέξσλ πνιχ θαιά, κε πνιχ ηζρπξή αηηηνιφγεζε, ηέηνηα πνπ λα ζηέθεηαη 
απέλαληη ζην δηθαζηήξην ηεο ΔΔ . 
 
ΥΟΛΙΟ 12 
Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.γ ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΔΑΒ γηα ηελ  αμηνπνίεζε ησλ 
∆ηαθξαηηθψλ ΟινθιεξσκέλσλΠξνγξακκάησλ  Δξεπλεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο  
(∆ΟΠΔΑ), πφ ηελ  εμέιημε  λέσλ ηερλνινγηψλ  θαη  ηελ  αληηκεηψπηζε  
ηνπ πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζχλζεησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, έηζη φπσο 
είλαη γξακκέλα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη απηά (ηα ΓΟΠΔΑ) ππάξρνπλ, εμειίζζνληαη θαη 
πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ.  
Σα ΓΟΠΔΑ είλαη απιά έλα φξνο ηνπ Ν. 3978/11, πνπ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζε δηεζλή 
ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα κε άιιεο ρψξεο. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηγξαθεί ε νπζία κε 
ηηο δξάζεηο γηα ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη φρη απιά ε 
παξάζεζε ελφο απινχ φξνπ. 

 
ΥΟΛΙΟ 13 
ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ ΔΓ ζε εξεπλεηηθά, αλαπηπμηαθά θαη άιια 
πξνγξάκκαηα δελ θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο επζύλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ηειηθνύ πξνϊόληνο θαη ηεο αληίζηνηρεο εγγύεζεο αλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη 
ζπλεξγαδφκελνη απνηχρνπλ λα παξάγνπλ ελ-ρξφλσ ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηα 
νπνία δεζκεχηεθαλ. 
 
ΥΟΛΙΟ 14 
Σν ηκήκα „εμειίμεηο ζηελ Δγρψξηα Ακπληηθή Βηνκεραλία‟ ρξεηάδεηαη ηεθκεξίωζε θαη 
πνιιά βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηεο εγρώξηαο αγνξάο, ηωλ ζηξαηηωηηθώλ 
εξγνζηαζίωλ, ηεο ‘πίηαο’ ηεο ππνζηήξημεο, ηεο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
θιπ, ελδεηθηηθά ρξεηάδνληαη ζηνηρεία πνπ ζα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα: 
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Πφζεο κνλάδεο ππάξρνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη πφζεο ζηηο ΔΓ; Πνηεο είλαη νη δπλάκεηο 
ζε πξνζσπηθφ: ζηηο κνλάδεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα (Βηνκεραλίεο), ηδησηηθνχ 
ραξαθηήξα(Μηθξνκεζαίεο), ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα; Πνηνη είλαη νη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί 
ζηα ηειεπηαία ρξφληα γηα απφθηεζε λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζηήξημε (έξγα, 
ζπληήξεζε, αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα) ησλ ΔΓ; Ση θνκκάηηα απφ ηηο πίηεο ηεο απφθηεζεο 
λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο έρνπλ δνζεί ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη 
βηνκεραλία; Πνηνη είλαη νη εηήζηνη ηζνινγηζκνί ζηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο κνλάδεο δεκνζίνπ 
ραξαθηήξα θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο αγνξάο; Πφζεο ήηαλ νη εηήζηεο 
Βηνκεραληθέο Δπηζηξνθέο απφ ην ΝΑΣΟ ζηα ηειεπηαία ρξφληα (ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 
δηαηεζνχλ απφ ηελ NSPA); Πνηα είλαη ε αμία αλά παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο εγρψξηαο 
αγνξάο, πφζε πιεξψλεηαη απφ ην ΤΔΘΑ θαη πφζε εμάγεηαη; Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (νηθνλνκηθά ζηνηρεία, απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, 
θιείζηκν κνλάδσλ θιπ); 
 

 
ΥΟΛΙΟ 15 
Σν ηκήκα ‘Σν επίπεδν ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα’ , ελώ ππάξρεη ν 
‘ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 2919, χλδεζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 25 Ηνπλίνπ 2001, κε έλα πιήξεο θαη νινθιεξωκέλν ηκήκα γηα ην 
ΤΔΘΑ‘άξζξν 12 Ίδξπζε Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Δζληθήο Άκπλαο 
(Κ.Δ.Σ.ΔΘ.Α.)’ δελ αλαιύεηαη κε ζνβαξόηεηα θαη, ελδεηθηηθά, ρξεηάδνληαη ζηνηρεία πνπ 
ζα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα, φζνλ αθνξά ην Κ.Δ.Σ.ΔΘ.Α.: 
Πνηα είλαη ε ζηειέρσζε; Οη εηήζηνη ηζνινγηζκνί (κηζζνί, ιεηηνπξγηθά έμνδα, εηήζηα πνζνζηά επί ησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ); Πνηα είλαη ηα εηήζηα πξνγξάκκαηα θαη εηζεγήζεηο 
ζηνλ ΤΔΘΑ; Πνηα είλαη ηα εηήζηα πεπξαγκέλα ( ελαζρφιεζε κε εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πνηφηεηαο,  παξαθνινχζεζε  επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, γ. έγθαηξε πξφβιεςε θαη εθηίκεζε ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ , ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη 
δηεζλή εξεπλεηηθά, ηερλνινγηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ακπληηθνχ πεξηερνκέλνπ, παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ πςειήο πνηφηεηαο γηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά ζέκαηα,  επαθή θαη ζπλεξγαζία 
κε ηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν, δ. παξνρή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 
ππεξεζηψλ, κεηαθνξά θαη ππνβνήζεζε αθνκνίσζεο πξνεγκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο, ζπλεξγαζία 

κε άιια εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ);  
 
ΥΟΛΙΟ 16 
Σν ηκήκα ‘θξίζηκνη ηερλνινγηθνί θαη βηνκεραληθνί ηνκείο’, ρξήδεη ζπκπιήξσζεο κε ηελ 
παξνρή ηνπ  εθηηκώκελνπ πιαηζίνπ ηνπ budget, φζν αθνξά ην ΤΔΘΑ γηα θάζε ηνκέα . 
 
ΥΟΛΙΟ 17 
Σν ηκήκα „πγθξφηεζε πκβνπιίνπ Ακπληηθήο Έξεπλαο Σερλνινγίαο & Βηνκεραλίαο’ δελ 
ρξεηάδεηαη γηαηί λνκνζεηείηαη ζαπκάζηα ζην άξζξν 13 ηνπ Ν2919 ‘Δπηζηεκνληθό 
πκβνύιην Ακπληηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο’, αλ δε εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε δελ 
θηαίεη ν λφκνο, νχηε ε αιιαγή ηνπ κε ηελ αθαίξεζε ηνπ φξνπ „Δπηζηεκνληθφ‟ ζα εγγπεζεί 
θαη εληζρχζεη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Φνβνχκεζα ιφγσ ησλ πνιιψλ κειψλ ηνπ φηη 
εμππεξεηεί άιιεο ζθνπηκφηεηεο. 
 
ΥΟΛΙΟ 18 
Σν ηκήκα„Δμεηδίθεπζε ηξαηεγηθήο Πξνκεζεηψλ’δελ αληηθαηνπηξίδεη θακηά ζηξαηεγηθή 
γηαηί πεξηέρεη πνιιά „απηνλφεηα‟, πνιιέο δξάζεηο ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα ηεο 
ζηξαηεγηθήο θιπ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
 

- νη ΔΓ λα πξνκεζεχνληαη ακπληηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαη ζην πξνβιεπφκελν θφζηνο, 



ρόιηα – Πξνηάζεηο  - ΔπηζεκάλζεηοΔπηηξνπήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο ΔΛ.Ι..ΜΔ  
Δπί ρεδίνπ Δζληθήο  Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο  ( ΔΑΒ ) ειίδα 13 
 

- ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ πιηθνχ λα δηαηεξείηαη ζε 
νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ζηα επηζπκεηά επίπεδα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο .  
Απηά είλαη απηνλόεηα θαη αδηαλόεην λα γίλνληαη δηαθνξεηηθά. 
- ‘ε φηη αθνξά ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΑΣΒΒ--- ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ακπληηθνχ πιηθνχ πεξηιακβάλεη…. πνπ ηα αθφινπζα βήκαηα: 
(1) Καζνξηζκφο επηρεηξεζηαθήο απαίηεζεο…(2), (3), (4)‟ 
Απηά είλαη απηνλόεηα, πεξηέρνληαη ζε νπνηνδήπνηε θαιό εγρεηξίδην πξνκεζεηώλ ή 
Logistics (πρ.  ίδεηε, Κεθάιαην 16, Κχθινο Εσήο πζηήκαηνο, Logistics Μanagement & 
Engineering, Αλαζηάζηνο Μπαζαξάο, ππνγξάθσλ) θαη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
απόθηεζεο  ζηξαηηωηηθώλ ζπζηεκάηωλ ηόζν εζληθέο όζν θαη Ναηνϊθέο. 
 
ΥΟΛΙΟ 19 
Γελ ηνλίδεηαη ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο , νχηε ν καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο, ε 
νιηγνηππία (πεξηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ ζπζηεκάησλ) δελ εγγίδεηαη θαζφινπ, ιίγε έκθαζε 
δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ζε εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ θαη ζπκκάρσλ. Η 
πνιηηηθή πσιήζεσλ παιαηψλ κνλάδσλ θαη ν έγθαηξνο εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιηθνχ πξέπεη 
λα απνηεινχλ αληηθείκελν θάζε ΔΑΒ. 
 
Πξνηάζεηο:  

 -Αλάπηπμε  ηεο  ππνδνκήο  ηεο  εγρψξηαο  ακπληηθήο  βηνκεραλίαο  κε  ζηφρν πέξαλ 
 ηεο  απηνδχλακεο  ππνζηήξημεο  ηνπ  πιηθνχ  ησλ  ΔΓ  θαη ηεο  ζηήξημεο θαη ηνπ 
 εμαγσγηθνχ  πξνζαλαηνιηζκνχ  ηνπ  παξαγφκελνπ  πιηθνχ. 

 -Πξνγξακκαηηζκφο  ζε  βάζνο  10εηίαο  κε  νινθιήξσζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ ησλ 
 δηαγσληζκψλ  ηεο  δεχηεξεο  5εηίαο  θαηά  ην  δηάζηεκα  ηεο πξψηεο  5εηίαο 
  -Οιηγνηππία  θαη  πξφζθηεζε  ηνπ  απαξαίηεηνπ  ειαρίζηνπ   αξηζκνχ  κνλάδσλ 
ψζηε  λα  κεηψλεηαη ην  θφζηνο  αλά  κνλάδα  πξνζθηήζεσο. 

 -πκκεηνρή  ζε  εμνπιηζηηθά  πξνγξάκκαηα  άιισλ  ρσξψλ, παξάιιεια , κε  ηελ 
 πξνζπάζεηα  πξνο εμαζθάιηζε  ηεο  κεγίζηεο  δπλαηήο εγρψξηαο  ζπκκεηνρήο  θαη 
 κεηαθνξάο  ηερλνγλσζίαο. 
  -Έγθαηξνο   εθζπγρξνληζκφο  ηνπ  πιηθνχ  θαη  ηδίσο  ησλ  αθξηβψλ  κνλάδσλ.  

 -Πνιηηηθή  πσιήζεσο  ησλ  παιαηψλ  κνλάδσλ  γηα  ρξεκαηνδφηεζε  λέσλ 
 πξνγξακκάησλ  θαη  αλαπηχμεσο  ζρέζεσλ  κε  άιιεο  ρψξεο.  

 
ΥΟΛΙΟ 20 
Γελ ηνλίδνληαη φζν πξέπεη ή/θαη δελ παξνπζηάδνληαη θαζφινπ ζέκαηα, φπσο:  
 

(1) ην ζχλεζεο πξφβιεκα ηεο πινπνίεζεο ηεο ΔΑΒ, θαζψο θαη ηεο  αζπλέρεηαο 
πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέζεηο, αθνχ απηέο κεηαβάιινληαη απφ Κπβέξλεζε 
ζε Κπβέξλεζε θαη απφ Τπνπξγφ ζε Τπνπξγφ,  

(2) ε αλαδηάξζξσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ,  

(3) ε ιεηηνπξγία ησλ ακπληηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν, κε 
ηδησηηθά θξηηήξηα,  

(4) ε θαηαγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο,  
(5) ε ζπλέγεξζε ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν,  
(6) ε αμηνπνίεζε ησλ παλεπξσπατθψλ πξνβιεκάησλ  αζθαιείαο (κεηαλάζηεπζε, 

Ιζιάκ, λαξθσηηθά, φπια, ηξνκνθξαηία θ.ιπ.)…    
 
Πξνηάζεηο:  
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-Να αλαδηαξζξσζεί θαηαιιήισο ην νξγαλσηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΘΑ πνπ εκπιέθνληαη κε πξνκήζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε 
δηαθάλεηα, λα εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη 
λα απνθηψληαη ηα κέζα, πιηθά, φπια θαη νπιηθά ζπζηήκαηα κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηηο 
επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηηο ζρέζεηο θφζηνπο/νθέινπο θαζ’ φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ. 

 
-Οη ακπληηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο ππφ θξαηηθφ έιεγρν, λα ιεηηνπξγνχλ (ζεζκηθά, 

νξγαλσηηθά, λνκηθά) κε ηδησηηθά θξηηήξηα (αμηνθξαηηθή ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ, αξηζκφο 
πνηφηεηα θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ βάζεη πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, θαηάξγεζε 
κνληκφηεηαο, ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε έξγνπ κε αλάινγεο ξήηξεο). 

 
-ην πιαίζην ηεο απηνβνήζεηαο θαη απηνλνκίαο ησλ ΔΓ, λα δεκηνπξγεζεί ζρεηηθφο 

θαηάινγνο πξνηεξαηνηήησλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο θαη εθεί λα εζηηαζζεί ε έξεπλα, ε 
θαηλνηνκία, νη ζπλεξγαζίεο, νη ζπκπαξαγσγέο θαη απφθηεζε ηερλνγλσζίαο θ.ιπ. Ο 
θαηάινγνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλάινγν ζρέδην δξάζεσο κε αληίζηνηρα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζέζπηζε θξηηεξίσλ ειέγρνπ ηεο πινπνηήζεσο (αλάδξαζε). Σηο 
πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ πξσηίζησο νη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη νη 
νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. πιηθφ, κέζν, φπιν ή νπιηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κε ζρεηηθά 
ρακειή δαπάλε απμάλεη δπζαλάινγα ηελ απνηξνπή ηνπ αληηπάινπ). 

 
-Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, λα ζπλεγεξζεί ε ειιεληθή νκνγέλεηα, κε 

νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ελεξγά ζηελ αμηνπηζηία 
ηεο ακπληηθήο καο βηνκεραλίαο. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ πξνο ηελ 
ειιεληθή νκνγέλεηα (θαη ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή ειίη) ειθπζηηθά θαη ξεαιηζηηθά επελδπηηθά 
πξνγξάκκαηα ακπληηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεκαηνδνηήζεη. 

 
-ε κία ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ παλεπξσπατθά πξνβιήκαηα αζθαιείαο 

(κεηαλάζηεπζε, Ηζιάκ, λαξθσηηθά, φπια, ηξνκνθξαηία θ.ιπ.), ε Διιάο, σο πχιε εηζφδνπ 
ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο θάζε επξσπατθή επθαηξία 
(ζρεηηθφ πξφγξακκα, επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην) γηα δεκηνπξγία ππνδνκψλ, έξεπλαο θαη 
ζπκπαξαγσγψλ πνπ ζα εληζρχνπλ ην Λ θαη ηελ ΔΛΑ (ζθάθε, κέζα επηηεξήζεσο θαη 
εληνπηζκνχ, φπια θ.ιπ.), κε ζπλδξνκή επξσπατθψλ θνλδπιίσλ.  

 
-Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο κε ηξίηεο ρψξεο (π.ρ. Ηλδία, Κίλα) 

γηα απφθηεζε ηερλνγλσζίαο θαη δεκηνπξγίαο θνηλψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. ππξαπιηθή 
ηερλνινγία), έλαληη πνιηηηθψλ θαη εκπνξηθψλ αληαιιαγκάησλ. 

 
-Βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ, λα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κέζσλ, φπισλ, 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ππνζπζηεκάησλ, πιηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. 
κηθξά θζελά πεξηπνιηθά ζθάθε), ε εγρψξηα θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 
έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηελ δηεζλή αγνξά (γηα 
ζηξαηησηηθνχο ή θαη εκπνξηθνχο ζθνπνχο), πξνθεηκέλνπ λα κεζνδεπζνχλ αλάινγεο 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 
-Γεκηνπξγία δηαθιαδηθψλ ππνδνκψλ ππνζηεξίμεσο, ζπληεξήζεσο θαη πξνκεζεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
 
-Γηα θάζε αξρηθφ πξφγξακκα πξνκήζεηαο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ, λα πξνβάιιεηαη σο 

βαζηθφ θξηηήξην απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηε ρψξα καο ε δπλαηφηεηα παξνρήο θαη 
ρξήζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ (Technical Production 
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Documents - TPDs) ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. 
 
-Να εθαξκφδεηαη ε νιηζηηθή  πξνζέγγηζε ζηηο πξνκήζεηεο ησλ ΔΓ,  ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο έλα νπιηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα εμεηάδεηαη επηρεηξεζηαθά θαη νηθνλνκηθά σο εληαίν 
θαη αδηαίξεην ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θχξηα πιαηθφξκα-θνξέα (π.ρ αεξνζθάθνο ή 
άξκα κάρεο), ηνλ θχξην νπιηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηα κέζα θαη ηηο ππνδνκέο ζπληήξεζεο ή 
ζπκβάζεηο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο (FOS). 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ‘Α’    
 
 ΤΝΟΦΗ ΠΑΡΟΤΙΑΔΧΝ – ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ 
 

α. Σελ Σξίηε 22 Γεθεκβξίνπ 2015 ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε 
κέξηκλα ηεο ΓΓΑΔΔ ( Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ) ε 
ζρεηηθή αλαιπηηθή παξνπζίαζε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΘΑ, Γηάλλε Σαθχιιε 
ζηνπο πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ ηεο εγρψξηαο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο, ΔΔΛΔΑΑ, Γ. 
Σξνπιιηλφ θαη ΔΚΠΤ, Σ. Ρνδνιή, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ ειιεληθψλ ακπληηθψλ 
βηνκεραληψλ. 

 
β. Σελ 12 Ιαλ 16 πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ 

Γνθίκσλ ζηνλ Πεηξαηά, παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο 
ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ) απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΘΑ θ. Ισάλλε Σαθχιιε, ζε θνξείο 
θαη εθπξνζψπνπο ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο. 

 
γ. Σαπηφρξνλα ε ΓΓΑΔΔ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ( www.gdaee.mil.gr ) θαη 

επηζήκσο πξνο δηαβνχιεπζε ην ζρέδην ηεο ΔΑΒ κε ηελ επηζήκαλζε γηα ελεκέξσζή ηεο 
επί  ηπρφλ πξνηάζεσλ – ζρνιίσλ  ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαη φρη αξγφηεξα απφ 31 
Ιαλνπαξίνπ 2016 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail): director_dit@gdaee.mil.gr . 
 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΝΟΦΗ ΥΔΓΙΟΤ ΔΑΒ ΑΠΟ ΓΓΑΔΔ 
« « « «… 

1. ην άξζξν 3, παξαγξ. 2 ηνπ λ.3978/2011 (ΦΔΚ Α΄ 137), πνπ αθνξά «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο  - 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζληθήο 
Άκπλαο», πξνβιέπεηαη ε χπαξμε Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ). 

2. Η Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή (ΔΑΒ) ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 
ηελ ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ακπληηθήο ηερλνινγίαο θαη βηνκεραλίαο, 
έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη εληζρπζεί ε εζληθή ακπληηθή ηερλνινγηθή – βηνκεραληθή βάζε 
ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε ηαρεία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
ζε πιηθά, αλαιψζηκα, εμαξηήκαηα, ππεξεζίεο άκεζεο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 
εγθαίξσο θαη ππφ θάζε πεξίζηαζε. 

3. Δπηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην  Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ), 
πνπ ζπληάρζεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΘΑ, θ. Ισάλλε 
Σαθχιιε, ζηνπο θνξείο ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο πνπ 
αζρνινχληαη κε ζέκαηα άκπλαο θαη αζθάιεηαο, επηζπλάπηεηαη γηα ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ 
απνζηνιή γξαπηψλ πξνηάζεσλ ή ζρνιίσλ ζηελ Τπεξεζία καο ην αξγφηεξν κέρξη 31 Ιαλ. 
2016. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο 

http://www.gdaee.mil.gr/
mailto:director_dit@gdaee.mil.gr
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ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ) ειήθζεζαλ ππφςε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 
ηεξαξρίαο θαζψο θαη παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

5. Σα θαίξηα δεηήκαηα πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζεη ε λέα ΔΑΒ, ζην ζεκεξηλφ 
πεξηβάιινλ ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίεο, ήηαλ ηα εμήο: 

α. Η αλαγλψξηζε θαη‟ αξρήλ ησλ παζνγελεηψλ θαη ησλ ελδνγελψλ 
πξνβιεκάησλ, πνπ είραλ σο ζπλέπεηα ην δηαρξνληθά ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο 
εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ζηηο πξνκήζεηεο ησλ ΔΓ, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα 
καο επί ζεηξά εηψλ ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηζαγσγέσλ ακπληηθνχ 
πιηθνχ ζηνλ θφζκν. 

β. Η θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο, κε ην Ν. 3978/2011, νη πξνκήζεηεο 
ακπληηθνχ πιηθνχ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηαθνξά ηερλνινγίαο/ηερλνγλσζίαο ζηε ρψξα 
απφ ην εμσηεξηθφ , πνπ γηα ρψξεο ηνπ επηπέδνπ ηερλνινγηθήο/βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε  πεγή γηα ηελ αλάπηπμε εγρψξηαο βάζεο ακπληηθήο 
ηερλνινγίαο θαη βηνκεραλίαο. 

γ. Η ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ζην λέν ηνπίν πνπ 
δηακνξθψζεθε ζηελ αγνξά ακπληηθνχ πιηθνχ ηεο ΔΔ κεηά ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ 
(ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο), ε νπνία ΓΔΝ επηηξέπεη λα ππάξρεη ην νπνηνδήπνηε πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο 
πξνο ηελ εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία παξά κφλν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ νπζησδψλ 
ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη θαη λα 
ηεθκεξηψλνληαη  επαξθψο θαη θαηά πεξίπησζε. 

δ. Η πηνζέηεζε θαη ε δξνκνιφγεζε ζεηξάο κέηξσλ θαη δξάζεσλ, απφ φινπο 
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πνπ, παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζα νδεγήζνπλ 
ζηαδηαθά ζηελ ππέξβαζε ησλ παζνγελεηψλ, ζηελ αλάθηεζε απφ ηελ εγρψξηα ακπληηθή 
βηνκεραλία ηνπ κεξηδίνπ ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνπ ηεο αλαινγεί, ζηελ ελίζρπζε ηεο 
εμσζηξέθεηαο θαζψο θαη ζηνλ παξαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαη ζε ηνκείο πνπ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ  ηε δηεζλή εκπεηξία, απνηεινχλ ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο. 

6. Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε λέα 
ΔΑΒ, αλαιπηηθφηεξα έρνπλ σο εμήο: 

 
α. Τπνγξακκίδεη ην ζηξαηεγηθφ ξφιν ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο 

πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο,  ηδηαίηεξα ζε 
φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή  απηνλνκία ησλ ΔΓ θαζψο θαη 
ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ απηέο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε αξηζκεηηθά ππέξκεηξσλ απεηιψλ. 

β. Δπηζεκαίλεη φηη ζε ζπλζήθεο δηαξθψο απμαλφκελεο εμάξηεζεο ηεο 
ακπληηθήο απφ ηε κε-ακπληηθή ηερλνινγία (spin-in), γηα λα  αλαπηπρζεί  θαη λα δηαηεξεζεί 
Δγρψξηα Ακπληηθή Σερλνινγηθή θαη Βηνκεραληθή Βάζε (ΔΑΣΒΒ),  ζα πξέπεη θαη‟ αξρήλ λα 
ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο 
εγρψξηαο ακπληηθήο βηνκεραλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ 
αθαδεκατθή-εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

γ. Αλαιχεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο ΔΑΣΒΒ, κε ην δεδνκέλν 
φηη νη ΔΓ σο κέγεζνο εζσηεξηθήο αγνξάο είλαη κηθξφ θαη δελ επαξθεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
βησζηκφηεηάο ηεο. Δηδηθφηεξα, νη πξνυπνζέζεηο απηέο  είλαη νη εμήο : 

 
 (1) Η θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ΔΓ κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε 
αληαγσληζηηθνχο φξνπο, 
 (2) Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο, 
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 (3) Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζε πξντφληα δηηηήο ρξήζεο, θαζψο θαη ζε κε-
ζηξαηησηηθά πξντφληα,  ηα νπνία έρνπλ θνηλή εξεπλεηηθή, ηερλνινγηθή θαη βηνκεραληθή 
βάζε κε ηα πξντφληα ζηξαηησηηθήο  ρξήζεο. 
 

δ. Αλαιχεη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ παγθφζκηα θαη ζηελ επξσπατθή 
ακπληηθή βηνκεραλία, εμεηδηθεχεη ηηο ηάζεηο απηέο ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηηο 
αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη επηπιένλ αλαιχεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγρψξηαο 
ακπληηθήο βηνκεραλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο αιιά θαη 
γηα λα ππάξρεη ξεαιηζηηθή απνηίκεζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ, ζην νπνίν θαιείηαη θαη 
κπνξεί λα θηλεζεί ε εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία.  

ε. Δπαλαθέξεη θαη απνθαζηζηά ηε Βηνκεραληθή πκκεηνρή (industrial 
participation), σο κία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 
ΔΑΣΒ. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιεη ε Οδεγία 2009/81/ΔΚ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
απηή, ε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο Βηνκεραληθήο πκκεηνρήο ζπλδέεηαη ζηελ ΔΑΒ κε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο θαη βηνκεραληθνχο ηνκείο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο 
θξίζηκνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο. 
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη,   φηη εάλ ε ρψξα δελ δηαζέηεη άιια κέζα γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
δηαηήξεζε ησλ θξίζηκσλ απηψλ ηνκέσλ, ζα δηεθδηθεί Βηνκεραληθή πκκεηνρή απφ ηνπο 
ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο / θαηαζθεπαζηέο, ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 346 ηεο ΛΔΔ.  

ζη. Σέινο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΑΒ απνζαθελίδεηαη ην 
πιαίζην ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη 
πξνζδηνξίδνληαη  ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη δξάζεηο, φπσο είλαη: 

 (1) Ο  πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ 
(2) Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ 
(3) Η ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο      
(4) Η πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ  
(5) Η ζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ Ακπληηθήο Έξεπλαο Σερλνινγίαο & 

Βηνκεραλίαο 
(6) Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΑΣΒΒ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
θχθινπ δσήο ηνπ ακπληηθνχ πιηθνχ πνπ εληάζζεηαη ζηηο ΔΓ. 

(7) Η ππνζηήξημε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 
(8) Η αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ θαη 
(9) Η εμεηδίθεπζε  ηξαηεγηθήο Πξνκεζεηψλ. 
 

7. Παξαθαινχκε φπσο καο γλσξίζεηε ηπρφλ πξνηάζεηο – ζρφιηα ζαο επί ηνπ 
ζπλεκκέλνπ ζρεδίνπ ΔΑΒ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαη φρη αξγφηεξα απφ 31 Ιαλ. 2016 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail): director_dit@gdaee.mil.gr. .  
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