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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 πραγ-

ματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών 

των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα  το 1ο 

Αεροπορικό Συνέδριο του Συνδέσμου 

Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, που 

σύμφωνα με το σκοπό του  καταστατικού  

του αποτελεί την ύψιστη δραστηριότητα. 

Τίτλος του συνεδρίου ήταν:  Μαθαίνοντας 

από το Παρελθόν και Ενδυναμώνοντας το 

Μέλλον  - Learning from the Past and 

Empowering the Future 

Απόδειξη της σημασίας και των προσδοκιών τόσο των συμμετεχόντων όσο και των διοργανωτών, 

αλλά και της ποιότητας των 16 εισηγήσεων ήταν η  παρουσία τ. Υπουργών και βουλευτών,  επιτίμων 

αρχηγών όλων των κλάδων των Ε.Δ. και των Σ.Α., του εκπροσώπου της Πρ. της Δημοκρατίας και 

υψηλόβαθμων στελεχών των Ε.Δ. (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), μαζί με εκπροσώπους 

Ινστιτούτων & Πανεπιστημίων, καθηγητές, δημοσιογράφους, εκπροσώπους δημοτικών αρχών κλπ.  

Οι  χαιρετισμοί  από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΣΑΣΙ, τον εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και τον 

εκπρόσωπο του Γ. Δντή ΓΔΑΕΕ, ταξχο (Μ) Π. Κυριαφίνη, έδωσαν το στίγμα και την βαρύτητα των 

όσων αναμένετο να ακολουθήσουν και να αναλυθούν από τους εισηγητές. Γενικά από τους ομιλητές 

εκφράσθηκε  αφενός η ανησυχία τους  για την συνολική Στρατιωτική Ισχύ της χώρας,  με έμφαση ως 

ήταν αναμενόμενο  την Αεροπορική ισχύ και αφετέρου η αξία της μελέτης της ιστορίας  και των 

μαθημάτων από το παρελθόν, προκειμένου προδιαγραφεί η μελλοντικής της μορφή.  

Προβλήθηκε η ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και προγραμματισμού των μελλοντικού εξοπλισμών της 

ΠΑ, της εκπαίδευσης και της οργάνωσης με βάση τις επερχόμενες τεχνολογίες και την αναγκαία 

επένδυση στον κυβερνοχώρο, το διάστημα και τις νέες τεχνολογίες σε ποσοστό που θα είναι ικανό 

να αναχαιτίσει τις ορέξεις και τις επεκτατικές τάσεις του αντιπάλου, αποτελεσματικά και επί μακρόν.  

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκική απειλή και στις τάσεις εξέλιξης της Αεροδιαστημικής Ισχύος 

στην  τεχνολογία, στην  αμυντική  βιομηχανία, στην εθνική οικονομία και στην γεωπολιτική 

κατάσταση του ευρύτερου  χώρου  της Μεσογείου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον αναγκαίο ρόλο 

και την μορφή  της απαιτούμενης Εθνικής Αμυντικής ισχύος. Ισχύος που θα βασίζεται στην εμπειρία 

του παρελθόντος, την γνώση του παρόντος και τις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος, όπου θα 

κληθεί η ΠΑ  και  να αξιοποιήσει  και να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό απαιτείται σήμερα να 

σχεδιάσουμε με καθοριστική προ πορεία, με θάρρος και με αυτοκριτική, αξιοποιώντας όλα τα μέσα 

και τις εμπειρίες μας ενδυναμώνοντας πολύπλευρα όλους τους τομείς του αεροπορικού όπλου που 

θα παραμείνει επί μακρόν  καθοριστικός παράγων στρατιωτικής ισχύος.  

Λεπτομέρειες επί των εισηγήσεων και παρουσίαση όλων των πρακτικών του συνεδρίου στην 

ιστοσελίδα του ΣΑΣΙ. http://www.ikaros.net.gr/ 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Learning from the Past and Empowering the Future 

’Μαθαίνοντας από το παρελθόν και ενδυναμώνοντας το μέλλον’’ 

Στόχος του συνεδρίου, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι. στον εισαγωγικό 

χαιρετισμό του, ήταν η εξαγωγή  χρήσιμων συμπερασμάτων για την μελλοντική εικόνα της 

αεροπορικής ισχύος. Οι τοποθετήσεις και προτάσεις των ομιλητών απευθύνονται σε όσους  

πιστεύουν ότι συνήθως η συλλογική προσπάθεια και  οι  γνώμες των πολλών, είναι πιο 

κοντά στο σωστό, από την γνώμη του ενός. Σε όσους εκτιμούν ότι ο  προγραμματισμός του 

μέλλοντος  πρέπει να βασίζεται στην ιστορία και τα μαθήματα από το παρελθόν…  

Για το λόγο αυτό προκρίθηκαν και παρουσιάσθηκαν εισηγήσεις σχετικές με την 

συμβολή της Αεροπορικής  Ισχύος στην συνολική Αμυντική ικανότητα της χώρας,  τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, την διαμορφούμενη γεωπολιτική κατάσταση στην 

ευρύτερη περιοχή μας, την διαμορφούμενη Τουρκική στρατιωτική ισχύ και τέλος τις  

δυνατότητες  της Ελλάδας. Στόχος να χαρτογραφηθεί καλύτερα η παρούσα κατάσταση και 

να προσδιορισθούν με επαγγελματισμό, εμπειρία και τεκμηριωμένη άποψη  τα 

απαιτούμενα βήματα για την εξασφάλιση της αναγκαίας Αμυντικής ισχύος με τον πλέον 

ενδεδειγμένο cost – effective  τρόπο.  

Tρόπο που προϋποθέτει ύπαρξη υγιούς αεροπορικού στοχασμού και  διαμόρφωση 

κατάλληλης αεροπορικής σκέψης, που θα θεωρεί την μελλοντική Πολεμική μας Αεροπορία, 

ως βασική συνιστώσα στην διαμόρφωση της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής. Ως βασικό 

εργαλείο «war decider» ή και «war winner». Διατυπώθηκε η άποψη ότι η σημερινή 

εξαιρετική επιχειρησιακή ικανότητα της Π.Α. σε τακτικό επίπεδο, δυστυχώς δεν  

προϋποθέτει απαραίτητα και αντίστοιχη ποιότητα στο στρατηγικό επίπεδο. Οι 

περιφερειακές εξελίξεις και η συμπεριφορά των γειτόνων μας απαιτούν άμεσες ενέργειες 

αναδιάταξης της Στρατηγικής θεώρησης της αεροδιαστημικής ισχύος. Οι  συντελούμενες 

κοσμογονικές αλλαγές στη μορφή του πολέμου και η συμβολή της σχεδιαζόμενης 

αεροδιαστημικής ισχύος, απαιτούν αλλαγές στον τρόπο σκέψης και εκπαίδευσης, 

προετοιμάζοντας τα νέα στελέχη των Ε.Δ. στον πόλεμο του μέλλοντος. Ενός ολοκληρωμένου 

πολέμου και όχι μιας απλής ένοπλης σύγκρουσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την μορφή 

και τα αεροδιαστημικά μέσα και φυσικά τα προσόντα και τα  χαρακτηριστικά των εκάστοτε 

ηγετών. Ηγετών που θα ενστερνίζονται το ρόλο της  αεροδιαστημικής ισχύος στο 

διαμορφούμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον και θα αντιλαμβάνονται την βαρύτητα των 

αποφάσεων που οφείλουν να λάβουν για το μέλλον του όπλου. Αποφάσεων που 

πρωτευόντως θα υπηρετούν τις εθνικές αμυντικές ανάγκες και ειδικότερα την κραταίωση 

της αεροδιαστημικής ισχύος και όχι γενικώς να ακολουθούν ξένα δόγματα και σχολές.  

Επισημαίνεται η αναφορά αρκετών εισηγητών στο ρόλο του διαστήματος και  την 

πρόταση υιοθέτησης του όρου «Αεροδιαστημική Ισχύς» και από την Ελλάδα, καθώς και της 

ανασυγκρότησης  τομέα διαστημικών εφαρμογών στο ΓΕΑ στα πρότυπα άλλων σύγχρονων 

αεροποριών, ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα οι μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες, 

όπως αυτή της «επίμονης  παρατήρησης».  
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Αναλυτικότερα προτάθηκε για υιοθέτηση ο εξής ορισμός: «ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

είναι η συνολική ικανότητα του Ελληνικού έθνους να εκμεταλλεύεται το σύνολο των 

αεροδιαστημικών μέσων και υποδομών του, να ίπταται, να δρα μέσω του εναέριου χώρου 

και του διαστήματος, να χρησιμοποιεί ελεγχόμενες πτήσεις μέσων και να παρέχει την 

απαραίτητη στρατιωτική δύναμη όπου και όταν απαιτείται για την επίτευξη των εθνικών 

του στόχων συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλειας και αποτροπής.» Στη συνέχεια 

παρουσιάσθηκε μέθοδος υπολογισμού της ως το γινόμενο των συντελεστών συνολικής 

ποιότητας του αεροπορικού κλάδου των Ε.Δ. και έγινε σύντομη αναφορά στις νέες 

τεχνολογίες και οπλικά συστήματα της Τουρκίας με καταληκτική πρόταση την σχεδίαση ενός 

μακρόπνοου εξοπλιστικού προγράμματος της Π.Α. κλιμακωτής υλοποίησης, το οποίο ενώ θα 

εστιάζεται στην απόκτηση αφων 6ης γενιάς, ενδιάμεσα θα ενισχύεται με την απόκτηση 

εξελιγμένων επιθετικών UAS και υποστηρικτικών (αναγνωριστικών, Η.Π., επικοινωνιών, 

κλπ),  τα οποία σύμφωνα με τις τάσεις των μεγάλων κατασκευαστών, Ευρώπης και USA 

συμπεριλαμβανομένης της LM (που τα προορίζει για το F-35)   θα αποτελούν στο μέλλον 

τους συντρόφους (μακρύ χέρι) των νέων μαχητικών, συνοδεύοντας αυτά σε όλα τα είδη των 

αποστολών. Επίσης προτάθηκε η στροφή σε όπλα νέας τεχνολογίας, ικανά να ανατρέψουν 

την υφιστάμενη διαφορά στρατιωτικής ισχύος, όπως τα laser guns τα πυροβόλα ΗΜ παλμού 

για ενίσχυση της αεράμυνας, καθώς και σε υιοθέτηση ενεργειακών εφαρμογών που θα 

υποστηρίζουν παρόμοιες δραστηριότητες και θα μειώνουν το ενεργειακό λειτουργικό 

κόστος των υποδομών της Π.Α.   

Παράλληλα αναλύθηκε η ανάγκη βελτιστοποίησης της Διαλειτουργικότητας και 

Αποτελεσματικότητας των Διακλαδικών Επιχειρήσεων με την εκμετάλλευση 

Ολοκληρωμένων Δικτυοκεντρικών συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και Διαχείρισης ISR/ 

EW Επιχειρήσεων Πεδίου Μάχης, υπογραμμίζοντας την σημασία του  cyberwar και των 

δορυφορικών εφαρμογών στο άμεσο μέλλον για την εθνική άμυνα και ασφάλεια.  

Τονίσθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών δυνατοτήτων μακροπρόθεσμα 

μέσω της αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ (προγράμματα  PESCO κλπ) και άμεσα, 

αποκλειστικά με εθνική προσπάθεια, στο πρότυπα ανάπτυξης της εθνικής άμυνας μικρών 

κρατών όπου το αληθινό τους πρόβλημα είναι η βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των 

μέσων εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους για την Άμυνα. Προτάθηκε η 

αναθεώρηση στρατηγικής και θεσμικών διαδικασιών με την βέλτιστη αξιοποίηση της 

εγχώριας δυνατότητας, ( αμυντικής βιομηχανίας και των ερευνητικών και πανεπιστημιακών 

φορέων) με την χρησιμοποίηση των « Κατάλληλων Εργαλείων». Δηλαδή πρώτα των Διεθνών  

Συνθηκών που ως Χώρα έχουμε προσυπογράψει, ύστερα τις πάσης φύσεως Συνεργασίες 

στις οποίες συμμετέχουμε από κοινού με άλλες Χώρες στα πλαίσια της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ, 

γιατί αυτές μας δίνουν την δυνατότητα θεσμικής κάλυψης σε Πολιτικό επίπεδο αλλά και 

γιατί εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τον επιμερισμό των απαιτουμένων πόρων συμμετοχής 

σε κοινά προγράμματα και μάλιστα κατά τρόπο που η ωφέλεια να είναι μεγαλύτερη όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχουσών Χωρών. 

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση  του θέματος  της εφεδρείας στη Χώρα μας και 

κυρίως η προβλεπόμενη αξιοποίησή της. Κατά τον εισηγητή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και 

απαιτείται και σε αυτόν τον τομέα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.  
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Επίσης εντυπωσιακές ήταν οι παρουσιασθείσες επιπτώσεις των Αμυντικών Δαπανών στην 

οικονομία με τα υποστηρικτικά αυθεντικά στοιχεία για ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, και οι 

προτάσεις για Μηχανισμούς Αμυντικών Δαπανών εκτός προϋπολογισμού  και της βελτίωσης 

των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού μέσω των Αμυντικών Δαπανών. Έμφαση δόθηκε 

επίσης   στο θέμα της Αμυντικής Υποστήριξης και των ριζικών δομικών αλλαγών της, όπως: 

στην βελτίωση του επιπέδου των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιστροφών, στην Ανάπτυξη 

Συστήματος Cooperative Logistics, στην Εισαγωγή Καινοτομιών Συμβάσεων: ILS, CLS, PBL, 

στην Επίλυση του θέματος της Αρχαιότητας των Αποφοίτων της ΣΙ σε σχέση με ΣΣΕ/ΣΝΔ και 

στην άμεση διάθεση 50% (~1 δισ €) του πρωτογενούς πλεονάσματος της χώρας στο ΥΕΘΑ 

για αποκλειστική χρήση στον τομέα Επιχειρήσεων/Υποστήριξης, ώστε οι διαθεσιμότητες 

των οπλικών μας συστημάτων να είναι άνω των Ελάχιστων Επιχειρησιακών Απαιτήσεων 

(+90%). 

Όλα τα ανωτέρω μαζί με αξιόλογες προτάσεις πανεπιστημιακών φορέων για 

υπολογισμό της ανακλαστικότητας των αφων  stealth, τα οφέλη από πρακτικές  reverse 

engineering, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης  στην Άμυνα, την υιοθέτηση 

περιβαλλοντικών καινοτομιών στην άμυνα και στην διαμόρφωση της μελλοντικής 

αεροδιαστημικής ισχύος εκτιμάται ότι κάλυψαν σφαιρικά το θέμα του συνεδρίου 

ευελπιστώντας ότι τα πρακτικά του θα αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο για την πρόοδο του αεροπορικού όπλου και γενικότερα την ενίσχυση της 

εθνικής άμυνας και ασφάλειας στον 21 αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετισμοί 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

''Κατ’ αρχήν να μου επιτρέψετε να κάνω δύο ανακοινώσεις, ενημερώσεις. Το πρώτο 

Αεροπορικό Συνέδριο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι. , το σημερινό, είναι αφιερωμένο στη 

μνήμη του ιδρυτικού μέλους μας, Απτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου. Ένα μέλος το οποίο στο 

ΔΣ και στον Σύνδεσμο, προσέφερε πάρα πολλά αυτά τα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Και 

πρέπει να διευκρινίσω, για τυπικούς λόγους, ότι οι απόψεις και οι θέσεις που ίσως 

ακουστούν από τους ομιλητάς κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, δεν δεσμεύουν τον 

Σύνδεσμο. Να μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες χορηγούς 

μας, όπως και στην ΕΑΑΑ, διότι χωρίς την δική τους οικονομική βοήθεια δεν θα μπορούσαμε 

να οργανώσουμε το σημερινό Συνέδριο. Ιδιαίτερα δε θέλω να επισημάνω την πρακτική, 

αλλά κυρίως την ηθική, στήριξη που έχουμε δεχθεί όλα τα χρόνια λειτουργίας μας, από όλες 

τις Διοικήσεις της ΓΔΑΕΕ στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε για να υποστηρίξουμε την 

υπόθεση Ασφάλεια και Άμυνα της χώρας μας. Τους ευχαριστούμε και τους διαβεβαιώνουμε 

ότι ο Σύνδεσμος μας θα τιμά συνεχώς την εμπιστοσύνη τους. Και τώρα γιατί Συνέδριο 

σχετικό με την Αεροπορική Ισχύ και γιατί με αυτόν τον τίτλο: ‘’Μαθαίνοντας από το 

παρελθόν και ενδυναμώνοντας το μέλλον’’. Κατ’ αρχήν δεν σας κρύβουμε ότι ανησυχούμε 

πολύ για την συνολική Στρατιωτική Ισχύ της χώρας και ιδιαίτερα, λόγω προέλευσης, για την 

Αεροπορική Ισχύ αυτής. Σχετικά με το παρελθόν και την ιστορία, σε όλους τους τομείς και 

δράσεις, πιστεύουμε ότι αυτά διδάσκουν και πρέπει να μας κατευθύνουν στον 

προγραμματισμό του μέλλοντος. Θέλουμε λοιπόν να εξετασθούν, να αναλυθούν και να 

κατατεθούν προτάσεις ή απόψεις για τους εξής βασικούς τομείς θεμάτων: 1. Για την 

σημασία της Αεροπορικής Ισχύος στην συνολική Άμυνα της χώρας μας. Τι έχουμε διδαχθεί 

και που πρέπει να πάμε. 2. Για την αξία και την επίδραση πολύ σοβαρών τομέων που 

σχετίζονται άμεσα με την Αεροπορική Ισχύ. Έχουμε μάθει από τα παθήματα; Έχουμε 

ενσωματώσει σύγχρονες εξελίξεις; 3. Τι διδάσκουν οι δυνατότητες και τα μέσα που έχει στη 

διάθεση της η χώρα ,ως μέλος της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ; Και πως αυτά μπορούν να συμβάλλουν 

στην Ασφάλεια και Άμυνα; 4. Τέλος, τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής μας και τα 

δεδομένα της τουρκικής στρατιωτικής απειλής, σε συνδυασμό με την τουρκική εξωτερική 

πολιτική, τι μας διδάσκουν; Έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές για την αύξηση της δικής μας 

στρατιωτικής ισχύος ή έχουμε επανέλθει στις παλαιές κλαδικές ισορροπίες; Μήπως έχουμε 

βασιστεί υπέρμετρα στις όποιες συμμαχίες μας ή καλές σχέσεις; Όλα αυτά θα εξετάσει το 

Συνέδριο μας και ελπίζω τα Συμπεράσματά του να είναι χρήσιμα για όποιον θέλει να τα 

μελετήσει ,για όποιον δεν έχει την άποψη ότι τα ξέρει όλα και για όποιον πιστεύει πως η 

συλλογική προσπάθεια με τις γνώμες των πολλών, είναι πιο κοντά στο σωστό, από την 

γνώμη του ενός.'' 

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ 

Ευάγγελος Γεωργούσης, Απτχος (Ι) ε.α. 

 



 
 

13 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

Συνέχισε ο θεσμικός εκπρόσωπος της ΠτΔ, Γρηγόριος Πρεζεράκος Απχος εε Δντής του Σ/Γ 

τονίζοντας: 'Είμαι υπερήφανος που είμαι απόφοιτος της ΣΙ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

γνωρίζοντας την σπουδαιότητα, σημασία και το έργο των Αεροπόρων τιμά ιδιαίτερα την 

Πολεμική Αεροπορία και θα ήθελε πολύ να ήταν εδώ σήμερα. Το έργο, οι δράσεις και η 

σημασία του Συνδέσμου μας με κάνουν περήφανο που είμαι μέλος του. Εύχομαι, αν και 

είμαι βέβαιος καλή επιτυχία του 'Ικάρου'.  

 

 

 

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, Πέτρος Κυριαφίνης, Ταξίαρχος (Μ) τόνισε, 

επίσης , με έμφαση  

"'Είμαι υπερήφανος, και εγώ, που είμαι απόφοιτος της ΣΙ. Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, 

απόφοιτος, επίσης της ΣΙ στηρίζει δράσεις που προάγουν, προωθούν και ενισχύουν την 

αμυντική βιομηχανίας. Εύχομαι, αν και είμαι βέβαιος, γιατί ήμουν προσκεκλημένος σε 

ανάλογες δράσεις του Συνδέσμου, κάθε επιτυχία στο σημερινό Συνέδριο του 'Ικάρου' . 

 

 

 

 

Χαιρέτισε ο Δντής του Σ/Γ της ΠτΔ, 

Γρηγόριος Πρεζεράκος Απχος (Ι) 

Χαιρέτισε ο Εκπρόσωπος του Γενικού 

Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ,  

Πέτρος Κυριαφίνης, Ταξίαρχος (Μ) 
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1. Δημιουργώντας τους Ηγέτες του Μέλλοντος 
(Building Critical Thinkers) 

           By VASILIOS VRETOS – ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ  

Το πρώτο Αεροπορικό Συνέδριο του ΣΑΣΙ μπορεί να αποτελέσει τη βάση προβληματισμού, υγιούς 

αεροπορικού στοχασμού, προώθησης ιδεών βασισμένων στις εμπειρίες όλων σας/μας και, βέβαια, 

δημιουργίας αεροπορικής σκέψης που λείπει στην πατρίδα μας. Αεροπορικής σκέψης που θα δώσει 

τις δικές μας απαντήσεις στο αν θέλουμε και πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε μια Πολεμική 

Αεροπορία που θα είναι «war decider» ή ακόμα και «war winner».  

Μια Πολεμική Αεροπορία ενταγμένη σε μια εθνική στρατηγική ως στρατηγικό όπλο. Η επάρκεια 

τακτικής σκέψης και ικανότητας στο τακτικό επίπεδο πολέμου της ΠΑ είναι εξαιρετική. Πολλοί 

μπορούν να ισχυρισθούν επίσης ότι και στο επιχειρησιακό επίπεδο τα πράγματα είναι μερικώς 

ικανοποιητικά. Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το ίδιο συμβαίνει στο στρατηγικό επίπεδο. 

Αν εξακολουθούμε να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, η ιστορία θα μας τιμωρήσει και τότε το 

κόστος θα πρέπει να το επωμιστούμε όλοι μας. Η εισήγησή μου έχει ως μοναδικό σκοπό να 

κινητοποιήσει υγιείς πρωτοβουλίες αλλαγών στον τρόπο που μέχρι σήμερα σκεφτόμαστε και 

ενεργούμε. Να καταδείξει την ανάγκη να αντιληφθούμε τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται 

στη μορφή του πολέμου και στη συμβολή της αεροπορικής ισχύος και να αποτρέψει τον 

εφησυχασμό των πολλών. Αναρωτηθήκαμε ποτέ μήπως εκπαιδευόμαστε για να πολεμήσουμε ένα 

πόλεμο του παρελθόντος αντί για ένα πόλεμο του μέλλοντος; Μήπως δεν έχουμε επεξεργαστεί όσο 

θα έπρεπε το ότι η αεροπορική ισχύς μπορεί πλέον να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στρατηγικά 

μόνο αν ιδωθεί στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πολέμου και όχι απαραίτητα μόνο ως μέσον 

ένοπλης σύγκρουσης; Μήπως δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η αεροπορική ισχύς κάθε χώρας, 

απαιτείται να προσαρμόζεται στις δικές της γεωστρατηγικές παραμέτρους; Οι προβληματισμοί 

αυτοί που εκτιμάται ότι ανήκουν στο στρατηγικό επίπεδο απαιτούν απαντήσεις από Ηγεσίες και 

Ηγέτες που θα μπορούν όχι μόνο να εμπνέουν με τις γνώσεις τους, τον επαγγελματισμό τους, την 

ιστορική τους επάρκεια, το χαρακτήρα τους, την παρουσία τους, τη διαπραγματευτική τους 

δεινότητα αλλά και την ευστροφία τους στο να επιλύουν σύνθετα προβλήματα να λαμβάνουν 

αποφάσεις με ελάχιστες πληροφορίες και να εισηγούνται με επιχειρήματα και πειθώ στην πολιτική 

Ηγεσία να λάβει αποφάσεις σε αυτό που ονομάζεται ΄΄γκρίζα περιοχή αποφάσεων΄΄. Ηγέτες, η 

προσωπικότητα και επάρκεια των οποίων μπορεί και πρέπει να καθορίζει το μέλλον του όπλου, όχι 

με βάση τα όσα διδάσκουν ξένες σχολές σκέψεις και δόγματα αλλά με βάση τα όσα απαιτούν οι 

δικές μας αμυντικές ανάγκες.  

Η δημιουργία ικανών σκεπτόμενων Ηγεσιών, που θα μπορούν να κατανοούν και να 

αναλαμβάνουν υπευθυνότητες από το επίπεδο της Υψηλής στρατηγικής έως και το τακτικό επίπεδο 

πολέμου, πρέπει να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα κάθε οργανισμού όπως η ΠΑ, εάν βέβαια 

η ΠΑ ,ως υποσύνολο της αεροπορικής ισχύος, σκοπεύει να παραμείνει στο επίκεντρο της 

στρατιωτικής και αποτρεπτικής μας στρατηγικής. 

Βρεττός Βασίλειος ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (I), Υπ. Δρ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΣΠΟΥΔΕΣ: Απόφοιτος: •Σχολής Ικάρων, Τμήμα Ιπταμένων 

Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας, •Σχολής Εκπαιδευτών Εδάφους Πολεμικής Αεροπορίας, 

•Σχολής Πολέμου Πολεμικής Information Operation Course, ΝΑΤΟ Allied Command Europe 

Command and Control Course, NATO Electronic Warfare Course Germany, NATO European 

Security Course κλπ. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ •Χειριστής, Εκπαιδευτής και Δοκιμαστής Α/Φ F-4Ε •Επιτελής 

Σχεδίων/Επιχειρήσεων/Ασκήσεων και Αξιολογητής του ΑTA, •Υπασπιστής Αρχηγού ΓΕΑ και 

Διευθυντής Επιτελικού του Γραφείου, •Επιτελής Σχεδίων και Πολιτικής στο AFSOUTH στη Νάπολη 

Ιταλίας και Τμηματάρχης σχεδίων προσωπικού ΝΑΤΟ στην IFOR στο Σεράγεβο,   
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•Διοικητής του Σχολεiου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), •Τμηματάρχης Σχεδίων/Ασκήσεων & Επιχειρησιακών Απαιτήσεων ΓΕΑ • 

INFO OPS & AIR DEFENCE Branch Chief στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (International Military 

Staff -IMS), •Πρόεδρος (Chairman) επί τριετία της NATO ELECTRONIC WARFARE ADVISORY COMMITTEE – NEWAC, 

•Υποδιοικητής και Διοικητής στην 117 Πτέρυγα Μάχης, •Διευθυντής της Διεύθυνσης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ. •Διοικητής 

Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης ΠΑ. (Δ/ΔΑΥ) •Αποστρατεύτηκε 2014 ,ως επίτιμος Δ/ΔΑΥ, Aντιπτεράρχος (Ι). ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Συνεργάζεται ως ομιλητής και συντονιστής συζήτησης με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και είναι μέλος του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) ,Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής 

Ικάρων (ΣΑΣΙ). Αρθρογραφεί σε περιοδικά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αεροπορίας, •Σχολείου Όπλων Τακτικής 

Πολεμικής Αεροπορίας, •FLIGHT SAFETY SCHOOL Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ , •Σχολείου Ψυχολογικών 

Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, •Σχολείων Partner for Peace, NATO Officers Course, NATO 

 
2. Η μελλοντική όψη της Αεροπορικής ισχύος και τα νέα μέσα στην υπηρεσία της ΠΑ 

(The future view of the Air Power & the new means in the service of HAF)  
       

  By  Dr GEORGE GEROULIS – Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία, με ποικίλους τρόπους, εφαρμόσθηκε στα 

αεροσκάφη και τα οπλικά αεροπορικά συστήματα που ενσωματώθηκαν σε αυτά, ή τα υποστήριζαν 

από το έδαφος, τον αέρα ή το διάστημα, στην εκτέλεση της αποστολής των σε περίοδο λιγότερη των 

100 ετών, διαμόρφωσε το γενικότερο όρο της Αεροπορικής ισχύος.  Σήμερα θα μπορούσαμε να 

επικαιροποιήσουμε τον όρο περιλαμβάνοντας και το διάστημα, λέγοντας ότι «ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ είναι η συνολική ικανότητα του Ελληνικού έθνους να εκμεταλλεύεται το σύνολο των 

αεροδιαστημικών μέσων και υποδομών του, να ίπταται, να δρα μέσω του εναέριου χώρου και του 

διαστήματος, να χρησιμοποιεί ελεγχόμενες πτήσεις μέσων και να παρέχει την απαραίτητη 

στρατιωτική δύναμη όπου και όταν απαιτείται για την επίτευξη των εθνικών του στόχων 

συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλειας και αποτροπής.»  

Ως  τιμή αυτής της  ισχύος ορίζεται το γινόμενο των συντελεστών ποιότητας προσωπικού και 

μέσων, ωριμότητας, αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας, συμβατότητας, ομοιοτυπίας, 

υποστηριξιμότητας, εναλλαξιμότητας, ετοιμότητας, ταχύτητας ανταπόκρισης, εμβέλειας δράσης και 

ικανότητας διαλειτουργικότητας του συνόλου των αεροπορικών μέσων με τα λοιπά μέσα των Ε.Δ, 

καθώς και της ικανότητας διατήρησης ή αύξησής της στο μέλλον, μέσα από το εφαρμοζόμενο 

εξοπλιστικό προγραμματισμό και την διαμορφούμενη αντίπαλη απειλή.  

Οι σημερινές διαχρονικές εμπειρίες και συσσωρευμένες yγνώσεις των στελεχών της Ελληνικής 

Π.Α, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες του Αεροπορικού όπλου (Air Power),  τόσο στην 

φίλια όσο και στην αντίπαλη πλευρά, δίδουν την ικανότητα, αφενός της εκτίμησης  και διατύπωσης 

της  μαθηματικής σχέσης της σημερινής  & της διαμορφούμενης  διαφοράς ισχύος μεταξύ των 

αντιπάλων αεροποριών και αφετέρου του προσδιορισμού της απαιτούμενης (min cost effective)  

μελλοντικής (υπό διαμόρφωση)  φίλιας ισχύος στο συγκεκριμένου επιχειρησιακό περιβάλλον, 

λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υποδομή, το γνωστικό και επιχειρησιακό επίπεδο των 

στελεχών και φυσικά την τεχνολογία που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις και την επιχειρησιακή υφή των 

μελλοντικών κύριων και υποστηρικτικών αεροδιαστημικών συστημάτων που παρουσιάζονται στην 

διεθνή αγορά των αμυντικών εξοπλισμών και ενδέχεται να ενταχθούν στο Ελληνικό Αεροπορικό 

Οπλοστάσιο άμεσα ή έμμεσα. Η εκτίμηση αυτή είναι βασισμένη σε γνώσεις και εμπειρίες από  τους 

πραγματοποιηθέντες εκσυγχρονισμούς του παρελθόντος και προτείνεται ως  μία στρατηγική 

απόφαση επιλογής  απόκτησης  συγκεκριμένων μέσων, των οποίων  η αποτελεσματικότητα (Future 

Air Space HAF’s  Power Assessment) είναι υπολογιζόμενη με συγκεκριμένη μαθηματική σχέση.  

Η σχέση προσδιορίζει τον απαιτούμενο επιθυμητό βαθμό μεταβολής της υφιστάμενης 

Αεροδιαστημικής  ισχύος σε περίπτωση που ενσωματωθούν συγκεκριμένα νέα αεροπορικά μέσα 

και τεχνολογίες από την Ελληνική Π.Α.  Η εκτιμώμενη μεταβολή βασίζεται σε μέσα που θα 
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ενσωματώνουν αφη 6ης γενιάς, μη επανδρωμένα συστήματα πλήρως συνεργαζόμενα με τα αφη, 

σύγχρονο C4I και λοιπός εξοπλισμός αεράμυνας παράλληλα με την υποχρεωτική αξιοποίηση από 

την ΠΑ των διαστημικών εφαρμογών, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να επιφέρει την απαραίτητη 

για το έθνος συνολική Αμυντική ισχύ – αποτρεπτική ικανότητα για την επόμενη εικοσαετία.  

Γερούλης Γεώργιος Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. ΒSc, MSc, MPhil, PhD. Πρόεδρος του 

οικοδομικού συνεταιρισμού μονίμων στελεχών της Π.Α., αντιπρόεδρος της Ακαδημίας 

Στρατιωτικών Αναλύσεων, Αντιπρόεδρος πολιτιστικού κέντρου Αθηνών της UNESCO, 

Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΙ, μέλος του ΔΣ της Αερ. Ακαδημίας Αθηνών, 

Μέλος του IISS/London, του ΑΙΑΑΑ και των OldCrows. Δντής στρατηγικού σχεδιασμού του 

Σουηδικού Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας, Οικολογίας και Καινοτομίας της Ουπσάλα, 

Είναι ερευνητής στο ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, συγγραφές επιστημονικών άρθρων & βιβλίων, και 

διδάσκει Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Ανάλυση στο δια-μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

Πολυτεχνείου Κρήτης – ΣΣΕ από το 2015. 

 

 

3. Safely  Integration of UAS Flights into Airspace Management - Technologies and Challenges  

- Ασφαλής Ενσωμάτωση των πτήσεων μη ΕΑ (UAS) στην Διαχείριση του Εναερίου Χώρου - 

Τεχνολογίες και Προκλήσεις 

            By  ΑPOSTOLOS APOSPORIS – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ  

Γενικά: Εδώ και αρκετά χρόνια, τα μη επανδρωμένα οχήματα, ή UAV, χρησιμοποιούνται από 

τις Ε.Δ. σε πολλές χώρες του κόσμου αποτελώντας πλέον την βασική τεχνολογία συλλογής 

πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης στόχων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο 

ρόλος και οι εφαρμογές τους επεκτείνονται συνεχώς με ιδιαίτερη αύξηση στα ιπτάμενα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη (ΣμηΕΑ) ή Drones. Παρατηρούμε καθημερινά μια σημαντική 

αύξηση στις εφαρμογές των ΣμηΕΑ στην αεροφωτογράφιση, στις μεταφορές & παραδόσεις 

φορτίου για εμπορικούς σκοπούς, την παροχή διαδικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές, 

την υποστήριξη σε έκτακτες ανάγκες, την επιθεώρηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων 

και πολλά άλλα. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και οι πιο σημαντικές 

προκλήσεις επικεντρώνονται στις πτήσεις τηλεχειριζόμενων &αυτόνομων μη 

επανδρωμένων συστημάτων σε χαμηλά ύψη, πλησίον ελεγχόμενων αλλά και κατοικημένων 

περιοχών. Κύρια Σημεία Εισήγησης: Θεσμικό Πλαίσιο (Ευρώπη & Ελλάδα, Κατηγορίες 

ΣμηΕΑ, Κατηγορίες πτήσεων), Τεχνολογικές Προκλήσεις (Ανίχνευση& Αποφυγή, Επικοινωνία 

& Έλεγχος, Ασφάλεια/ Κυβερνο-ασφάλεια, Ανθρώπινος παράγοντας/εκπαίδευση), 

Συμπεράσματα 

O Παναγιώτης Αποσπόρης Σμήναρχος (Ι) αποφοίτησε το 1989 από το Τμήμα 

Ιπταμένων της ΣΙ και το 2002 από το Naval Postgraduate School, Monterey, USA όπου 

απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Επιστήμη των Η/Υ (M.Sc. Computer Science). Είναι 

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπηρέτησε στην 

116ΠΜ/336ΜΔΒ και στην 112ΠΜ/355ΜΤΜ ως Ιπτάμενος Αξιωματικός καθώς και στο 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ως Τμηματάρχης και Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής αλλά και Διοικητής του Κέντρου Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) του ΓΕΑ. 

Τοποθετήθηκε στο NATO Crisis Management & Disaster Response Center of 

Excellence, στην Σόφια όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Τμηματάρχη και του 

Υποδιευθυντή.   
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Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, έχοντας υλοποιήσει επιτυχώς μεγάλο αριθμό 

εκπαιδεύσεων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Επικοινωνίας και διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» και 

«Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» αντικείμενα σχετικά με το Digital Marketing. 

 

4. Optimizing Joint Operation Interoperability & Effectiveness With Integrated Network 

Centric ISR/EW & C2BM Systems - “CONOPS” σχετικά με τη Βελτιστοποίηση της 

Διαλειτουργικότητας και Αποτελεσματικότητας των Διακλαδικών Επιχειρήσεων με την 

εκμετάλλευση Ολοκληρωμένων Δικτυοκεντρικών συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και 

Διαχείρισης ISR/ EW Επιχειρήσεων Πεδίου Μάχης, Εξοικονομώντας Πόρους 

           By ATHANASIOS HOULIARAS – AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ  

Κύριος στόχος της ανάπτυξης ενός τέτοιου “CONOPS” είναι ο καθορισμός των Επιχειρησιακών 

Απαιτήσεων Αεροπορικών Μέσων, τα οποία πρέπει να λειτουργούν ως Ολοκληρωμένα 

Δικτυοκεντρικά συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου, καθώς και Διαχείρισης ISR/ EW Επιχειρήσεων 

Πεδίων Μάχης, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η Διαλειτουργικότητα και η Αποτελεσματικότητα 

σε όλους τους τομείς των Διακλαδικών Επιχειρήσεων, Εξοικονομώντας Πόρους. Για αυτό το σκοπό, 

είναι σημαντικός παράγοντας να γίνει κατανοητή η έννοια και η αναγκαιότητα της 

“Διαλειτουργικότητας”. "Διαλειτουργικότητα σημαίνει συνεργία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 

/ αρχιτεκτονικών / περιβαλλόντων με σκοπό να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας διανομής 

πληροφοριών σε ετερογενείς χρήστες". Αυτή η ικανότητα συστημάτων, Μονάδων ή Δυνάμεων είναι 

βασικός παράγοντας που τους επιτρέπει να λειτουργούν αρμονικά και αποτελεσματικά μαζί, χωρίς 

αλληλο-παρεμβολές. Η “Διαλειτουργικότητα”, ως ικανότητα των συστημάτων, αποτελεί βασικό 

παράγοντα της διαδικασίας ενσωμάτωσης αυτών σε ολοκληρωμένα συστήματα και πρέπει να 

εξεταστεί σε διάφορα επίπεδα: RF, Δεδομένα, Πρωτόκολλα, Ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ. Η επίτευξη 

της “Διαλειτουργικότητας” παρέχει τη δυνατότητα στα Μέσα να παρέχουν και να δέχονται 

υπηρεσίες από άλλα συστήματα, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες τους διακινήσουν 

επεξεργασμένες και ταυτοποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time) για να 

υποστηρίξουν Διακλαδικές Διαδικτυακές Επιχειρήσεις ISR (Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance), καθώς και C2BM (Command & Control Battle Management). ‘Έτσι λοιπόν, αυτή η 

παρουσίαση υπογραμμίζει τη σημασία της “Διαλειτουργικότητας” στη δυνατότητα διασύνδεσης των 

Αεροπορικών Δυνάμεων μέσω των Διακλαδικών Δικτύων “Data Links", τα οποία απαιτείται να 

λειτουργούν ως "Ολοκληρωμένα" συστήματα “ISR/EW & C2BM”, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν 

την αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς των Διακλαδικών Επιχειρήσεων. Επίσης περιγράφεται 

η ανάπτυξη και η εφαρμογή “Joint DLs” στις Διακλαδικές Επιχειρήσεις και στις ειδικές ISR/EW 

αποστολές, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από τα Μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας ως 

«Ολοκληρωμένο σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου και Διαχείρισης Επιχειρήσεων” με κατάλληλη 

“Οργανωτική Δομή”. Κλείνοντας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μελλοντικές εξελίξεις, 

αναμένεται ότι η νέα γενιά Διακλαδικών δυνατοτήτων "ISR & C2BM" θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο, παρέχοντας Έγκαιρη Προειδοποίηση, αποτελεσματικότερη Διαδικασία Επεξεργασίας 

Δεδομένων, Εκμετάλλευσης & Διάδοσης Πληροφοριών και Ολοκληρωμένη Τακτική Κατάσταση στις 

Διακλαδικές Επιχειρήσεις μέσω ενός "Ολοκληρωμένου Δικτυουκεντρικού συστήματος” με νέα και 

πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, προκείμενου να συμβάλλουν στην επίτευξη της υπεροχής των 

πληροφοριών και της αποτελεσματικότητας όλων των τομέων των Διακλαδικών Επιχειρήσεων, 

ενεργώντας ως σημαντικός παράγοντας Αεροπορικής Ισχύος και ως πολλαπλασιαστής Δύναμης για 

τις ΕΔ, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους. 
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Χουλιάρας Αθανάσιος Σμήναρχος (Ε/Α) ε.α. Απόφοιτος Σ.Ι. με πτυχίο (BSc) στην 

επιστήμη του “Aviation & Defense”, καθώς και κάτοχος “MSc” στην επιστήμη 

“Airspace Operations Technology”. Έχω υπηρετήσει περισσότερα από 30 χρόνια 

στην ΠΑ και συγκεκριμένα στην 117 Πτέρυγα Μάχης/338 ΠΜΜΑφων και στο 

ΚΕΑΤ/ΣΟΤ ωσ WSO (Χειριστής Οπλικών Συστημάτων) και Αξιωματικός ΗΠ, στην 

380Μ. ΑΣΕΠΕ, καθώς και σε θέσεις “Electronic Warfare & Airborne C2 Battle 

management” στο ΓΕΑ και στο ΝΑΤΟ. Περισσότερες από 4000 πτητικής εμπειρίας, 

κυρίως σε μαχητικά Άφη Phantom (F-4), EW & AEWCS Platforms. Οι θέσεις ευθύνης, 

που είχα την τύχη να υπηρετήσω είναι: “Air Crew Commander & AEWCS Mission 

Commander, Flight Instructor & Evaluator στην 380 Μ.ΑσΕΠΕ, καθώς επίσης ΝΑΤΟ 

EW Trials Evaluator”.  

Συμμετοχή για πολλά χρόνια, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντα μου, ως “Test Team member & Leader” σε δοκιμές 

αξιολόγησης και αποδοχής EW & Self- Protection Systems, καθώςς και σε Πλατφόρμες AEWCS. Παρακολούθηση 

σημαντικών συμβάσεων Οπλικών συστημάτων – σχεδίαση και Εφαρμογή “Contractual System Test Procedures & 

Scenarios”.Επιχειρησιακός Διοικητής Μεταστάθμευσης της 380Μ/ΑΣΕΠΕ και “AEWCS Mission Commander” κατά τη 

διάρκεια των Νατοϊκών Επιχειρήσεων “Unified Protector” στη Λιβύη Μαρ –Οκτ 2011. Εξωτερικός εκπαιδευτής στη ΣΙ για 

πολλά χρόνια και Supervisor σε πολλές Πτυχιακές Εργασιακές έρευνας στον τομέα EW & C2 Battle Management. Από το 

2015 δραστηριοποιούμαι ως “Aviation & Defense Consultant”, κυρίως στο Εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ως “Airborne ISR & 

C2BM Platforms & EW Systems Evaluator”. Ενεργό μέλος σε Διεθνείς οργανισμούς, όπως στον «Association of Old Crows, 

Defense IQ - AEWCS Community and International Data Links Society». Εξειδικευμένος στην ανάπτυξη μελετών και “Concept 

of Operations” σχετικά με, AEWCS, Airborne ISR & C2BM Platforms & Joint Data Links Networks, καθώς και EW & Integrated 

Self Protections Systems για μαχητικά αφη, Ελικόπτερα και Μεταφορικά. Εξωτερικός συνεργάτης στην ανάπτυξη 

Επιχειρησιακών Απαιτήσεων και Αξιολόγηση συμβατικών Προδιαγραφών σύγχρονων Οπλικών συστημάτων, καθώς και 

στην ανάπτυξη, στη σχεδίαση και εφαρμογή “Contractual System Test Procedures & Scenarios”. 

 

5. Utilizing Reserves  and Prospects in Today's Age - Αξιοποίηση Εφεδρείας και Προοπτικές 

στη Σημερινή Εποχή      

           By KONSTANTINOS BIBIZAS PINIS - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ – ΠΙΝΗΣ  

Η επιστράτευση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα μετάπτωσης από την 

ειρηνική στην πολεμική σύνθεση, ώστε να υποστηριχθεί επιτυχώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 

κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων το ανθρώπινο 

δυναμικό στο σύνολό του, αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα επίτευξης και διατήρησης της 

μέγιστης δυνατής μαχητικής ισχύος κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Ως εκ τούτου οι έφεδροι που καλούνται να ενισχύσουν την υπηρετούσα δύναμη συνιστούν ειδοποιό 

διαφορά. Η εφεδρεία διαχρονικά, αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά των Ελληνικών Ε.Δ. και συνέβαλε 

καθοριστικά σε όλες τις πολεμικές προσπάθειες του Έθνους. Και στη σημερινή εποχή η πλήρης 

αξιοποίησή της, θα εξακολουθεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή διενέργεια των 

επιχειρήσεων. Είναι ένα μεγάλο στελεχιακό δυναμικό το οποίο σε καμμιά περίπτωση δεν δύναται 

να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Το θέμα της εφεδρείας στη Χώρα μας και κυρίως η αξιοποίησή της 

είναι τεράστιο και απαιτείται και σε αυτόν τον τομέα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 

παρεμβάσεις. Η παρούσα εισήγησή μου έχει ως σκοπό, την παρουσίαση των παρεμβάσεων που 

απαιτείται να γίνουν και στον τομέα αυτόν και τα κύρια σημεία που θα παρουσιασθούν είναι:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: (Ορισμοί, Παραδοχές). ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: (Επιγραμματικά οι Επιστρατεύσεις στην 

Ελλάδα μέχρι Σήμερα – Αποτελέσματα - Διδάγματα). ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΕΣ: (Ισχύουσα Νομοθεσία, Τρόποι Εφαρμογής, Εκπαίδευση Εφεδρείας). ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ: (Αναφορά, Ανάλυση, Εκπαίδευση, 

Εφαρμογή, Χρησιμοποίηση) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 
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Μπίμπιζας - Πίνης Κωνσταντίνος , Ταξχος (Δ) ε.α Γεννήθηκε στο Καματερό – Αττικής, 
όπου τελείωσε το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Το έτος 1978 εισήλθε στη Σ.Ι με την 
54η σειρά Ιπταμένων και το έτος 1980, μετετάγει στο Τμήμα Διοικητικών της Σ.Ι (2α σειρά 
Διοικητικών). Το έτος 1982 ονομάσθηκε Ανθσγός (Δ). Το έτος 1986 αποφοίτησε από τη 
Σχολή Κατωτέρων Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΑ/ΣΚΕΑ) και το έτος 1996 
αποφοίτησε από τη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας/Τμήμα Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α).  
Οι Μονάδες – Υπηρεσίες στις οποίες έχει υπηρετήσει και τα αντίστοιχα καθήκοντα που 
εκτέλεσε, είναι: ΣΙ/360 ΜΑΕ και ΣΙ/Τμ.Προσωπικού - Επιστράτευσης, ΓΕΑ/Β4/Τμ. 
Προαγωγών – Αποστρατειών Αξκών, 135 ΣΜ/Τμ. Πρσ, ΣΓ/ΥΕΘΑ, ΓΕΕΦ/ΔΑ/Δντής 1ου Ε.Γ, 
115 ΠΜ/Τμ. Πρς, Σ.Ι/Τμ. Πρς και Μόνιμος Στρατιωτικός Εκπτης, ΔΑΕ/Α5/1, ΓΕΑ/Γενική 
Επιθεώρηση, ΣΥΔ/Δκτής .Τον Σεπτέμβριο του 2008 τέθηκε σε αποστρατεία με αίτησή του, 
προαγόμενος στον βαθμό του Ταξιάρχου. Έχει τιμηθεί με όλα τα παράσημα και 
διαμνημονεύσεις, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητά του. Είναι από τα 
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και την παρούσα περίοδο είναι 
εκλεγμένος Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου.  

 

6. Radar Cross Section (RCS) Assessment of Modern Aircraft by Computing Techniques - 

Εκτίμηση Ραδιοδιατομής (Radar Cross Section – RCS) Σύγχρονων Αεροσκαφών με Υπολογιστικές 

Τεχνικές 

           By Dr KONSTANTINOS ZIKIDIS Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΖΗΚΙΔΗΣ     &  
Dr PANAGIOTIS PAPAKANELOS –& Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ  

 
Το μέγεθος της ραδιοδιατομής σκέδασης (Radar Cross Section ή RCS) ενός αντικειμένου καθορίζει 

αποφασιστικά την απόσταση δυνητικής ανίχνευσης ή αποκάλυψης από σύστημα radar δοθέντων 

χαρακτηριστικών. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση του RCS αεροσκαφών, ελικοπτέρων, καθώς και άλλων 

ιπτάμενων μέσων (π.χ., UAV/UCAV), είναι απαραίτητη για την αποτίμηση των δυνατοτήτων κάθε 

συστήματος αεράμυνας και τη βελτίωσή του. Η ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων ιπτάμενων 

μέσων με χαρακτηριστικά stealth (μικρών τιμών RCS) και η κλιμακούμενη υιοθέτηση τους από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις πολλών χωρών καθιστά απαραίτητη τη συστηματική αξιοποίηση υπολογιστικών 

τεχνικών εκτίμησης RCS, τόσο για τη γεωμετρική μοντελοποίηση, όσο και για την εκτέλεση 

ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων υπολογισμού των τιμών του RCS (προς όλες τις κατευθύνσεις 

παρατήρησης) για δοθέν προσπίπτον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (για διάφορες κατευθύνσεις 

πρόσπτωσης και πόλωσης, αλλά και συχνότητες). Για τις συχνότητες των περισσότερων radar (στις 

μπάντες L/S/C/X), τιμές RCS ικανοποιητικής ακρίβειας δύνανται να προσδιοριστούν με αξιοποίηση 

του ελεύθερα διατιθέμενου κώδικα POFACETS, ο οποίος βασίζεται στη φυσική οπτική (τεχνική 

κατάλληλη για μικρά μήκη κύματος ως προς τις διαστάσεις του στόχου). Ωστόσο, για τις περιοχές 

συχνοτήτων HF/VHF/UHF που αξιοποιούνται από τα παθητικά radar και στις οποίες τα αεροσκάφη 

stealth παρουσιάζουν συγκριτικά μεγάλες τιμές RCS, απαιτείται η εφαρμογή πιο εξελιγμένων 

υπολογιστικών τεχνικών. Προς τούτο, είναι δυνατή η αξιοποίηση διαθέσιμων υπολογιστικών 

πακέτων ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης (CST, FEKO). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα 

παρουσιαστούν αποτελέσματα για τα μαχητικά F-16V, F-35A, καθώς και για το UAV 

Heronενδοεπικοινωνίας και ευρυζωνικής δικτύωσης τελευταίας γενιάς για άρματα μάχης, και είναι 

κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Το πρόγραμμα ανάπτυξης του ευρυζωνικού συστήματος 

επικοινωνιών «ΑΙΓΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού Το ολοκληρωμένο σύστημα Νηοψιών – Maritime 

Interdiction Operations Suite κατά το ΝΑΤΟικό πρότυπο ATP71 Το Στρατιωτικών προδιαγραφών 

Δίκτυο Δεδομένων και Πληροφοριών «Secure Server» με δυνατότητα διαχείρισης διαβαθμισμένων 

πληροφοριών επιπέδου “NATOSECRET” Η Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος τηλεμετρίας του 

πυραύλου αέρος - αέρος IRIS-T Η Μελέτη υλοποίησης για την ανάπτυξη και παραγωγή Ελληνικού μη 

επανδρωμένου αεροχήματος (Unmanned Air Vehicle), UAV Η Ανάπλαση πομπού και δέκτη του 
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παρεμβολέα συστημάτων Ραντάρ ELT-511 Η Ανασχεδίαση των συστημάτων δοκιμών και ελέγχων 

των συστοιχιών αεράμυνας Patriot PAC3 

Ο Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Χ. Ζηκίδης Είναι Διδάκτωρ ΕΜΠ, Στρατιωτικό Διδακτικό 

Προσωπικό Σχολής Ικάρων Αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων, ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών 

– Ηλεκτρονικών. Έχει υπηρετήσει στην 114ΠΜ, στο ΓΕΑ, τη ΔΑΥ, ενώ διατέλεσε Διευθυντής 

Υποστήριξης της ΥΠΗΔ. Παράλληλα, το 2002 απέκτησε το δίπλωμα Διδάκτορος του ΕΜΠ. Έχει 

πάνω από 25 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Διδάσκει στην ΣΙ, καθώς και στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνει η ΣΣΕ μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης.  

 

Ο Παναγιώτης Παπακανέλλος Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, καθώς και Δρ 

ΕΜΠ το 2004. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής διετέλεσε, διαδοχικά, 

υπότροφος του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΕΜΠ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Το 2007 έτυχε υποτροφίας από το ΙΚΥ για την εκπόνηση 

μεταδιδακτορικής έρευνας. Από τον Απρίλιο του 2014 είναι μέλος ΔΕΠ της ΣΙ στη βαθμίδα του 

Λέκτορα, ενώ εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής το 2018. Έχει διατελέσει ωρομίσθιος καθηγητής σε 

ΑΣΕΙ (ΣΙ, ΣΝΔ), ΑΣΣΥ (ΣΤΥΑ, ΣΜΥΝ), ΙΕΚ/ΤΕΕ, καθώς και Λέκτορας ΠΔ407/Ειδικός Επιστήμονας της 

ΣΙ.  

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις ερευνητικές περιοχές των κεραιών και ασύρματων 

ζεύξεων, του υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού, καθώς και της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η πειραματική του 

εμπειρία περιλαμβάνει μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε θαλάμους μετρήσεων και σε ανοικτά πεδία δοκιμών, 

καθώς και δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 

 

7. Defense Alternatives for Small Nations – Εναλλακτικοί Τρόποι Άμυνας Μικρών Χωρών 

            Βy DEMETRIOS PETRIDIS – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

1. Definitions (Small Nations, Efficacy & Efficiency) 2. Understanding of our real problem & decisions 

to resolve it-Examples i. Optimize Availability of Assets within existing budget 1. Maximize Number of 

Assets Available 2. Minimize Turn-Around Time (TAT) ii. Use Global Aeronautical Practice & 

Transparency in all aspects 1. If local production lines are slow, Out-source via International 

Competitive Bidding (ICB)  

2. The argument that the Local Industry will lose is wrong!  

3. Local Industry should be competitive iii. Thinking out of the Box - Examples 1. Strategic & 

Geopolitical Advantages (GRC) 2. Increase of Population (ISL, LUX) 3. Avoid Brain Drain (HRV, LTH, 

BLG) 3. Consistency & Continuity of Goals (Short & Long Term)  

4. Tools i. Agreements (Ottawa, Geneva, Maastricht) 1. Primarily concerns the Government (MOFA & 

MOD) 2. Secondarily the Armed Forces ii. Pooling & Sharing or Partnerships Doctrine  

5. EU/OCCAR (Mission, Experience, Examples) 2. NATO/NAPMA-NCIA-NAHEMA-NAGSMA-NSPA 

(Mission, Experience, Examples) iii. Optimization of National Framework for Defense Procurement 1. 

WHY? a. Too bureaucratic Framework (Examples) b. No stratification in decision making (Examples) 

2. HOW? a. Change of mind-set (Examples) b. Facilitate the Industry (Examples)  

5. Summary & Conclusions  

6. Take Away 
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Πετρίδης Δημήτριος Υποπτέραρχος ε.α. (ΜΗ) της ΣΙ/(ΣΜΑ), Μηχανολόγος Μηχανικός 

του Πανεπιστημίου Πατρών και Αεροναυπηγός Μηχανικός του US NAVAL POST 

GRADUATE SCHOOL. Συμμετείχε ως Επιτελής και Διευθυντής ΔΑΥ & ΓΕΑ σε όλα τα 

μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα της Π.Α (Μ-2000, MAGIC-2, S-530, MICA, SCALP, F-

16, AMRAAM, HARM, PATRIOT, CROTALE, ERIEYE, T-6A, SUPER PUMA).  

Υπηρέτησε ως Logistics Branch Chief στο Αεροπορικό Στρατηγείο Νεαπόλεως του ΝΑΤΟ και ως Διευθυντής Γ’ Κλάδου της 

ΔΑΥ και εκπροσώπησε την Ελλάδα ως μέλος του Δ.Σ της NAMSA (NATO Maintenance & Supply Agency) για 3 έτη. Μετά την 

αποστρατεία του εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Logistics & Defense Consultant και το 2009 προσελήφθη στην NAMSA 

με έδρα το Λουξεμβούργο, ως Aviation Support Programme Manager με ευθύνη υποστήριξης των Κρατών Μελών του 

ΝΑΤΟ σε θέματα Αεροσκαφών & Ελικοπτέρων. Παρέλαβε το Πρόγραμμα με 2 Κοινοπραξίες (Αεροσκαφών Σταθερών 

Πτερύγων & Ελικοπτέρων και ετήσιο τζίρο 90 εκατομμυρίων Ευρώ και με την συνταξιοδότησή του το 2017 το παρέδωσε 

με μια επιπλέον Κοινοπραξία (AIR REFUELING) και ετήσιο τζίρο 1,6 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Με τον επαναπατρισμό του 

ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου για θέματα Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον Ιαν. μέχρι 

τον Σεπ. 2018 και συνεχίζει να εργάζεται ως Logistics & Defense Consultant. 

 

8. Defense Logistics and Radical Structural Changes in the Structure of Armed Forces - Aμυντική 

εφοδιαστική αλυσίδα  και οι ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των Ε.Δ.           

 Βy ANASTASIOS BASARAS – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΑΡΑΣ 

Η παρουσίασή μου περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Εισαγωγή στην Επιμελητεία, την ιστορία της 

Επιμελητείας, την Επιμελητεία του 21ου αιώνα και την Οργανωτική Δομή στην ΠΑ σε σχέση με τις 

αντίστοιχες δομές επιλεγμένων χωρών και της βασικές αρχές της Ευφυούς Άμυνας.  

Η Εισαγωγή στην Επιμελητεία περιλαμβάνει και παρουσιάζει πολύ σύντομα: (1) Ορισμοί Logistics, 

(2) Σκοπός, Τμήματα και Ταξινόμηση, (3) Τι Κάνει την Επιμελητεία Ανταγωνιστική; (4) Ο κύκλος ζωής 

του συστήματος, (5) Η αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics), (6) Ο σχεδιασμός της 

υποστηρικτικής Επιμελητείας (Logistics Support), (7) Ο κύκλος ζωής του κύκλου ζωής του 

παγόβουνου, (8) Οι λειτουργικές συνιστώσες της Επιμελητείας: Διοικητική, Μηχανική και 

Υποστηρικτική ( Logistics Management, Engineering and Support) Έμφαση δίνεται στην Εθνική 

Στρατηγική της Επιμελητείας στην Ελλάδα και στο Εγχειρίδιο Logistics του ΝΑΤΟ.  

Συνεχίζω με την Ιστορία των Logistics της Άμυνας, παρουσιάζοντας (1) τα Logistics του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, (2) την Εξέλιξη των Logistics μέχρι τον 19ο αιώνα, (3) τα Logistics των Γερμανικών 

Δυνάμεων κατά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο; Και (4) τις Βέλτιστες Πρακτικές του στρατηγού Παγώνη, 

Κεφαλή των Logistics στον Πόλεμο του Κόλπου.  

Προχωρώ, συνοπτικά, με τα Logistics στον 21ο αιώνα. Τα θέματα περιλαμβάνουν: (1) Νέα vs Παλαιά 

Logistics, (2) Στόχοι πολιτικής για την βιωσιμότητα της Άμυνας (3) Η κατανομή της πίτας των Logistics 

της Άμυνας, (4) Η ευφυής άμυνα και τα Logistics, (5) Οι καινοτόμες μέθοδοι για την χρυσή τομή της 

Αποδοτικότητας και της Αποτελεσματικότητας με την περιγραφή των: (1) Ολοκληρωμένη 

Υποστηρικτική Επιμελητεία (Integrated Logistics Support), (3) Ολοκληρωμένη Υποστήριξη 

Προϊόντων, Ανάδοχος Υποστηρικτικής Επιμελητείας (Contravtor Logistics Support), (4) Performance 

Based Logistics.  

Και, κλείνω, όσο αφορά την Υποστήριξη με την Οργανωτική Δομή στην ΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες 

δομές επιλεγμένων χωρών, όπως των: Ισραήλ, Σουηδία, Ολλανδία - και της βασικές αρχές της 

Ευφυούς Άμυνας. 
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Ο Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος ε.α., τέως Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, είναι 

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΙ(ΣΜΑ). Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital Communications 

(University of Kent, UK). Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, 

Γαλλία), Ποιοτικού Ελέγχου (ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management 

&Engineering (Portland State University, ΗΠΑ). Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά 

χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή 

του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων 

"Logistics Support" και "Acquisition Logistics" Προγρ. Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ. 

Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του Σ.Α.Σ.Ι. Συγγραφέας 

εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,1972, Συστήματα 

Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα, 1981, Logistics: Management & 

Engineering and Support, 2012. Περισσότερα: www.abc10.gr 

 

 

9. Reverse design in aeronautics and its contribution to operational readiness. and the 

national economy in general - Η αντίστροφη σχεδίαση (Reverse Engineering) στην αεροναυπηγική 

και η συμβολή της στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, Ε.Δ. και εν γένει εθνική οικονομία.   

  By KONSTANTINOS HATZIANASTASIOY – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Ο παρουσιαστής δεν είναι ένας απλός ακαδημαϊκός Αεροναυπηγός Μηχανικός, αλλά ένα εργάτης 

που επί 45 χρόνια ασχολείται 12 ώρες την ημέρα στην μελέτη, σχεδίαση, παραγωγή ολοκληρωμένων 

αεροναυπηγικών συστημάτων.  

Τα πρώτα 15 χρόνια, υπηρέτησε την Π.Α σε διάφορες θέσεις, Μονάδες /ΓΕΑ /ΔΑΥ /ΚΕΤΑ / ΑΤΑ και 

Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ), τα υπόλοιπα δε 30 μέχρι τώρα διευθύνει την Βιομηχανία 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Αεροναυπηγικής που τα τελευταία 15 χρόνια εξάγει το 100% της 

παραγωγής της. Έχοντας επισκεφθεί 10δες εργοστάσια αεροσκαφών σ’ όλων τον κόσμο καθώς και 

Μονάδες συντήρησης ξένων αεροποριών, είμαι σε θέση να απαντήσω αξιόπιστα στα ακόλουθα 

θέματα / ερωτήματα  

1/ Τι είναι το Reverse Engineering, είναι νόμιμη / συνήθης διαδικασία; (Η απάντηση είναι απολύτως 

ΝΑΙ)  

2/ Έχει εφαρμοσθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα; (Κατ’ εξοχήν στο ΚΕΑ με έκδοση 1000δων σχεδίων, 

η ΕΑΒ δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα κανένα)  

3/ Υπάρχουν γνωστές προδιαγραφές εφαρμογής του; (Κυρίως στις Η.Π.Α, όπως συγκρότηση 

κατασκευαστικού φακέλου, με σχέδια κτλ.)  

4/ Υπάρχει άμεση επίπτωση στην ετοιμότητα Π.Α. - Αεροπορία Στρατού; (Απ’ τις 3-4.000 ετήσιες 

αιτήσεις για προμήθεια, επισκευή ανταλλακτικών, συγκροτημάτων, 2% ικανοποιείται εγχώρια!)  

5/ Υπάρχει σύγκριση Τουρκίας – Ελλάδος στον τομέα αυτόν; (Όχι, η Τουρκία εξάγει ήδη Ελικόπτερα 

/ μεγάλης κλίμακος τηλεκατευθυνόμενα α/φη, και διαφημίζει σύγχρονο α/φος για το 2025).  

6/ Επιπτώσεις στην οικονομία; (Ο δημοσιευμένος προϋπολογισμός της Π.Α για την συντήρηση είναι 

περίπου μόνο 170 εκ., διατίθεται κατά τον καλύτερο τρόπο για κάλυψη αναγκών της). 
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Ο Κωνσταντίνος Χατζηαναστασίου, Επγός (Μ) ε.α., Πρόεδρος ΒΟΣΑ. Γεννήθηκα το 1948 στο 

χωριό Κάπη Λέσβου (όπου ο πατέρας μου υπήρξε επί 27ετία δάσκαλος), και η 14μελής 

οικογένεια του είχε καταφύγει εκεί από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί) μετά την Μικρασιατική 

καταστροφή. 3ετής Μαθηματικού τμήματος έδωσα εξετάσεις το 1968 στην εξαιρετική ΣΜΑ της 

εποχής της, όπου εισήχθηκα πρώτος και απεφοίτησα πρώτος το 1972. Διαθέτω 6 πτυχία 

ανωτάτων σχολών (ΣΜΑ-Μαθηματικό – Bachelor – Master – Aero Engineer, Πανεπιστημίου 

Monterey ΗΠΑ, και Επιχ. Έρευνα ΕΜΠ).  

Από το 1987 ασχολούμαι με την ίδρυση – λειτουργία – κατασκευαστικής μονάδος αεροναυπηγικής στον Βόλο, μέχρι 

σήμερα, με έμφαση στο Reverse Engineering αλλά και εξέλιξή του σε νέα προϊόντα. Η βιογραφία μου περιλαμβάνεται στο 

“Who is Who in the World” Marquis 7th Edition. 

      

10. Total defense at the crossroads of energy & environmental development in Armed Forces - 

Συνολική άμυνα στο σταυροδρόμι ενεργειακής& περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις Ε.Δ.   

           By Dr GEORGE TARALAS -  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ  

Βασικοί παράμετροι για την συνολική στρατιωτική άμυνα (Total Defense) μιας χώρας είναι η 

προβολή της στο εξωτερικό μέσω της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Στρατιωτικής 

Στρατηγικής και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των τάσεων της 

σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας και τις ευεργετικές επιπτώσεις της, στις Ε.Δ. Για την 

αποτελεσματικότερη προβολή απαιτείται η συνεργασία και η ανάπτυξη επιχειρησιακών ενεργειακά 

περιβαλλοντικών εννοιών/ιδεών, που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συνολικής άμυνας της 

χώρας. Οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων & μονάδων ώστε να μπορούν να αναδειχθούν ως παράδειγμα για 

άλλες χώρες.  

Αυτό το Σκανδιναβικό παράδειγμα αναλύεται στην παρουσίαση συγκρινόμενο με προτάσεις 

ενεργειακής διαχείρισης στις Ε.Δ. Το Σκανδιναβικό παράδειγμα με κατανεμημένη την ευθύνη στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον με σωστά προσδιορισμένους στόχους και ρεαλιστικές 

προσδοκίες συνιστά ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας. Αν και δεν υπάρχει 

ένα σαφές πλαίσιο, το κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιοι είναι οι στόχοι στην συνολική 

στρατιωτική άμυνα (Total Defense) για την ενεργειακή διαχείριση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

και μονάδων, και εάν έχουν επιτευχθεί; Για τη συνεργασία της χώρας και Σκανδιναβικών χωρών 

(βλέπε Σουηδία), υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της  

συνεργασίας όπως είναι η ανάγκη για μια ισορροπημένη δομή στα όρια της συνεργασίας με σαφείς 

ρόλους και καθήκοντα για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης επιτακτική κρίνεται η αποδοχή της 

ιδέας από όλους τους συμμετέχοντες ότι η ενεργειακή ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη 

οικονομικά, κοινωνικά, στρατιωτικά και περιβαλλοντικά. 

Ο Ταραλάς Γεώργιος, Δρ. Μηχ., Ενεργειακός Μηχανικός, BSc - MSc - Ph.D - LicSc 

γεννημένος στην Ελλάδα και Σουηδός υπήκοος από το 1982. 30ετής εμπειρία στην 

επιστημονική έρευνα & παραγωγή συμβατικής και ανανεώσιμης 

ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας με διεθνή παρουσία. Εσπούδασε χημεία (BSc), 

University of Stockholm και χημική μηχανολογία (MSc) στο Royal Institute of 

Technology-KTH). Εμπλούτισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του με την απόκτηση (LicSc) 

στην ενεργειακή μηχανική και οικονομία από το ίδιο Σουηδικό Πολυτεχνείο και (Ph.D) 

στη βιομηχανική μηχανική κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-Sweden, UCMSpain, 

C.P.S- Saragossa-Spain και University of Ioannina-Hellas. (2012–Σήμερα). 

 Εκτελεστικός συντονιστής ανάπτυξης Σουηδικού βραχίονα εταιρειών WSP GROUP & Scandinavian Proxima Nature Project 

στην Ελλάδα. (2004–2012) Πρόεδρος και Δν/της επιστημονικής ανάπτυξης & εφαρμογής Σκανδιναβικών προγραμμάτων 

στην Ελλάδα εταιρείας SΕP. (1988-2004) Ανώτατο στέλεχος της Scandinavian Energy Project ΑΒ (1985-Σήμερα) Διετέλεσε 
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στέλεχος ερευνητικών κέντρων όπως Royal Institute of Technology, National Technical University of Athens, University 

Complutense of Madrid, Ισπανία, University of Saragossa, Ισπανία, University of Ioannina. Εχει δημοσιεύσει πλέον των 80 

επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων σε Σκανδιναβικά, Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Reviewer επιστημονικών 

έγκριτων περιοδικών. 

 

11. Applications, Frontiers and Expectations -  Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές, όρια και 

προσδοκίες 

           By  Prof JOHN VLAHAVAS   - Καθηγ. IΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ  

Μετά από αλλαγές στις κοινωνίες, στις επιχειρήσεις αλλά και σε οργανισμούς (όπως ο 60χρόνια 

έρευνας, μεγάλων προσδοκιών και υποσχέσεων αλλά και αποτυχιών, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 

σήμερα είναι μια πραγματικότητα με έντονα κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι ΤΝ 

και οι τεχνολογίες πρόκειται να φέρουν σημαντικές Στρατός) σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ο ρόλος της ως ο κύριος οδηγός καινοτομίας, μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 

αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα η ΤΝ είναι στην κορυφή εθνικών και διεθνών 

στρατηγικών επιλογών σε όλο τον κόσμο. Η ΤΝ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών 

με πολλές σημαντικές εφαρμογές η κάθε μια. Αν και η πρόοδος στη Μηχανική Μάθηση έχει 

προκαλέσει πρόσφατα ραγδαία ανάπτυξη πολλών εφαρμογών ΤΝ, μελλοντικές εφαρμογές της ΤΝ 

θα αξιοποιήσουν σημαντικά τον συνδυασμό αυτών των τεχνικών.  

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τεράστια διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ, το κολοσσιαίο μέγεθος 

των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη δίνοντας ώθηση σε αναδυόμενες τεχνολογίες σε ένα 

πλήθος πεδίων στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, το 

διαδίκτυο των αντικειμένων, οι ασύρματες επικοινωνίες 5ης γενιάς, η τρισδιάστατη εκτύπωση, τα 

πλήρως αυτόνομα οχήματα, κ.α. Η δύσβατη αλλά και δυναμική φύση των πεδίων επιχειρήσεων, 

απαιτεί μοναδικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη στρατιωτικών εφαρμογών ΤΝ. Αυτές θα μπορούσαν 

να είναι self-directing sensors, έξυπνα πολεμοφόδια, έξυπνοι εξωσκελετοί και μηχανές όπως 

αυτόνομα ρομπότ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ή προγράμματα πράκτορες για τον έλεγχο 

των δικτύων και τη διεξαγωγή αμυντικού ή επιθετικού κυβερνοπολέμου. Σήμερα, η έρευνα σε 

εξέλιξη στην ΤΝ επικεντρώνεται σε εμπορικές εφαρμογές. Μόνο ένα μέρος αυτής της έρευνας θα 

ωφελήσει άμεσα την αμυντική κοινότητα όπως η αυτόνομη οδήγηση, η τεχνητή όραση, η 

αναγνώριση εικόνων και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 

συστημάτων και ανθρώπων χωρίς πληκτρολόγιο. Άλλες εμπορικές εφαρμογές ειδικά στην εικονική 

και επαυξημένη πραγματικότητα αφορά τη ψυχαγωγία αλλά αναμένεται να βοηθήσει την αμυντική 

κοινότητα καθώς σχετίζεται με την εκπαίδευση. Από τα μέσα του 2010 πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται 

ότι έχει ξεκινήσει ένας παγκόσμιος εξοπλιστικός ανταγωνισμός για ισχυρότερη ΤΝ.  

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα μέλλον όπου η ΤΝ και οι στρατιώτες θα είναι αχώριστοι 

συμμαχητές. Το πεδίο μάχης θα περιλαμβάνει πλήθος έξυπνων συσκευών και οι άνθρωποι 

ουσιαστικά θα είναι μέρος αυτού του ευφυούς πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι οι ευφυείς συσκευές 

και οι άνθρωποι πρέπει να αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον δημιουργώντας μια συμβίωση όπου 

ένας ενισχύει τις δυνατότητες του άλλου. Συνοψίζοντας, η ΤΝ αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη 

αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε και που επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι ένα νέο 

κεφάλαιο στην ανθρώπινη εξέλιξη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ενδιαφερόμαστε για τη 

δημιουργία προγραμμάτων/ συσκευών που συμπεριφέρονται έξυπνα. Ο επιπλέον στόχος (όραμα) 

να τις κάνουμε πραγματικά έξυπνες, με συνείδηση (ισχυρή ΤΝ), είναι πολύ φιλόδοξος και μάλλον 

αφελής καθώς δεν είμαστε εφοδιασμένοι για ένα τέτοιο εγχείρημα. 
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Ο Ιωάννης Βλαχάβας Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων 

(https://intelligence.csd.auth.gr/). Πήρε το διδακτορικό του στην επιστήμη των υπολογιστών από το 

ΑΠΘ το 1988. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου 

Purdue της Αμερικής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Μηχανική Μάθηση, ο 

Σχεδιασμός Ενεργειών, τα Συστήματα Βασισμένα σε Γνώση, τα Ευφυή Συστήματα και οι Εφαρμογές 

Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 330 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια σε 

διεθνείς συλλογικούς τόμους, και 9 βιβλία - από τα οποία 4 διεθνών εκδοτικών οίκων – των οποίων οι αναφορές από 

άλλους ερευνητές ξεπερνούν τις 10.800 και δείκτη h-index 47. Στο Τμήμα Πληροφορικής διδάσκει τα μαθήματα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανική Μάθηση, Θεωρία και Συστήματα Λήψης Απόφασης στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό. 

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα. Διετέλεσε πρόεδρος σε αρκετά Εθνικά και Διεθνή 

συνέδρια. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου έρευνας και Τεχνολογίας (2008-2011, 2014-2016), Μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας (2007-2016), 

πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (2011-2012) και πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ 

από το 2013 έως 2017. Το 2017 πήρε τον τίτλο του Euro AI Fellow. 

 

12. The evolution of Air Force doctrine and the related opportunities for the Greek Defense 

Industry -  Μελλοντικές απαιτήσεις για εποικοδομητική ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας 

(ΕΑΒ) στην Ελλάδα 

        By  Dr THEODOROS KOTSIS, Δρ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΟΤΣΗΣ 
PANAGIOTA NIKOLAIDOU, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 

AGGELIKI STRATI-, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ  
 

 
Μελλοντικές απαιτήσεις για εποικοδομητική ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στην 

Ελλάδα:  
Η ΕΑΒ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή οποιουδήποτε έθνους. Οι λειτουργίες 

της υποστηρίζουν πολλούς κρίσιμους παράγοντες που στηρίζουν την ευημερία και την προστασία 
της σχετικής κοινωνίας. Οι προηγούμενες έρευνες για τρόπους καλύτερης χρήσης και απόκτησης 
περισσότερων αποτελεσμάτων από την ΕΑΒ χρησιμοποίησαν μεθοδολογίες όπως η Μήτρα τριπλής 
έλικας, η Μήτρα τετραπλής έλικας και το ιεραρχικό μοντέλο.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα νέο υβριδικό μοντέλο που αποτελείται από μια 
έλικα πέντε στοιχείων (ακαδημαϊκός, βιομηχανία, κυβέρνηση, κοινωνία & μέσα ενημέρωσης, 
διεθνείς σχέσεις) με ιεραρχική ανάλυση που θα ωφελήσει την ΕΑΒ και τις ελληνικές στρατιωτικές 
ακαδημίες. Με αυτό το μοντέλο εξετάζουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Ποια θα ήταν τα πιο ευεργετικά προϊόντα για την ΕΑΒ;  
2. Πόσο επωφελές θα ήταν ένα μοντέλο που να εμπλέκει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα 

ελληνικά ΑΣΕΙ με την παραγωγή καινοτόμων αμυντικών συστημάτων, όπως τα μη Επανδρωμένα 
Αερομεταφερόμενα Οχήματα με Τεχνητή Νοημοσύνη σαν σμήνος.  

3. Οι διαφορετικές διεθνείς σχέσεις, όπως η πρόσκληση για συνεργασία με τη ρωσική 
στρατιωτική βιομηχανία, θα ωφελήσουν την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι 
χρήσιμα σε στρατιωτικό και ακαδημαϊκό κοινό που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης της ελληνικής στρατιωτικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ακαδημιών μέσα από μια 
ακαδημαϊκή ερευνητική διαδικασία που δείχνει όλες τις πιθανές μεταβολές και τα αντίστοιχα βάρη 
τους, παράγοντα των διεθνών σχέσεων. 
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Panagiota A. Nikolaidou: is a student at the School of Theology, National Kapodistrian University 
of Athens. Her research interests mainly lie in the domains of leadership, economy and defence. 

 
 
 

Dr Theodoros G. Kostis CEng MIEE : is currently a Lecturer (adj) in the field of Radar Systems with 
emphasis in Air Defence at the Hellenic AirForce Academy (Σχολή Ικάρων) in Athens, Greece. He is 
registered with the Hellenic Engineering Council (TEE-Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) and also is 
a Chartered Electrical Engineer with the Engineering Council United Kingdom (ECUK). He has a 
proven track record as Assistant Supervisor in four (4) European Projects in the fields of shipping and 
border security. Moreover he has co-authored many scientific publications in the field of military 
radar systems, while his research interests mainly lie in the domains of big data analysis, novel radar 
algorithms and sensor systems for civilian and military applications. 

 
Αγγελική Δ. Στρατή: Αξιωματικός ΕΣ. Απόφοιτος Πανεπιστημίου Αιγαίου και MSc «Μαθηματική 
Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες». Αρθρογραφεί σε 
επιστημονικά περιοδικά με θέμα τα Μαθηματικά. 

 
 
 
 

13. Defense - Security and Economic Development: -Άμυνα - Ασφάλεια και Οικονομική 

Ανάπτυξη:   

           By JOHN ANASTASAKIS – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  

Σύμφωνα με την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών, στη βάση περιλαμβάνεται η ασφάλεια και σε 

υψηλότερο σημείο η οικονομική ανάπτυξη. Στην πυραμίδα αυτή, πάντα οι ανθρώπινες ανάγκες 

κινούνται και εξελίσσονται από την βάση προς την κορυφή. Κύρια Σημεία:  

1. Άμυνα για την Ασφάλεια Μόνο σε περιβάλλον Ασφάλειας είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

οικονομική ανάπτυξη. Η αμυντική θωράκιση είναι προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση περιβάλλοντος 

Ασφάλειας. Η Άμυνα θα εξεταστεί τόσο στα πλαίσια της Εθνικής Άμυνας, (Home Land Security) όσο 

και στην προστασία εξωχώριων εγκαταστάσεων (Offshore installations), καθώς επίσης στα πλαίσια 

κοινής άμυνας σε περιβάλλον πολυκλαδικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων (Joint and combine 

operations).  

2. Η Άμυνα ως παράμετρος Οικονομικής Ανάπτυξης Η αποτελεσματική Άμυνα βασίζεται στην 

εφοδιαστική υποστήριξη, η οποία συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των 

υφιστάμενων Αμυντικών συστημάτων. Η εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΑΒ) είναι πολλαπλασιαστής 

ισχύος στην υποστήριξη των συστημάτων αυτών. Η Αμυντική Βιομηχανία θα εξεταστεί ως 

παράμετρος Ανάπτυξης της Οικονομίας, τόσο ως απαίτηση για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όσο 

και ως προς συμβολή στο ΑΕΠ και την Προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων.  

3. Κρίσιμες Υποδομές (CIP) Για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να 

προστατεύονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι Κρίσιμες Υποδομές ενός Κράτους. Στα 

πλαίσια αυτά, θα εξεταστούν οι δυνατότητες Προστασίας και Επιβίωσης των Κρίσιμων Υποδομών. 

Α. Προστασία (Critical Infrastructure Protection - CIP) Β. Επιβίωση (Critical Infrastructure 

Reconciliation – CIR)  

4. Υπερεθνική Θεωρεία Επενδύσεων Με βάση την «κόκκινη γραμμή» της δυνατότητας 

αποτελεσματικής Άμυνας για την υποστήριξη των εθνικών θέσεων, θα εξεταστούν οι απόψεις που 

διέπουν τις επενδύσεις την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Α. Άποψη του μηδενικού κέρδους (Zero 
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Sum) Β. Άποψη του διπλού κέρδους (Win – Win) ή (Καζάν – Καζάν) Επίλογος: Συμπερασματική 

αναφορά στο θέμα «Άμυνα – Ασφάλεια και Οικονομική Ανάπτυξη» 

Ο αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Αναστασάκης διετέλεσε Expert Group Chairman του πολυεθνικού Οργανισμού 

Wassenaar Arrangement στη Βιέννη, με αντικείμενο τον έλεγχο διακίνηση υψηλής 

τεχνολογίας και Αμυντικών υλικών. Υπηρέτησε ως Επιτελής Ηλεκτρονικού Πολέμου 

στον Α΄ Κλάδο τόσο του ΓΕΕΘΑ, όσο και του ΓΕΑ, καθώς και στις Διεθνείς Σχέσεις σε 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ, ΓΔΑΕΕ/ΔΔΔΣ και ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣ. Δίδαξε Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) 

στη Σχολή Ικάρων. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια για τη “Διπλωματία δεύτερης 

Γραμμής” (Truck II diplomacy), με αντικείμενο «Ασφάλεια για την Οικονομική 

Ανάπτυξη». Είναι μέλος του ROSED, μίας περιφερειακής δεξαμενής εμπειρογνωμόνων 

(Regional pool of experts). Συνεργάζεται με το UCLA/CMED στην Καλιφόρνια, το 

PRIF/ΑPOΜΕ στην Φρανκφούρτη, το ΕΚΠΑ στην Αθήνα, το «Zagreb Security Forum», 

καθώς και άλλα Ιδρύματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 

Μέσης Ανατολής, όπως το ERPIC στην Κύπρο.  

Το 2019 επιλέχθηκε ως ο πρώτος στρατιωτικός προεδρεύων στο Τμήμα Αθηνών, των αποφοίτων του Κέντρου Στρατηγικής 

της Γενεύης (Geneva Center for Security Policy – GCSP) υπό την αιγίδα της Ελβετικής Πρεσβείας, καθώς και μέλος 

πολυεθνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων υποστήριξης Ευρωπαϊκών Δομών. 

 

14. Defense Expenditure Management 

 Διαχείριση Αμυντικών Δαπανών 

           By PANAGIOTIS DIMITRIADIS -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις 

Αμυντικές δαπάνες τις χώρας.  Συγκριμένα θα αναφερθούν: Κύρια Σημεία ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι οι 

δαπάνες του κράτους που παρέχονται για την προμήθεια, ενίσχυση και συντήρησης των 

στρατιωτικών δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ή σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για 

αμυντικούς σκοπούς Κατηγορίες Αμυντικών Δαπανών Οι εθνικές δαπάνες σύμφωνα με τους 

προϋπολογισμούς. Οι δαπάνες που δηλώνονται στο ΝΑΤΟ Στατιστικοί πίνακες Σύγκριση Αμυντικών 

δαπανών Ελλάδος Τουρκίας Βασικές αρχές διαφάνεια εκτέλεσης αμυντικών δαπανών σύμφωνα με 

τη παγκόσμια τράπεζα . Επιπτώσεις των Αμυντικών Δαπανών στην Οικονομία της Χώρας Μηχανισμοί 

Αμυντικών Δαπανών εκτός προϋπολογισμού Βελτίωση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού 

μέσω των Αμυντικών Δαπανών. Αμυντική Βιομηχανία Κυλιόμενο πρόσημο Αμυντικών Δαπανών 

Συμπεράσματα. Προτάσεις: Τα ανωτέρω αποτελούν τα κύρια σημεία και θα υποστηριχτούν με 

πίνακες και στατιστικά στοιχεία που είναι Εθνικά, ΝΑΤΟ, SIPRI USA Defence κ.α 

 

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης αποφοίτησε το 1979, από το τμήμα 

Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και τερμάτισε ευδοκίμως την καριέρα του το 2010. Κατά την 

διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε πλειάδα διοικητικών και επιτελικών θέσεων 

κάθε βαθμίδας Αρχικά υπηρέτησε στην 110ΠΜ /348Μ/F-84 και στην συνέχεια στην 

116ΠΜ/335Μ/F-104, 111ΠΜ 330Μ και 346Μ αεροσκαφών F-16. Διετέλεσε Διοικητής της 

346Μ, Υποδιοικητής στην 110 Πτέρυγα Μάχης, Υποδιοικητής και Διοικητής στην 111Πτέρυγα 

Μάχης, επιτελής στο ΑΤΑ , Διευθυντής Διεύθυνσης και Διευθυντής κλάδου Επιχειρήσεων. 

Επίσης, υπηρέτησε στην Άγκυρα ως Αεροπορικός Ακόλουθος. Έχει καταθέσει προσωπικές 

μελέτες για την μείωση των αεροπορικών ατυχημάτων και την Διερεύνηση αυτών στα 

πρότυπα της USAF, την επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΠΑ , για το προσωπικό, κ.α, ενώ 

συμμετείχε σε επιτροπές του εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι απόφοιτος της Σχολής 

πολέμου και άλλων σχολείων της Π.Α όπως και διακλαδικά. Είναι παντρεμένος και έχει δύο 

παιδιά. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. 
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15. Συλλέγοντας Πληροφορίες στην Εποχή της "Επίμονης Επιτήρησης" Collecting Information 

in the Age of "Persistent Surveillance"   

             By Dr ALEXANDROS KOLOVOS – Δρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  

Επικ. Καθηγητής Σχολής Ικάρων 
Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α.) 

 

Ο όρος της «επίμονης επιτήρησης» έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000  και έχει σχετιστεί με την επιχειρησιακή λειτουργία των εναέριων 

συστημάτων. Αυτή η απαίτηση με την μορφή της «μόνιμης παρατήρησης Γης», η οποία χρειάζεται 

για να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη της εξωτερικής της πολιτικής, 

περιλήφθηκε και στην Παγκόσμια Στρατηγική Ασφάλειας της Ε.Ε. (EUGS , 2016).  

Η απαίτηση αυτή, είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται έντονα σε ένα τέτοιου υψηλού επιπέδου 

κείμενο. Όμως και τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που η Κοινότητα 

Πληροφοριών εξακολουθεί να αναφέρει ως «άρνηση της επικράτειας»,  που παραπέμπει στην 

«πολιτική ευαισθησία» χρήσης εναέριων μέσων που κάνουν προβληματική μια υπέρπτηση πάνω 

από μια εχθρική χώρα, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όπως έδειξαν οι περιπτώσεις στη 

Σοβιετική Ένωση με το αμερικανικό φωτοαναγνωριστικό U-2 το 1960 και στη Βόρεια Κορέα με το 

αεροσκάφος ηλεκτρονικής συλλογής EC-121 το 1969, τα εναέρια μέσα μπορεί να καταρριφθούν.  

Η χρήση του Εξω-ατμοσφαιρικού Διαστήματος φαντάζει ως η κύρια εναλλακτική λύση, αφού οι 

δορυφόροι, σε γενικές γραμμές, είναι, ακόμα, άτρωτοι. Αν και οι δορυφόροι δεν μπορούν να 

αιωρούνται πάνω από μία θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, εν τούτοις παρουσιάζουν λύσεις που 

τείνουν να υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό την ως άνω επιχειρησιακή απαίτηση.  

Η παρουσίαση αυτή θα αναφερθεί σε συστήματα που αναφέρονται στην ως άνω προσέγγιση, 

έχοντας πάντοτε υπόψιν ότι για την υλοποίηση της συλλογής πληροφοριών, χρειάζονται όλα τα 

συστήματα. Ομοίως η παρουσίαση παρουσιάζει και τα άλλα δύο βασικά στάδια του Κύκλου 

Πληροφόρησης, αυτά της ανάλυσης όλων των δεδομένων και της ταχείας διανομής των προκειμένου 

να υπάρχει επίγνωση της κατάστασης και κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Στο τέλος παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής. 

 

Ο Αλέξανδρος Κολοβός είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή 

Ικάρων και Ταξίαρχος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας. Σπούδασε Μετεωρολογία στην 

Σχολή Ικάρων (απόφοιτος του 1980), Νομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(πτυχίο 1987) και Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με 

ειδίκευση στο Διάστημα (Διδακτορικό, 2002).Από το 1991 ως το 2006 υπήρξε 

προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών (EKΔΕ) της ΠΑ. Στο πλαίσιο 

αυτό: Εισηγήθηκε την Πολιτική για το Διάστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ, 

1995), το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης όπως αυτό υλοποιείται σήμερα από το ΥΠΕΘΑ, 

και τη συγκρότηση Γραφείου Διαστήματος στο Επιτελείο Υπουργού (2006).  

Στο πλαίσιο δύο ελληνικών Προεδριών ανέπτυξε πρωτοβουλίες για την Πολιτική Διαστήματος της ΔΕΕ (1998) και την 

αναγνώριση του ρόλου του Διαστήματος στην Εξωτερική Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ (2003), που εγκρίθηκαν 

και οι δύο. Έχει γράψει 3 βιβλία, 3 μονογραφίες και πλήθος άρθρων για το Διάστημα. Συμμετείχε στην εκπροσώπηση του 

ΥΠΕΘΑ σε όλες τις σχετικές Επιτροπές του Διαστήματος στο εσωτερικό και εξωτερικό 
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16. Strengthening Greece's national defense and security capabilities through EU defense 

integration - Ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδος μέσω της 

αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ   

           By THEODOROS GIANITSOPOULOS  - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι νέες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας μέσω της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, 

προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στα κ-μ, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και για την ενίσχυση του Εθνικού Προφίλ Δυνατοτήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές (PESCO, CARD, CDP, 

EDF) μαζί με τα σχετικά εργαλεία (PESCO projects, EDA) μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα 

κ-μ. Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και στόχευση από τους 

συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις. Το εθνικό προφίλ δυνατοτήτων της Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα 

σημεία. Όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις ισχυρότερες 

συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα όσον αφορά στον τομέα της Βιομηχανίας και της 

Ασφάλειας Εφοδιασμού υστερεί σημαντικά. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά κυρίως 

στην ενίσχυση στον πιο αδύναμο τομέα του εθνικού προφίλ δυνατοτήτων, που είναι η βιομηχανία. Οι 

ευρωπαϊκές δράσεις έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας (EDF) γι αυτό και διατίθενται 

σημαντικοί πόροι στις οντότητες των κ-μ για ανάπτυξη δυνατοτήτων. Οι επιλογές ανάπτυξης 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομική δέσμευση που προκύπτει από την PESCO και καθορίζονται από 

συντεταγμένες και δομημένες ενέργειες στο πλαίσιο του CDP και της CARD. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω 

των PESCO projects (χρηματοδότησης κ-μ), των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το EDF και των 

υπόλοιπων διακρατικών συνεργατικών προσπαθειών. Ο δρόμος της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας είναι 

ο καθορισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της 

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η στοχευμένη επιλογή δράσεων, που ικανοποιούν ανάλογα με τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις δυνατότητες της βιομηχανίας. Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική 

βούληση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου 

νομικού πλαισίου της PESCO, καθώς και δέσμευση εθνικών πόρων για συμμετοχή σε διακρατικές συνεργατικές 

δράσεις. Επιπλέον απαιτείται σοβαρή εκπροσώπηση της χώρας σε θέσεις στις οποίες ζυμώνονται οι εξελίξεις 

τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασίας. Mε κατάλληλο σχεδιασμό και έγκαιρη προετοιμασία, 

οι Ελληνικές Αμυντικές εταιρείες δύνανται να ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα (χρηματοδότηση, μεταφορά 

τεχνολογίας, συνεργασίες, πρόσβαση σε αγορές, κλπ) από την έμφαση, η οποία δίδεται στους τομείς της 

Ασφάλειας και της Άμυνας από την Ε.Ε. Το γεγονός, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μόνο η Ελλάδα και 

όχι οι περισσότεροι από τους γείτονες μας, σε συνδυασμό με την πολιτική της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» 

σε όλους τους τομείς ανθρωπιστικής, αναπτυξιακής, πολιτιστικής, βιομηχανικής ανάπτυξης στους τομείς 

Άμυνας – Ασφάλειας και οικονομικής δραστηριότητος, εξασφαλίζει στην Ελλάδα με τους κατάλληλους 

πολιτικούς και διπλωματικούς χειρισμούς, την κατάκτηση μέσω της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, μιας  

διακεκριμένης θέσης υπεροχής και επιρροής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Ο Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Δντης Γ’ Κλάδου ΓΕΑ 

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων - Τμήμα Μηχανικών το 1979 ως Ανθυποσμηναγός 

με την ειδικότητα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών. Στις σπουδές του 

συμπεριλαμβάνονται η αποφοίτησή του από τη Σχολή Επιτελών Αεροπορίας, από το 

Αεροπορικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής ως Εκπαιδευτής, από σχολεία ΝΑΤΟ ως 

Μηχανικός και εκπαιδευτής συστημάτων RADAR, από σχολεία εξειδίκευσης στη χώρα 

ως Μηχανικός και Προγραμματιστής Επιχειρησιακού Λογισμικού συστημάτων 

Αεράμυνας, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιπλέον είναι 

τελειόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).  

Υπηρέτησε σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης των Οπλικών Συστημάτων και Αεροσκαφών της 

Πολεμικής Αεροπορίας, ως Αξιωματικός Συντήρησης RADAR, ως Αξιωματικός Υποστήριξης και Προγραμματιστής των 

Συστημάτων Αεράμυνας, ως τμηματάρχης στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 

υπεύθυνος για θέματα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροσκαφών και συστημάτων Αεράμυνας της χώρας και ως Διοικητής 

της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

τοποθετήσεις : •Στο ΓΕΑ ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών, όπου ταυτόχρονα διετέλεσε για 
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δύο χρόνια και ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντών ( BOD ) του Οργανισμού NAPMO ( AWACS 

) στην Ολλανδία, και ως Διευθυντής Γ' Κλάδου, LOGISTICS και Υποδομών της Πολεμικής Αεροπορίας, από όπου 

αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2010 ως Αντιπτέραρχος και του απονεμήθηκα ο Τίτλος ( ε. τ. ) του Επιτίμου Διευθυντή Γ' 

Κλάδου του ΓΕΑ. •Στη ΔΑΥ ως Διευθυντής Γ' Κλάδου, συντήρησης όλων των οπλικών συστημάτων και αεροσκαφών της ΠΑ 

και εξασφάλισης όλων των αναγκαίων φορέων εργοστασιακής συντήρησης τόσο των εργοστασίων της ΠΑ όσο και της ΕΑΒ 

Α.Ε., όπου ταυτόχρονα διετέλεσε για δύο χρόνια και ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντών ( 

BOD ) του Οργανισμού NAMSO Συντήρησης και Εφοδιασμού του ΝΑΤΟ, στο Λουξεμβούργο ( Μάρ 2007 - Μάρ09 ). •Στο 

ΝΑΤΟ για δύο χρόνια στην Ολλανδία, στον Οργανισμό NAPMO, Υποστήριξης και διαχείρισης των αεροσκαφών AWACS του 

ΝΑΤΟ καθώς επίσης και ως εθνικός αντιπρόσωπος σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας (ACCS Implementation 

Advisory Committee, ACCS Hardware Committee, AD HOC RSRP Working Group, AD HOC RADAR Integration System WG, 

RSRP RADAR System FAT Team, Υπήρξε υπεύθυνος υλοποίησης, ως Program Manager, προγραμμάτων οπλικών 

συστημάτων της ΠΑ όπως AVIONICS των Αεροσκαφών F - 4 PI 2000, FLIGHT SIMULATOR των Αεροσκαφών F – 16, RADARS 

S743 D και HR-3000 του συστήματος Αεράμυνας της χώρας. Του έχουν απονεμηθεί oλα τα μετάλλια και διαμνημονεύσεις, 

που αντιστοιχούν στην ειδικότητα και το βαθμό του. 

 

17. Proposal to develop an innovative energy strategy for the Hellenic Air Force through 

innovative applications.  -  Πρόταση ανάπτυξης μιας καινοτόμου ενεργειακής στρατηγικής για 

την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία μέσω καινοτόμων εφαρμογών. 

            Βy KYRIAKOS DOUANOGLOU -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ  

Πρόταση ανάπτυξης μιας καινοτόμου ενεργειακής στρατηγικής για την Ελληνική Πολεμική 

Αεροπορία μέσω καινοτόμων εφαρμογών. Με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες του ανθρώπου για 

ενέργεια συνεχώς αυξάνονταν. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη αν και είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης, οι απαιτήσεις 

παρέμεναν υψηλές, γεγονός που ώθησε τις κοινωνίες στην περαιτέρω υιοθέτηση νέων τακτικών και 

πρακτικών. Η έλλειψη πηγών ενέργειας εκτίναξε τις τιμές τους στα ύψη και συνδυαζόμενη με την 

οικονομική κρίση, κατέστησε ορισμένα είδη ενέργειας απρόσιτα οικονομικά. Όλοι οι οργανισμοί και 

εταιρείες έπρεπε να έρθουν αντιμέτωποι με τις νέες αυτές πολιτικές, στα πλαίσια ενός νέου πλέον 

καθεστώτος.  

Σε διεθνές επίπεδο, οι Πολεμικές Αεροπορίες και οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες γενικότερα, έπρεπε 

επίσης να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές προκλήσεις. Η παρακάτω ενεργειακή στρατηγική προτείνει 

ένα καινοτόμο ενεργειακό πλάνο, εφαρμοστέο στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου η 

τελευταία να καταφέρει να προσαρμόσει τις υπάρχουσες δομές και τηρούμενες διαδικασίες σε 

άλλες, νεότερες και πιο αποτελεσματικές, που θα αποφέρουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

Ο Σμηναγός (Ι) Κυριάκος Ντουάνογλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πανεπιστήμιο Πάτρας, 

Ελλάδα, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών, Κατασκευαστικός Τομέας, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και 

Αυτοματισμού 2012 – 2014 Πανεπιστήμιο Cranfield, Ηνωμένο Βασίλειο, MSc, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Τμήμα Συστημάτων Παραγωγής, EMMS - Μηχανική και 

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής, Διατριβή: GIS στην Βιομηχανία. Εφαρμογές στην 

Διοίκηση Εγκαταστάσεων, Αποθήκευση και Μεταφορές, 2013, Πτυχιακή Εργασία: 

Ταξινόμηση της γήινης επιφάνειας στην Ευρώπη με την χρησιμοποίηση εικόνων 

ραντάρ, 2014 2007 – 2012 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, BSc, 

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Ομαδικό project: Γεωλογική 

Χαρτογράφηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυικής Θεσσαλονίκης, Πτυχιακή 

Εργασία: Η χρήση της Τηλεπισκόπησης για στρατιωτικούς σκοπούς, 2012 2002 – 

2006 Σχολή Ικάρων, Ελλάδα,  
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BSc, Αεροπορική Επιστήμη, Τμήμα Ιπταμένων, Απόφοιτος ως Ανθυποσμηναγός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, 

Πτυχιακή Εργασία: Διαχείριση Κρίσεων – Λήψη Απόφασης και Διπλωματική Κατασκοπία (πρωτεύσασα εργασία του έτους), 

2006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Το 2007 με την ονομασία μου ως Ανθυποσμηναγός τοποθετήθηκα στην 348ΜΤΑ που 

εδρεύει στην 110ΠΜ, όπου υπηρέτησα και πέταξα με αεροσκάφη RF4 για δέκα συναπτά έτη συμπληρώνοντας πάνω απο 

1100 ώρες πτήσεως, έως και την αναστολή λειτουργίας της Μοίρας. Στην συνέχεια, τοποθετήθηκα στην 363ΜΕΑ, στην 120 

ΠΕΑ, ως εκπαιδευτής αέρος όπου και υπηρετώ μέχρι σήμερα πετώντας με αεροσκάφη Τ-2, έχοντας συνολικά πάνω από 

1800 ώρες πτήσεων. Το αντικείμενο της εργασίας μου, ως Σμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας, αφορά την 

προετοιμασία της πτήσεως και την εκτέλεση αυτής, όπως και καθημερινές εργασίες γραφείου που αφορούν την Ασφάλεια 

Πτήσεων, την Τυποποίηση και την εκπόνηση και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των νέων 

Ανθυποσμηναγών. Επιπλέον, από το 2007 έως το 2017, συμμετείχα στην πλειονότητα των ασκήσεων και εκπαιδεύσεων 

αέρος που πραγματοποίησε η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Τέλος, συμμετείχα λόγω της ακαδημαϊκής μου 

δραστηριότητας, σε πλήθος συνεδρίων, έχοντας εκδόσεις σε κάποια εξ αυτών, αλλά και σε περιοδικά, αντικείμενα έρευνας 

μου. 

 

18. Legal Approach for Assistance to Armed Forces in Homeland Security & the role of the Air 

Force 

Νομική Προσέγγιση για την Συνδρομή των Ε.Δ. στην Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας και ο Ρόλος 

της Πολεμικής Αεροπορίας 

            Βy  ZISIS KYRGOS - ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΓΟΣ  

Αναφορικά με τα αντικείμενα τα οποία θα αναλυθούν, αρχικά θα γίνει μία μικρή επεξήγηση 

ορισμένων γενικών, εισαγωγικών εννοιών οι οποίες αφορούν την Εθνική Ασφάλεια, θα αναφερθούν 

οι κύριες απειλές της εσωτερικής εθνικής ασφάλειας και θα γίνει παρουσίαση ορισμένων 

παραδειγμάτων σύγχρονων περιπτώσεων κατά τις οποίες Ε.Δ. διαφόρων χωρών συνέδραμαν στην 

εσωτερική ασφάλεια των χωρών αυτών.  

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην θεωρία της νόμιμης και δίκαιης επεμβάσεως, ως ενός 

συστήματος κριτηρίων για την παροχή ή μη της συνδρομής των Ε.Δ. σε μία περίπτωση κρίσης, θα 

αναλυθεί το σύστημα αρμοδιοτήτων των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην περίπτωση της Ελλάδος και θα γίνει 

μία σύντομη ανάλυση του ισχύοντος ελληνικού νομικού πλαισίου.  

Τέλος, θα αναλυθούν τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση της παραπάνω 

νομοθεσίας, καθώς και μία προτεινόμενη προσέγγιση για την επίλυση μιας κρίσης εσωτερικής 

ασφάλειας, με έμφαση στην ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Πολεμική Αεροπορία. 

 

Ο Ζήσης Κύργος είναι απόφοιτος της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών της 

Πολεμικής Αεροπορίας, μεταπτυχιακός σπουδαστής προγράμματος Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management) του Πανεπιστημίου του Μπόλτον (University of Bolton) 

και Δόκιμος Ερευνητής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Είναι συνεργάτης ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών 

Μελετών τα τελευταία 2 χρόνια, διεξάγοντας έρευνα με θέμα «Εξέταση απαιτήσεως 

συνδρομής των Ε.Δ. στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας». Γνωρίζει την αγγλική σε 

επαγγελματικό και την γερμανική σε βασικό επίπεδο. 
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19      "Applied Study of Safety Climate in the Air Force to Propose Safety Improvement Actions of   

the Culture through a Behavioral Based Safety System" - «Εφαρμοσμένη μελέτη του Κλίματος 

Ασφάλειας στην Πολεμική Αεροπορία για την εισήγηση δράσεων βελτίωσης της Κουλτούρας 

Ασφάλειας μέσω ενός Συστήματος Συμπεριφορικής Ασφάλειας  

           By PANAGIOTIS SOTIRIADIS – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ & 
CHARALAMBOS NTALIOS -  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ   

Υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποίες διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι οργανισμοί και οι εταιρείες που 

έχουν υψηλό επίπεδο κουλτούρας ασφάλειας βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό στον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Αντίστοιχα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων σε οποιοδήποτε οικονομικό 

κλάδο, οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα. Τα τελευταία χρόνια δίνεται πολύ μεγάλη σημασία πέρα 

από τις διαδικασίες και τα συστήματα ασφάλειας στην δημιουργία θετικής κουλτούρας ασφάλειας 

με έμφαση στην συνειδητοποιημένη ασφαλή εκτέλεση των εργασιών από το προσωπικό, δηλαδή 

στην εφαρμογή Συμπεριφορικών Συστημάτων Ασφάλειας (Behavioral Based Safety Systems). 

Το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας ενός οργανισμού είναι εγγενώς συνδεδεμένο με τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων. Μέσω της συμπεριφοράς εκδηλώνεται το σύνολο των 

πεποιθήσεων (values-attitudes-beliefs) και συνεπώς αναδύεται ο βαθμός συναίσθησης της 

ασφαλούς δράσης. Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσουμε το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας 

πρέπει να υιοθετήσουμε την συμπεριφορική προσέγγιση στην ασφάλεια. Η συμπεριφορική 

προσέγγιση τοποθετεί στο επίκεντρο ανθρώπινες ενέργειες, ως συνέπειες της συμπεριφοράς, 

αναλύοντας τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτή. Αντικείμενο της συμπεριφορικής προσέγγισης 

συνεπώς, αποτελεί η θέση και ανάδειξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς ως παράγοντα συμβολής 

στην εμφάνιση μη επιθυμητών - επικίνδυνων καταστάσεων ή/και ατυχημάτων. Από μία άτυπη 

ιστορική έρευνα διαπιστώνεται πως η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) είναι ο πρώτος οργανισμός του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα που εφάρμοσε, το 1954, ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα εργασιακής υγείας και ασφάλειας, ως Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, με την ένταξη των 

πρώτων αεριωθούμενων αεροσκαφών. Για την αεροπλοΐα, στρατιωτική ή πολιτική, η ασφάλεια 

είναι σχεδόν ταυτόσημη της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Κατά συνέπεια, το επίπεδο 

κουλτούρας ασφάλειας της ΠΑ είναι σίγουρα θετικό και υψηλό. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, 

ο κορμός της οποίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού των Διπλωματικών εργασιών της Σχολής 

Ικάρων, ήταν να αποτυπωθεί, σε πιλοτικό επίπεδο, το κλίμα ασφάλειας, που ουσιαστικά αποτελεί 

την «εικόνα» της κουλτούρας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και των εντοπισμό ενδεχόμενων αντικειμένων που επιδέχονται βελτίωση. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε, ένα από τα ποιο ευρέως χρησιμοποιούμενα Ευρωπαϊκό δομημένο 

εργαλείο, το Νορβηγικό ερωτηματολόγιο NOSACQ-50 (Nordic Occupational Safety Climate 

Questionnaire) που έχει δημιουργηθεί από το Νορβηγικό Ινστιτούτο για την Εργασιακή Ασφάλεια 

και Υγεία. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 50 ερωτήσεις. Το κλίμα ασφάλειας αποτυπώνεται σε 

επτά άξονες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, αφενός απέδειξαν την αποτελεσματική λειτουργία του 

εργαλείου και αφετέρου παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ΠΑ. Η ανάλυση τους και οι 

σχετικές εισηγήσεις θα χρησιμοποιηθούν από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) 

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, υπό την αιγίδα του οποίου υλοποιήθηκε η έρευνα. 

 Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης 
Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας 
ΔΑΔΠ/ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑ. 
Λέκτορας (ΣΔΠ) Σχολής Ικάρων 

 

  

Ανθσγος (Ι) Χαράλαμπος Ντάλιος 
 120 ΠΕΑ 



 
 

34 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 

 

 

PART IΙ  

PRESENTATIONS 

 

 

Ενότητα 1η 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 

 

 



 
 

35 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

1. Building Critical Thinkers - Δημιουργώντας τους Ηγέτες του Μέλλοντος 

           By VASILIOS VRETOS – ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Είναι εξαιρετική τιμή και ευθύνη να βρίσκομαι στο βήμα του 1ου Αερ. Συνεδρίου του ΣΑΣΙ. 

Πιστεύω, εύχομαι και προσδοκώ το πρώτο αυτό Συνέδριο να αποτελέσει τη βάση προβληματισμού, 

υγειούς αεροπορικού στοχασμού, προώθησης νέων ιδεών βασισμένων στις εμπειρίες όλων και, 

βέβαια, τη βάση δημιουργίας αεροπορικής στρατηγικής σκέψης που λείπει από την πατρίδα μας.  

Ένα πάντρεμα δηλαδή του έμπειρου παρελθόντος και του ελπιδοφόρου μέλλοντος, έχοντας πάντα 

υπόψη μας ότι αν επιλέξουμε συνειδητά να αγνοήσουμε το τι μπορεί το παρελθόν να μας διδάξει, 

τότε τόσο η επιλογή όσο και το κόστος της επιλογής θα είναι αποκλειστικά δικό μας.   Καμία άλλη 

τεχνολογική καινοτομία δεν άλλαξε τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις τόσο σημαντικά, τόσο 

γρήγορα και με τέτοια ευρύτητα και καμμιά άλλη ανακάλυψη δεν προκάλεσε τόσο τη φιλοσοφία 

διεξαγωγής του πολέμου, όσο η χρήση της τρίτης διάστασης (αέρα). Παρά ταύτα, πέρασαν αρκετές 

μεταβατικές περίοδοι ώστε να καταρριφθεί η πρωτοκαθεδρία του ιππικού αλλά και να 

αναθεωρηθούν οι θεωρίες της απόλυτης ναυτικής υπεροχής των Corbett και Mahan.  Περίοδοι που 

μας διδάσκουν, ότι παλιές  αντιλήψεις αν και είναι δύσκολο να αλλάξουν, τελικά τροποποιούνται 

είτε από σκεπτόμενους ηγέτες, είτε λόγω της καταστροφής που προκαλούν όταν παραμένουν 

καρφωμένες στο παρελθόν.   Σήμερα, σε ένα παγκόσμιο σύστημα ισχύος  που λόγω της εμφάνισης 

νέων πόλων, τάσεων και απειλών βρίσκεται σε φάση  αναγέννησης, που προσπαθεί με έμφαση στη 

καινοτόμο, συστηματική και συμμετοχική σκέψη να δημιουργήσει θεσμική μνήμη (γνωστή ως 

institutional memory), δηλαδή μνήμη που αποκτά ένα σύστημα/οργανισμός/κράτος με την 

αξιοποίηση ατόμων που έχουν εμπειρίες και έχουν διακριθεί στον πολιτικό και στρατιωτικό βίο και 

δεν είναι εν/εν,  εμείς, θεωρώ ότι  εξακολουθούμε  να απαξιώνουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος 

και να εμμένουμε σε αντιλήψεις εξισορρόπησης των απειλών, αντιλαμβανόμενοι τις ένοπλες 

συγκρούσεις  ως γραμμικές.  Παράλληλα, συνεχίζουμε να εφησυχάζουμε πίσω από απλοϊκές έννοιες 

περί ΄΄σημειακών κρίσεων΄΄ και ΄΄στρατηγικής ψυχραιμίας΄΄,  προσαρμόζοντας εντέχνως την απειλή 

στα μέτρα μας, αδυνατώντας όμως να δώσουμε ρόλο και να θέσουμε το πλαίσιο χρήσης των ΕΔ, σε 

ένα κόσμο που η στρατιωτική ισχύς δεν φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή επίλυσης των 

πολλαπλών προβλημάτων εξωτερικής ασφάλειας αλλά εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε 

θέματα εσωτερικής ασφάλειας.  Φαινόμαστε έτσι να  είμαστε ανέτοιμοι  να  αντιμετωπίσουμε την 

αμφισημία των άγνωστων προκλήσεων που περιβάλλουν τις αναδυόμενες έννοιες των ένοπλων 

συγκρούσεων, όπως είναι οι πολύπλοκες και πολλάκις ασύμμετρες δραστηριότητες του warfare, 

που συμπληρώνουν  την κλασική παραδοσιακή έννοια του πολέμου (war) και περιλαμβάνουν, χωρίς 

να εξαντλούνται, δραστηριότητες πολιτικές, κοινωνικό-πολιτιστικές, οικονομικές, τεχνολογικές, τη 

γεωγραφία, την ιστορία και άλλα.   

Ιστορικά, οι κλασικές γραμμικές θεωρίες, τόσο του Giulio Douhet ότι το αεροπορικό όπλο 

αποτελεί κατεξοχήν επιθετικό όπλο εκτελώντας στρατηγικές αποστολές με σκοπό τη καταστροφή 

δομών και κάμψης του ηθικού του αντιπάλου για αντίσταση, όσο και του William Mitchell περί 

ολοκληρωτικού αεροπορικού πολέμου με την καταστροφή  ζωτικών κέντρων βάρους του εχθρού, 

μπορεί να εξυπηρέτησαν στην αρχική ανάδειξη του αεροπορικού όπλου ως κρίσιμο στρατηγικό 

παράγοντα μιας σύρραξης, αλλά  δεν έλαβαν υπόψη τους  την κατά Κλαούζεβιτς ομίχλη, τριβή και 

τύχη του πολέμου. Έτσι, αρκετά νωρίς, συμπληρώθηκαν από την αμερικανικής επινόησης industrial 

web theory  ήτοι την καταστροφή των κομβικών σημείων των βιομηχανιών του εχθρού με σκοπό τη 

μείωση  της ικανότητάς του να διεξάγει έναν μακροχρόνιο  πόλεμο, βάλλοντας παράλληλα το ηθικό  
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και τη  θέληση του λαού να αντισταθεί. Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τεθήκαν οι πρώτες σκέψεις 

της πολυπλοκότητας  του πολέμου, βάσει της οποίας μικρά γεγονότα οδηγούν δυσανάλογα σε 

εξαιρετικής σπουδαιότητας αποτελέσματα, με την οικονομία του εχθρού να αποτελεί κυρίαρχο 

στόχο.  Οι θεωρίες όμως του αεροπορικού πολέμου δεν έμειναν εκεί. Τόσο η θεωρία υπερκέρασης 

της διαδικασίας σκέψης για δράση και αντίδραση  του εχθρού, του Colonel Boyd, γνωστή ως ODDA 

Loop (Observe–Orient–Decide–Act), όσο και η θεωρία των πέντε κύκλων του Warden που 

εκλαμβάνει τον εχθρό ως ένα σύστημα επιμέρους συστημάτων με την Ηγεσία να αποτελεί τον 

πρωτεύοντα στόχο, αλλά και του parallel warfare, που επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη προσβολή 

πολλαπλών εχθρικών στόχων δημιουργώντας σύνθετα προβλήματα στην ικανότητα αντίδρασης, 

αποτέλεσαν τη βάση ώστε και η πολιτική απόφαση εφαρμογής της σκληρής ισχύος να θεωρείται 

σήμερα ως μια πολυσύνθετη διαδικασία.   

Οι μελλοντικές λοιπόν ένοπλες συγκρούσεις, που όπως φαίνεται θα είναι πολυδιάστατες και 

δύσκολο να διαχωριστούν απλά σε συμμετρικές και ασύμμετρες, απαιτούν μια πολεμική αεροπορία 

που θα μπορεί να δημιουργεί στρατηγικά αποτελέσματα υπηρετώντας μια εθνική στρατηγική και 

μια καλά σχεδιασμένη, εφικτή και υλοποιήσιμη στρατιωτική στρατηγική ενώ, η συνδρομή του 

αεροπορικού όπλου στις  μελλοντικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαρακτήρα των οποίων δύσκολα 

μπορούμε να προσδιορίσουμε σήμερα, θα είναι ένα φάσμα ενδεχομένων σεναρίων και 

πιθανοτήτων που θα εξαρτάται από  τις εκάστοτε δημιουργούμενες καταστάσεις.  Στο σύγχρονο 

αυτό επιχειρησιακό περιβάλλον των  αναπάντεχων και δύσκολα αναγνωρίσιμων προβλημάτων, των 

πολλαπλών στρωμάτων αβεβαιότητας, με μη προβλέψιμη και αντικειμενικά σωστή και εφαρμόσιμη 

λύση, η εναλλαγή χρήσης των χερσαίων, των ναυτικών αλλά και των αεροπορικών δυνάμεων, 

καθίσταται εξαιρετικά ΄΄περιπτωσιακή΄΄με τη  χρήση της αεροπορικής ισχύος να είναι άμεσα 

σχετιζόμενη με τη μετάλλαξη των δυνατοτήτων και τακτικών της συνολικής απειλής, στα πλαίσια 

των πολύπλοκων δραστηριοτήτων του warfare. (Απαιτείται δηλαδή η ανάπτυξη μιας κατανοητής και 

εφαρμόσιμης θεωρίας της πολύπλοκης διευρυμένης έννοιας του warfare και ο σαφής εννοιολογικός 

διαχωρισμός της από την έννοια του war, με το αεροπορικό όπλο να εντάσσεται ολοκληρωτικά και 

στην πρώτη).   Τοιουτοτρόπως, διαφαίνεται ότι η ΠΑ δεν θα μπορεί να αρκείται στη γραμμική 

εκτέλεση της αποστολής της, όπως μέχρι σήμερα τη γνωρίζουμε, αλλά θα απαιτηθεί να συμβάλλει  

καθοριστικά με τις μοναδικές ικανότητές της στην ολιστική και πολυδιάστατη φύση των μελλοντικών 

ένοπλων συγκρούσεων.    

Αυτή η μετάβαση, από την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα γνωστής μορφής του πολέμου και 

συνεπώς των γνωστών προβλέψιμων γραμμικών και αιτιώδους συνάφειας λύσεων, στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση άγνωστων μορφών ένοπλων συγκρούσεων και συνεπώς στη ανάγκη 

εύρεσης  νέων άγνωστων λύσεων,  μοιάζει με μια τολμηρή και συνάμα καινοτόμο διαδρομή.  

Διαδρομή, που απαιτεί την εκπαίδευση κυρίως των στελεχών που θα αναδειχτούν στις ύψιστες 

θέσεις της ηγεσίας, έχοντας ως εφόδια τη γνώση της πολυπλοκότητας των ένοπλων συγκρούσεων 

στη εποχή της πληροφορίας, συνοδευόμενη συνάμα από την αξιοποίηση της κατακερματισμένης  

θεσμικής μνήμης και γνώσης του έμπειρου παρελθόντος, που στον τόπο μας διαχρονικά και 

συστηματικά απαξιώνεται.  Διαδρομή στην οποία θα πρέπει να αποδείξουμε τη διάθεση μας η Π.Α 

να καταστεί.  πρωτίστως ένας οργανισμός μάθησης (learning organization-is  a group of people 

working together collectively to enhance their capacities to create results they really care about) με 

θεσμική μνήμη και ανανέωση ιδεών βάσει εμπειριών, με συνεχή κινητήριο δύναμη την 

ανατροφοδότηση, εκμεταλλευόμενη θετικά όλους αυτούς που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν 

τις εμπειρίες του χθες, ώστε οι νέοι ηγέτες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη δυναμική αβεβαιότητα 

του αύριο. Διαδρομή  αποδοχής των νέων σύγχρονων περί ένοπλων συγκρούσεων  αντιλήψεων 

αποδεχόμενοι  όμως εξ’ αρχής ότι το άγνωστο δεν  είναι απίθανο να συμβεί.  Κ&Κ Η επάρκεια  
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ικανότητας των στελεχών μας στο τακτικό επίπεδο είναι αναμφίβολα εξαιρετική.  Το ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα που ακολουθούν στη σταδιοδρομία τους τους  προετοιμάζει ικανοποιητικά για την 

ιδιαίτερα τεχνική φύση του επαγγέλματός τους, δίνοντάς τους και  κάποιες βασικές έννοιες ηγεσίας.  

Ωστόσο, αν και στη χώρα μας η εκμετάλλευση της καινοτόμου φιλοσοφίας χρήσης της τρίτης 

διάστασης  ιστορικά ενσωματώθηκε άμεσα στα ελληνικά στρατιωτικά δεδομένα, δεν μπόρεσε να 

δημιουργήσει σχολές σκέψεις αεροπορικού πολέμου προσαρμοσμένου στα γεωγραφικά / 

γεωστρατηγικά δεδομένα της περιοχής, αλλά παρέμεινε στο να ακολουθεί/αντιγράφει δόγματα και 

φιλοσοφίες δράσης από άλλες αεροπορίες.  Παράλληλα, τα προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης 

εκπονούνται μεμονωμένα. Όσο καλά και εάν προετοιμάζουν τους σπουδαστές, δεν έχουν σαφή  

στόχευση και σύνδεση με την κατανόηση του τι θα σήμαιναν όλα αυτά στις ένοπλες συγκρούσεις 

του αύριο. Πώς θα βοηθούσαν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε υψηλής πίεσης περιβάλλοντα.  

Επιπρόσθετα, τα στελέχη μας σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσής τους δεν προετοιμάζονται  για τις 

ευθύνες τους στο εθνικό/στρατηγικό επίπεδο και στην ουσία της μεγαλειώδους αρχής ότι ο πόλεμος 

αποτελεί συνέχεια της πολιτικής  με άλλα μέσα. Χωρίς καμία διάθεση αποδόμησης των πάντων θα 

έλεγα ότι το κενό είναι μεγάλο και εξόφθαλμα εμφανές και είτε οφείλεται σε  έλλειψη αεροπορικού 

οράματος, είτε σε αδυναμία παραγωγικής αεροπορικής σκέψης, η ουσία παραμένει η ίδια και, αν 

εξακολουθήσουμε να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, η ιστορία θα μας τιμωρήσει και τότε το 

κόστος θα πρέπει να το επωμιστούμε όλοι μας. Αν  λοιπόν το πρωταρχικό μέλημα κάθε υγειούς 

οργανισμού είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, η προσαρμοστικότητά του  στις εξελίξεις και η 

δημιουργία συνέχειας μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών του,   εκτιμώ ότι απαιτείται 

άμεσα αλλαγή πλεύσης, ώστε να δημιουργήσουμε  μελλοντικούς ηγέτες, που θα μπορούν να 

οραματιστούν το άγνωστο μέλλον και να διαμορφώσουν το περιβάλλον, για να κερδίσουν πολέμους 

του μέλλοντος.  Ηγέτες ικανούς  να δημιουργήσουν παράλληλα και τις κατάλληλες συνθήκες 

συνεχούς παραγωγής νέων ικανών ηγετών.  

 Το πρόγραμμα σπουδών κάθε στελέχους μας  που προορίζεται να αναδειχτεί σε θέσεις 

ηγεσίας της ΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να αντικατοπτρίζει ένα από τα λίγα 

πράγματα που γνωρίζουμε για τις σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις: την εξαιρετική ασάφεια τους.  Η  

κατά Κλαούζεβιτς «ομίχλη του πολέμου» μπορεί  να καταστεί κεντρικό σημείο της στρατηγικής των 

αντιπάλων μας.    Χαρακτήρας και νοημοσύνη θα πρέπει να συμπληρωθούν από την ανάγκη οι ηγέτες 

μας να είναι  θετικά διερευνητικοί   και ανοιχτόμυαλοι, να έχουν κριτική σκέψη,  ώστε  να είναι σε 

θέση να αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Να έχουν ιστορικό υπόβαθρο, 

ώστε  να μπορούν να  διατυπώσουν άποψη σε ιστορικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να είναι 

σε θέση να πλοηγούν με επιτυχία στις «γκρίζες ζώνες» της ηθικής των συγκρούσεων (όπου η 

εφαρμογή απόλυτα ηθικών κανόνων είναι ίσως πλέον αδύνατη).  Ομοίως, πρέπει να νιώθουν άνετα 

με τη λεκτική ασάφεια και να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές και να λαμβάνουν αποφάσεις 

με ελάχιστες ακριβείς πληροφορίες σε περιόδους όπου η πολυπλοκότητα των προβλημάτων 

αναμένεται να αυξηθεί, απαιτώντας την ανάπτυξη  μεγαλύτερης ικανότητας επεξεργασίας και 

εκλέπτυνσης της σκέψης τους (sophistication of thought). Βέβαια, για να είναι αξιόπιστοι πρέπει να 

είναι πολεμιστές. Αυτό είναι και θα παραμείνει η ουσία του επαγγέλματός μας.  Πρέπει επίσης να 

έχουν αυτογνωσία, κατανοώντας τις δυνατότητές τους αλλά και τις αδυναμίες τους και συνάμα μια 

ισχυρή αίσθηση της ταυτότητάς τους ως υπηρέτες του έθνους. Απαιτείται επίσης  ικανότητα 

ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και ωριμότητα, διαπραγματευτική δεινότητα και ικανότητα  να 

ενθαρρύνουν άλλους.  Η πνευματική τους ευελιξία πρέπει να τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται το 

περιβάλλον, να σκέπτονται κριτικά, να οδηγούν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές σε μεγάλους, 

σύνθετους οργανισμούς. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η επιτυχία στο στρατηγικό επίπεδο 

απαιτεί από τους ηγέτες να λειτουργούν εκτός της αποκαλούμενης «ζώνης άνεσής τους» με 

οργανωτικές, γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις. Τέλος,  απαιτείται αφοσίωση στην 
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ανάπτυξη νέων ηγετών. Βέβαια, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αναπτυχθούν μαγικά σε 

μια νύχτα ή σε ένα έτος. Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με όλα αυτά τα γνωρίσματα είναι μια 

διαδικασία που πρέπει να  ξεκινάει πολύ νωρίς, να συμπληρώνεται συστηματικά αλλά και 

ανατροφοδοτείται συνεχώς.  Τα μοντέλα ηγεσίας που έχουν διεθνώς αναπτυχθεί είναι μια λύση, 

αλλά θα πρέπει να μη μας διαφεύγει ότι κάθε μοντέλο ηγεσίας είναι μια προσέγγιση πολύ 

απλούστερη από την πραγματικότητα, αφού ποτέ δεν δίνει την ολοκληρωμένη εικόνα του πολέμου 

ούτε μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της ηγεσίας. Αυτό που δίνει  είναι να προτείνει 

λύσεις, επεξεργαζόμενο του τι έχει ΄΄δουλέψει΄΄ στο παρελθόν.  Έτσι, τα μοντέλα αυτά μπορεί να 

είναι βολικά στο να δίνουν οδηγίες και να προσθέσουν γνώση, αλλά δεν μπορούν ποτέ να δώσουν 

την απαιτούμενη σοφία που ο Κλαούζεβιτς ονόμασε ΄΄λεπταισθησία της κρίσης΄΄.  (Παλιότερες 

Ηγεσίες μπορούν να αποτελέσουν θετικά ή αρνητικά μοντέλα μελέτης, αλλά η  επιλογή ενός 

μοντέλου για μελέτη θα πρέπει να είναι πάντα αποτέλεσμα των εμπειριών, της κατάστασης και της 

παιδείας του επιλέγοντος).   Απαιτείται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να βρούμε 

βιώσιμες λύσεις που ταιριάζουν σε εμάς, χωρίς βέβαια να αγνοούμε το τι κάνουν οι άλλοι.   

Απαιτείται να αποκτήσουμε ως ΠΑ ΄΄θεσμική μνήμη΄΄, να γίνουμε ένας ΄΄learning organization΄΄.  

Γνωρίζοντας ότι στην εποχή της καχυποψίας που ζούμε η ειλικρίνεια των προθέσεων δύσκολα 

γίνεται αποδεκτή, αν και η πραγματικότητα δίνει τελικά τη δική της απάντηση, θα έλεγα ότι μη 

έχοντας έτοιμες πειστικές απαντήσεις στις ειλικρινείς ανησυχίες μου… …..η εισήγησή μου σήμερα 

είχε ως μοναδικό σκοπό   να κινητοποιήσει υγιείς πρωτοβουλίες αλλαγών στο τρόπο που μέχρι 

σήμερα σκεφτόμαστε και ενεργούμε.   Να αποτρέψει τον εφησυχασμό των πολλών.   Να καταδείξει 

την ανάγκη να αντιληφθούμε έγκαιρα και να αναλύσουμε σωστά τις κοσμογονικές αλλαγές που 

συντελούνται στη μορφή του πολέμου και στη συμβολή της αεροπορικής ισχύος .   Να τονίσει, την 

απαίτηση δημιουργίας οικίας αεροπορικής στρατηγικής σκέψης.  

Να προβληματίσει θέτοντας βασικά ερωτήματα όπως: «Μήπως εν τέλει εκπαιδεύουμε 

σήμερα τα στελέχη μας για να πολεμήσουν ένα πόλεμο του παρελθόντος;  Μήπως δεν έχουμε 

επεξεργαστεί όσο θα έπρεπε την άποψη ότι η αεροπορική ισχύς μπορεί πλέον να αναπτυχθεί και να 

συμβάλλει στρατηγικά μόνο αν ιδωθεί στο  πλαίσιο του ολοκληρωμένου (συμμετρικού, ασύμμετρου 

και υβριδικού) πολέμου, προσαρμοσμένου στις δικές μας γεωστρατηγικές παραμέτρους;  Μήπως 

τέλος δεν αντιλαμβανόμαστε το γιατί στο ερώτημα «Τι θα είναι η ΠΑ αύριο;» η απάντηση  είναι 

«εξαρτάται»… Τέλος, και ίσως πάνω από όλα, η εισήγησή μου σήμερα είχε σκοπό  να καταδείξει την 

απαίτηση  δημιουργίας Ηγετών που θα μπορούν όχι μόνο να εμπνέουν με τις γνώσεις τους, τον 

επαγγελματισμό τους, την ιστορική τους επάρκεια, το χαρακτήρα τους, την παρουσία τους, τη 

διαπραγματευτική τους δεινότητα αλλά θα επιλύουν σύνθετα και άγνωστα προβλήματα και θα  

λαμβάνουν αποφάσεις  σε μικρό χρόνο.    

Ηγέτες, που στο δίδυμο της αντίφασης «είναι και φαίνεσθαι»  αναμφισβήτητα θα κυριαρχεί 

το πρώτο, ενώ με την  προσωπικότητα και επάρκεια τους  θα μπορούν  να καθορίζουν το μέλλον του 

όπλου, όχι μόνο με βάση τα όσα διδάσκουν ξένες σχολές σκέψεις και δόγματα, αλλά με βάση τη 

θεσμική μας μνήμη και τα όσα απαιτούν οι ραγδαία μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Εάν πραγματικά 

θέλουμε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι στην αντιμετώπιση της ομίχλης των μελλοντικών 

ένοπλων συγκρούσεων και να διατηρήσουμε την  ΠΑ  στο επίκεντρο μιας ισχυρής στρατιωτικής 

στρατηγικής,  οφείλουμε Κ&Κ να αναθεωρήσουμε τις υπάρχουσες απόψεις μας και να θέσουμε  ως 

προτεραιότητα την ανανέωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών μας που θα ηγηθούν 

του όπλου και θα αναλαμβάνουν υπευθυνότητες από το τακτικό επίπεδο έως το επίπεδο της Υψηλής 

Στρατηγικής.   
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2. Η μελλοντική όψη της Αεροπορικής ισχύος και τα νέα μέσα στην 

υπηρεσία της ΠΑ 

The future view of the Air Power & the new means in the service of HAF 

            By  Dr GEORGE GEROULIS – Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση των τάσεων τεχνολογικής εξέλιξης του αεροπορικού όπλου και της 

διαμορφούμενης AEΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ μέσω της ποικιλίας & της  νέας μορφής των επιχειρήσεων  

που θα εκτελούνται ή θα υποστηρίζονται από αυτό στις επόμενες δεκαετίες. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

    Η παρουσίαση θα καλύψει συνοπτικά τα παρακάτω αντικείμενα:  

1. EIΣΑΓΩΓΗ  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

5. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  - ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ   

6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ  & ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΧΜΗΣ  

7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 

8. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Π.Α. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Αναμφισβήτητα η «Αeronautical Science» είναι η νεότερη επιστήμη που όμως ενσωματώνει και 

εκμεταλλεύεται τον  μεγαλύτερο όγκο γνώσεων από όλες σχεδόν τις υπόλοιπες επιστήμες που 

ανέπτυξε διαχρονικά ο άνθρωπος . Αποτέλεσμα αυτής της υψηλής και ποικίλης συσσώρευσης 

επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής συνύπαρξης πολλών επιτευγμάτων των θετικών επιστημών 

είναι η τρομακτική εξέλιξη του αεροσκάφους, με έμφαση την αξιοποίησή του ως όπλου.  

 Μόλις πέρασε ένας αιώνα από την πρώτη πτήση του ανθρώπου με συσκευή βαρύτερη του αέρα, 

δηλαδή δύο γενιές ανθρώπων και ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, 

προσδιορίζοντας την διάρκεια της γενιάς στην εικοσαετία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

τεχνολογική και επιχειρησιακή εξέλιξη του αεροπορικού όπλου. Η πραγματοποιηθείσα,  με 

γεωμετρική πρόοδο, αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη του αεροσκάφους στα 120 περίπου χρόνια της 

ζωής του, προσδιορίζει την δυσκολία αντικειμενικής και ακριβούς πρόβλεψης της αναμενόμενης 

μελλοντικής του μορφής και των μελλοντικών του επιχειρησιακών δυνατοτήτων που καθορίζουν και 

την αεροπορική ισχύ ενός έθνους.  

Σίγουρα  απαιτεί από τον σημερινό μελετητή ειδικές, αν όχι μαντικές ικανότητες η περιγραφή της 

μορφής του αεροσκάφους στα τέλη του επόμενου αιώνα. Επειδή δεν διακατέχομαι από μαντικές 

ικανότητες περιορίζομαι σε πρόβλεψη εικοσαετίας, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να χαρακτηρισθώ 

μετά την παρέλευσή της, βάσει του παρόντος κειμένου  για έλλειψη φαντασίας γιατί η τεχνολογία και 

οι εφαρμογές της και στον αμυντικό τομέα είναι απεριόριστες.    
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Για την περιγραφή της μελλοντικής μορφής του πλέον σύγχρονου όπλου, της πολεμικής 

αεροπορίας,  κρίνεται σκόπιμη η σύντομη αναφορά στην τεχνολογική και επιχειρησιακή εξέλιξη των 

δυνατοτήτων του αεροσκάφους διαχρονικά, με επισήμανση των σημαντικότερων βελτιώσεων  και της  

αύξηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του. 

 Στην πρώτη δεκαετία χρήσης του αεροσκάφους, παρατηρείται η αξιοποίησή του με φαντασία και 

τόλμη από τους τότε αεροπόρους σε πολεμικές εφαρμογές όπως η εκτέλεση αποστολών αναγνώρισης, 

υποστήριξης βολών πυροβολικού και ρίψης αυτοσχέδιων βομβών από αέρος σε επίγειους στόχους.  

 

        Πριν τελειώσει ο Β ΠΠ έχουμε και τα πρώτα αεριωθούμενα, αφού τα ελικοφόρα αφη 

εξάντλησαν τα όρια ταχύτητας που επέτρεπε η τότε τεχνολογία των εμβολοφόρων κινητήρων κάθε 

μορφής. Πρόδρομος αυτών ήταν οι ιπτάμενες βόμβες, ή άλλως οι πύραυλοι εδάφους - εδάφους της 

Γερμανίας που σχεδιάσθηκαν για να συμπληρώσουν τις ανάγκες εκτέλεσης αποστολών 

βομβαρδισμού με μεγαλύτερη ασφάλεια, οικονομία ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά 

επιχειρησιακά πλεονεκτήματα αιφνιδιασμού, παραπλάνησης, ελιγμού, κλπ. Λίγο μετά την λήξη του 

πολέμου και την αναδιοργάνωση της αμυντικής βιομηχανίας,  η πρώτη γενιά αεριωθουμένων, 

εκπαιδευτικών και μαχητικών είναι γεγονός. Κύριο χαρακτηριστικό τους οι μεγάλες ταχύτητες και οι 

εξειδικευμένες διηχητικές και υπερηχητικές επιδόσεις ορισμένων τύπων στην αερομαχία. Η 

μεταφορά εξελιγμένων βομβών και ρουκετών για εκτέλεση αποστολών αέρος εδάφους – θαλάσσης 

μαζί με βελτιωμένα συστήματα σκόπευσης, έδωσε μεγάλα πλεονεκτήματα στο νεοσύστατο 

αεροπορικό κλάδο των Ε.Δ.,  δημιούργησε νέα τακτική σκέψη και κραταίωσε την αεροπορική ισχύ, ως 

την κυρίαρχη στον τομέα της εθνικής αμυντικής ικανότητας ενός έθνους.    Η Ελλάδα ως μέλος του 

ΝΑΤΟ ενσωμάτωσε στο οπλοστάσιό της  όλους σχεδόν τους τύπους που χρησιμοποίησε τότε η USAF 

στο τακτικό πεδίο ταυτίζοντας την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή  της υποδομή – τακτικές στο 

αμερικανικό μοντέλο. Οργανώθηκε τότε το σύστημα αεράμυνας, αποκτήθηκαν τα πρώτα βλήματα 

εδάφους – αέρος, συγκροτήθηκε το ΣΑΕ με radar ΕW, και η Π.Α. της χώρας μας δεν είχε τίποτε να 

ζηλέψει από τις γειτονικές μας χώρες διατηρώντας στα απαιτούμενα επίπεδα την αεροπορική της 

ισχύ. Αεροσκάφη όπως το  F-102, το F-104 και το F-5 αντικατέστησαν τα πρώτα  jet F-86 αυξάνοντας 

παράλληλα την εθνική αεροπορική ισχύ.    

        Στην περίοδο του πολέμου του ΒΙΕΤΝΑΜ εμφανίσθηκε η δεύτερη γενιά αφων που ξεχώρισε 

για την μεγάλη ταχύτητα, την ευελιξία, την δυνατότητα μεταφοράς μεγάλης μάζας πυρός, τα έξυπνα 

όπλα και τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυτιλίας και σκόπευσης, δημιουργώντας επανάσταση στις 

επιχειρησιακές τακτικές, στην πολυμορφία αποστολών αέρος – αέρος, αέρος εδάφους, αέρος 

θαλάσσης, αλλά και σε ειδικές αποστολές.  Αεροσκάφη σαν το θρυλικό F-4 Phantom, το Α-7 Corsair, 

        Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

αξιοποιείται πλήρως σε αποστολές 

αναγνώρισης, αναχαίτισης και βομβαρδισμού 

με αυτοσχέδιους για την εποχή μηχανισμούς 

υποστήριξης των αποστολών αυτών, με κύρια 

αυτή της ενσωμάτωσης πολυβόλου στην 

άτρακτο, αλλά και την μετατροπή του σε 

αμφίβιο μέσο με τοποθέτηση πλωτήρων, 

διευρύνοντας το θέατρο επιχειρήσεών του και 

το είδος των αποστολών του και στην θάλασσα.  

αέρος και σε αποστολές αναχαίτησης 

ενσωματώνοντας πολυβόλα. 

       Στον Β’ ΠΠ σημειώνεται μεγάλη εξέλιξη σε  

σκάφος, κινητήρες οπλισμό και οπλισμό, 

αναπτύσσοντας παράλληλα και συστήματα 

αεράμυνας, (αντιαεροπορικά,  radar, κλπ 

επίγεια μέσα καταστολής των βομβαρδιστικών 

αφων). 
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το F-1 που απέκτησε και η Π.Α. το 1974 και μετά, κυριολεκτικά εκτίναξαν την αεροπορική ισχύ της 

χώρας μας εξασφαλίζοντας την αναγκαία αποτροπή και όχι μόνο. Θεμελίωσαν μία αεροπορική 

υπεροχή στην περιοχή μας για αρκετά μεγάλη περίοδο μετά την Κυπριακή τραγωδία. Εκπαίδευσαν 

σκληρά τη γενιά μας, γαλούχησαν με σύγχρονο τρόπο ολόκληρο το προσωπικό της Π.Α. 

διαμορφώνοντας την σημερινή υποδομή και την επιχειρησιακή  δεινότητα του σύγχρονου  Έλληνα 

αεροπόρου, στοιχείο που όλοι αναγνωρίζουν διεθνώς. Στοιχείο που αναδεικνύει την αξία της τότε 

στρατηγικής επιλογής, της επιλογής αεροπορικού εξοπλισμού υπεροχής. Μία καθοριστικής σημασίας 

εθνική πολιτική που επένδυσε στην ιδέα της αεροπορικής ισχύος, υλοποιώντας ένα πλήρες 

εξοπλιστικό πρόγραμμα προμήθειας αεροσκαφών μαζί με οπλισμό και υποδομές, όπως το απαιτούσε 

η νέα τεχνολογία πλατφόρμας, συστημάτων και όπλων. 

 Με την απόκτηση των F-16, των αφων τρίτης γενιάς με κύριο χαρακτηριστικό τους την 

τεχνολογία του fly by wire, ανατρέπονται όλα τα δεδομένα ελέγχου του αεροσκάφους με 

υδραυλομηχανισμούς και συρματόσχοινα. Αντικαθίστανται με ηλεκτρονικά συστήματα και  actuators, 

υποβοηθούμενα με μικρο-υπολογιστές, μειώνοντας πολύ το βάρος των παρελκομένων του επ 

ωφελεία του ωφέλιμου φορτίου του. Παράλληλα η ευελιξία του αεροσκάφους που χαρακτηρίζεται 

απόλυτα ασταθές, σε αντίθεση με την ευστάθεια των αφων της 2ης γενιάς, δίνει την δυνατότητα της 

πλήρους ευελιξίας χωρίς ιδιαίτερες χειριστικές ικανότητες λόγω της συνύπαρξης πλέον του ανθρώπου 

με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε όλους τους χειρισμούς του αεροσκάφους.  Η είσοδος στην Π.Α. των 

αφων τρίτης γενιάς,  F-16 kαι Μ-2000 συνοδεύθηκε με την απόκτηση και νέων ειδικών όπλων (π.χ.  

scalp, κλπ), και εκσυγχρονισμό του συστήματος αεράμυνας (Patriot, Erieye, κλπ), όπου μετά την κρίση 

των Ιμίων, συνετέλεσαν καθοριστικά στον πολλαπλασιασμό της αεροπορικής ισχύος  και παρά την 

αριθμητική υπεροπλία του αντιπάλου διατηρούν ακόμα και σήμερα την αναγκαία αποτρεπτική 

ικανότητα, αναδεικνύοντας και πάλι την σημασία της αεροπορικής ισχύος στην εθνική αμυντική 

πολιτική μιας χώρας.   

Η εμφάνιση των αεροσκαφών τέταρτης γενιάς (π.χ. Εuro-fighter, Su 30, κλπ) στα τέλη του 20 αιώνα 

με κύριο χαρακτηριστικό τους την χαμηλή υπογραφή  (stealth capabilities) σε σημαντική περιοχή του 

ΗΜ φάσματος που λειτουργούν τα περισσότερα συστήματα ΕW του ΣΑΕ, τα καθιστά δύσκολα 

ανιχνεύσιμα ακόμα και σε μικρές αποστάσεις. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τον διευρυμένο 

φάκελο πτήσης κυρίως στα μεγάλα ύψη, τους νέας τεχνολογίας αισθητήρες (passive – active), την 

ενεργειακή υπεροχή και ευελιξία σε όλα τα ύψη σε σχέση μα τα αφη των προγενέστερων γενιών,  με 

διατάξεις stealth configuration management, με πτερύγια  canards  στο ρύγχος του σκάφους και 

μεταβλητής γωνίας ακροφύσια,  αλλά και ένα πλήρως ανανεωμένο σύστημα C4I, που τα διασυνδέει 

με όλα τα κέντρα διοίκησης, τα πλοία, τα συστήματα αεράμυνας και τα λοιπά μέσα υποστήριξης των 

επιχειρήσεων, (επικοινωνίες, Η.Π., πληροφορίες, κλπ), αλλά και νέα όπλα μεγάλης απόστασης για 

αποστολές Α/Α και Α/Ε,  τα καθιστά κυρίαρχα στον αέρα, ενισχύοντας σημαντικότατα την αεροπορική 

ισχύ του έθνους που τα διαθέτει.  Δυστυχώς η Ελλάδα για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Π.Α. δεν 

ενσωμάτωσε στη δύναμή της τέτοιο οπλικό σύστημα. Είναι λανθασμένη η κατάταξη από ορισμένους 

του F-16 Blk 52+ της ΠΑ σε αυτή την γενιά. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά της, π.χ. το LINK 16 (ΜΙDS) 

το οποίο συνεργάζεται με τα PATRIOT και το ΑΣΕΠΕ και ορισμένους σταθμούς του ΣΑΕ, αλλά δεν παύει 

να είναι ένας ελάχιστος πολλαπλασιαστής και δεν καλύπτει την απαιτούμενη αεροπορική ισχύ. 

Η επόμενη γενιά των αφων η οποία δρομολογήθηκε για να συμπληρώσει στην ουσία και να 

επεκτείνει τις δυνατότητες της 4ης γενιάς είναι αυτή του  F-22  και F-35. Mία ακριβή μετάβαση που 

δημιουργεί όμως μία ειδοποιό διαφορά στο αεροπορικό status, όμοια με αυτή που δημιούργησαν τα 

αφη δεύτερης γενιάς. Στην ουσία αναδομεί την φιλοσοφία του αερο-επιχειρείν. Αυτή η γρήγορη 

«επικράτηση» θα λέγαμε αυτού του πανάκριβου αεροπορικού συστήματος μεταξύ των χωρών του 

ΝΑΤΟ,  που δεν απαιτεί την αγορά μόνο του αεροσκάφους αλλά και των συστημάτων υποδομής 
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εδάφους και αέρος των υπολοίπων αφων που πρέπει να συνεργάζονται με αυτοποιημένο τρόπο μαζί 

του, (π.χ. τροποποίηση – εκσυγχρονισμός των F-16  σε viper),  για να εξασφαλισθεί το προβλεπόμενο 

επιχειρησιακό αποτέλεσμα της εναέριας κυριαρχίας, αποτελεί σήμερα ένα απτό παράδειγμα της 

ραγδαίας μετεξέλιξης του αεροπορικού όπλου.  

Η εμπορική θα λέγαμε επιτυχία λόγω του μεγάλου αριθμού των πωλήσεων του F-35 σε διάστημα 

που δεν ωρίμασαν τα προηγούμενα αφη 4ης γενιάς, όπως π.χ. το  Eurofighter, δυσανάλογη με τον 

σχεδιασθέντα  χρόνο ζωής  τους θέτει σε αμφιβολία και το χρόνο ζωής και του F-35. Ήδη διαφαίνεται 

η αδυναμία ενσωμάτωσης νέων όπλων, αλλά και πανάκριβος και κατώτερος των επιδιώξεων ο 

εκσυγχρονισμός των αφων προηγούμενων γενιών που θα πρέπει να το συνοδεύουν στις επιχειρήσεις. 

Πριν καλά-καλά παραληφθεί από τους χρήστες το πανάκριβο αυτό αεροπορικό σύστημα και η USAF 

δοκιμάζει και προωθεί την συνεργασία του με μη επανδρωμένα αεροχήματα αντί αφων F-16 

κατάλληλα εκσυγχρονισμένων.  

Με δεδομένο λοιπόν αυτό το γεγονός αλλά και την ραγδαία αξιοποίηση από πολλούς χρήστες, και 

κατά μόνας, μη επανδρωμένων αεροχημάτων UAS για πληθώρα αεροπορικών αποστολών, με πολύ 

χαμηλότερο κόστος και δυνατότητες μεγαλύτερες για εγχώριες συμμετοχές, δημιουργούνται μεγάλα 

διλήμματα στους σχεδιαστές της εθνικής αμυντικής πολιτικής. Η Ελληνική Π.Α. αντιμετωπίζει σήμερα 

αυτό το πρόβλημα στην μεγαλύτερή του διάσταση από κάθε άλλη συμμαχική αεροπορία, αφενός 

λόγω της οικονομικής κρίσης που της στέρησε το δικαίωμα εναρμονισμού των εξοπλισμών της με τους 

συμμάχους της και την συμμετοχή σε πρόγραμμα απόκτησης αφων 4ης ή 5ης γενιάς και αφετέρου που 

την ανάγκασε σε ατυχείς, κατά την προσωπική μου άποψη επιλογές, με έμφαση σε αυτή του 

εκσυγχρονισμού του P-3 ORION άσχετα και αν ουσιαστικά είναι πρόγραμμα του ΠΝ, αλλά και του 

εκσυγχρονισμού των F-16 Βlk 52+.  

H επιλογή εκσυγχρονισμού των τελευταία αποκτηθέντων F-16 και όχι των παλαιοτέρων  

(γνωρίζοντας φυσικά ότι τεχνικά ήταν αδύνατη η πλήρης αναβάθμιση), θα εξασφαλίσει μεν στην Π.Α. 

την δυνατότητα συνεργασίας τους με συμμαχικά F-35, (αν απαιτηθεί για υποστήριξη της εθνικής μας 

άμυνας …με ότι αυτό συνεπάγεται), αλλά θα αποδυναμώσει, αν όχι θα απαγορεύσει τόσο το δικαίωμα 

στρατηγικών επιλογών εικοσαετίας με εμπλοκή σε πρόγραμμα απόκτησης αφων 6ης γενιάς, όσο και 

της ουσιαστικής εμπλοκής της σε προγράμματα UAS με αξιοποίηση στο έπακρον της εγχώριας 

βιομηχανίας, κάτι που φαίνεται ότι θα είναι πλέον μονόδρομος τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία 

για όλες τις συμμαχικές χώρες.         
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Ολοκληρώνοντας την ιστορική επισκόπηση του αεροπορικού όπλου, αντί επιλόγου παρατίθεται 

ο ανωτέρω πίνακας που δημοσιεύθηκε πριν από πέντε χρόνια σε αμυντικό περιοδικό του 

αμερικανικού τύπου με τίτλο : Committed to Excellence in defense of the Nations.  

Είναι προφανές ότι το 1940 για την καταστροφή ενός στόχου χρησιμοποιούντο 1000 αεροσκάφη 

με ανάλογο πλήρωμα και υποδομές υποστήριξης. Σήμερα σχεδιάζεται η εξουδετέρωση 32 στόχων 

με ένα χειριστή και 4 UAS,  ή ένα F-35 και 4 UAS  που θα το συνοδεύουν. Στα αμέσως επόμενα 

χρόνια, δηλαδή100 χρόνια μετά τον Β’ ΠΠ ένας χειριστής με την εκμετάλλευση αυτόνομων UAS με 

την μορφή σμήνους θα μπορεί να εξουδετερώσει …. Χιλιάδες στόχων.  

Θα διαμορφωθεί μία νέα μορφή Αεροπορικής Ισχύος που θα ανατρέψει τα δεδομένα του 20 αιώνα 

περί τακτικής επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των γνωστών αφων… και που ήδη προβληματίζει 

έντονα τους σκεπτόμενους επαΐοντες…. 

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Για την παρουσίαση της μελλοντικής όψης της Αεροπορικής Ισχύος και την κατανόηση από το 

κοινό θα πρέπει να παρουσιασθεί και να γίνει αποδεκτή η αποδιδόμενη από τον συντάκτη ερμηνεία 

του όρου. 

Διαχρονικά πολλοί επώνυμοι ερμήνευσαν τον όρο με τις παρακάτω φράσεις1, που κρίνεται 

σκόπιμο να παρατεθούν στον αναγνώστη οι σημαντικότερες για διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για 

την διαδοχική εξέλιξη του αεροπορικού κλάδου και κατά κρίση απόδοση της δικής του ερμηνείας 

περί αεροπορικής ισχύος στον 21ο αιώνα, που είναι και το ζητούμενο της παρούσας εισήγησης.  

Ο όρος «αεροπορική ισχύς» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον H. G. Wells το 1908 στο 

μυθιστόρημά του «War in the Air». Στη συνέχεια ο Φ. Τ. Τζέιν χρησιμοποίησε τον όρο στην έκδοση 

του 1909 τoυ «All the World Air Ships» και τελικά καθιερώθηκε  η χρήση του όρου στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920 όταν οι θεωρητικοί της αεροπορικής ισχύος διατύπωσαν ευρείς ορισμούς του 

όρου. Από τους αναγνωρισμένους πρώτους θεωρητικούς του αέρα - Guilio Douhet, Hugh Trenchard 

και William Mitchell-Douhet,  ο τελευταίος δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον όρο, αν και ήταν ο 

πρώτος υποστηρικτής της εναέριας υπεροχής και των θεωριών του εναέριου πολέμου. Ομοίως, 

παρόλο που δημοσίευσε τρία φυλλάδια στην αεροπορική δύναμη το 1943, 1945 και 1946, ο 

Trenchard δεν όρισε τον όρο. Το 1925, ο  Billy Mitchell  καθόριζε την αεροπορική ισχύ ως «την 

ικανότητα να κάνεις  κάτι στον αέρα».  

Στην προπολεμική του έκδοση «Air Force and Armies», ο αρθρογράφος και στοχαστής αρχηγός 

της RAF  Marshal John Slessor έδωσε έναν σαφή ορισμό της αεροπορικής ισχύος ως «μια σύνθεση 

αεροπορικών δυνάμεων  και όλων όσων άμεσα ή έμμεσα τις υποστηρίζουν, όπως η ανθηρή 

βιομηχανία αεροσκαφών, η πολιτική αεροπορία, μια καλή μετεωρολογική υπηρεσία, ασφαλείς 

προμήθειες καυσίμων κ.ο.κ.». Οι δραματικές επιπτώσεις της αεροπορικής ισχύος στη διεξαγωγή του 

Β 'Παγκοσμίου Πολέμου ανέδειξαν την σημασία του όρου και την ταύτισαν με την εθνική ασφάλεια. 

    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «To αεροσκάφος είναι το όπλο των αδυνάτων» Δήλωση που είναι 

διαχρονικά αποδεκτή και δικαιώνει όλες τις επιλογές της χώρας μας μέχρι σήμερα για διατήρηση 

ισχυρής Π.Α. 

 

1. PATHFINDER, Issue 133, May 2010. Air Power Development Centre Bulletin, Australian A.P.D.C. 
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ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΟΡΤΣΙΛ «Η αεροπορική ισχύς είναι η 

πιο δύσκολη από όλες τις μορφές στρατιωτικής 

ισχύος  που μπορεί να μετρηθεί ή να εκφρασθεί με 

συγκεκριμένους όρους». Παρόλο που αυτή η 

δήλωση έγινε όταν η αεροπορική ισχύς ως 

στρατιωτική ικανότητα ήταν στα σπάργανα, εξήντα 

χρόνια αργότερα, όταν η αεροπορία ως ανεξάρτητο 

όπλο ωρίμασε και εξουσιάζει στην συνολική 

στρατιωτική ισχύ ενός έθνους, εξακολουθεί να 

αντανακλά την πολυπλοκότητα των παραγόντων 

που διαμορφώνουν την αεροπορική ισχύ και των 

μεθόδων μετροποίησης αυτής σύμφωνα με τα 

εκάστοτε επιχειρησιακά δεδομένα.  

 

Η δήλωση του Τσώρτσιλ ενισχύεται από τον James Spaight, (1930), θεωρητικό της αεροπορικής 

Ισχύος, που δήλωσε ότι η αεροπορική ισχύς «δεν περιορίζεται στα όρια μιας φράσης ή ακόμα και σε 

έναν εκτεταμένο ορισμό….και σχετίζεται με τον χαρακτήρα του κράτους που την χρησιμοποιεί, τον 

τρόπο που την εκμεταλλεύεται  … και το στάδιο που την αξιοποιεί». Η δήλωση του Spaight 

απεικονίζει το λόγο της συνεχούς εξέλιξης του ορισμού της αεροπορικής ισχύος.  

Ο στρατηγός Hap Arnold, γενικός διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων του αμερικανικού 

στρατού κατά τη διάρκεια του Β' Π.Π. δήλωσε ότι «η αεροπορική ισχύς περικλείει την ικανότητα ενός 

έθνους να εξαπολύσει φορτία, ανθρώπους, καταστροφικούς πυραύλους και ενδεχόμενα να κάνει 

πόλεμο για να επιτύχει τον επιθυμητό ΑΝΣΚ». 

Οι μεταπολεμικoί ορισμοί αντικατοπτρίζουν αυτήν την ευαισθητοποίηση. Η Πολεμική Αεροπορία 

του Στρατού των ΗΠΑ χαρακτήρισε την αεροπορική ισχύ ως  «τη συνολική ικανότητα ενός έθνους να 

πετάξει, να δρα μέσω του εναέριου χώρου, να χρησιμοποιεί ελεγχόμενες πτήσεις αφων». Ο Slessor 

παρείχε μια πραγματιστική και άμεση συσχέτιση μεταξύ εθνικής ασφάλειας και αεροπορικής ισχύος 

. Το 1955, ο Alexander De Seversky, ένας ισχυρός υποστηρικτής της αεροπορικής ισχύος, 

επιβεβαίωσε αυτή τη εξάρτηση, ορίζοντας την αεροπορική ισχύ ως « την ικανότητα ενός έθνους να 

διεκδικήσει όσα επιθυμεί με την χρήση των εναέριων μέσων».  

Το 1983, οι Richard Mason και Michael Armitage χαρακτήρισαν την αεροπορική ισχύ ως «την 

ικανότητα να παρέχουν στρατιωτική δύναμη από μια πλατφόρμα στην τρίτη διάσταση, πάνω από 

την επιφάνεια της γης». Η USAF, η RAF, η  RAAF, οι Ινδίες, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, κλπ Π.Α. επειδή 

ο ορισμός προσέφερε έναν βαθμό τυποποίησης για την κατανόηση της σύγχρονης αεροπορικής 

ισχύος,  τον αγκάλιασαν και προσδιόρισαν την αεροπορική ισχύ στα στρατηγικά τους δόγματα ως 

«την ικανότητα να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν στρατιωτική δύναμη στην τρίτη διάσταση - η 

οποία περιλαμβάνει το περιβάλλον του διαστήματος – η από πλατφόρμες πάνω από την επιφάνεια 

της γης».  Ωστόσο, αυτός ο ορισμός δεν περιείχε όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει η 

αεροπορική ισχύς υποστηρίζοντας την εθνική ασφάλεια και περιορίστηκε στην προβολή 

στρατιωτικής δύναμης και συνδυάστηκε επίσης με το χώρο της ατμόσφαιρας και του διαστήματος. 

Σήμερα η ιδέα αυτή συνδυασμένη παρουσιάζεται σε πολλά δόγματα και ο όρος Αεροπορικής Ισχύς 

αντικαθίσταται με τον όρο «Αεροδιαστημική Ισχύς» εντάσσοντας κάτω από τις Π.Α. των εθνών και 

υπηρεσίες του διαστήματος κυρίως για  air space management, control security & C4I.  
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Επειδή η Ελληνική Π.Α επιθυμεί διαχρονικά να ακολουθεί τις εξελίξεις και να διαμορφώνει (μέσα 

από σοβαρό εξοπλιστικό επιχειρησιακό σχεδιασμό) το περίγραμμα μιας μελλοντικής τοπικής 

Αεροπορικής Ισχύος, ικανής να προκαλεί αποτροπή και να διατηρεί την δυνατότητα πρόκλησης 

στρατηγικών επιπτώσεων σε βάθος στον αντίπαλο, θα πρέπει η φυσική της Ηγεσία να εξελίσσεται 

και να ενεργεί ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρονται 

μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών στο εξελισσόμενο πλαίσιο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας. 

Ίσως θα πρέπει να επανεξετάσει το δόγμα, να το προσαρμόσει στο πλαίσιο της παγκόσμια 

διαμορφούμενης «Αεροδιαστημικής Ισχύος» και να επανεντάξει στην Π.Α. τον φορέα του ΓΕΕΘΑ 

των διαστημικών εφαρμογών…. και όχι μόνο, αν θέλει να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες 

προκλήσεις μετεξέλιξης του αεροπορικού όπλου.   Ίσως για τα Ελληνικά δεδομένα ο ορισμός της 

αεροπορικής ισχύος επικαιροποιημένος θα μπορούσε να διατυπωθεί ως ακολούθως 

περιλαμβάνοντας και προγενέστερους ορισμούς: 

«ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ είναι η συνολική ικανότητα του Ελληνικού έθνους να 

εκμεταλλεύεται το σύνολο των αεροδιαστημικών μέσων και υποδομών του, να ίπταται, να δρα 

μέσω του εναέριου χώρου και του διαστήματος, να χρησιμοποιεί ελεγχόμενες πτήσεις μέσων και 

να παρέχει την απαραίτητη στρατιωτική δύναμη όπου και όταν απαιτείται για την επίτευξη των 

εθνικών του στόχων συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλειας και αποτροπής.» 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τον προσδιορισμό της αεροπορικής ισχύος, εύλογα 

μπορεί ο αναγνώστης να διερωτηθεί για την αριθμητική τιμή αυτής της πολυπόθητης αεροπορικής 

ισχύος. Δηλαδή να προσδιορισθεί το μέγεθος αυτής που θα είναι ικανό να καλύψει τις υφιστάμενες 

επιχειρησιακές ανάγκες με τον καλύτερο και οικονομικότερο φυσικά τρόπο.  

Σίγουρα η αριθμητική αυτή σχέση θα εμπεριέχει ένα συνολικότερο γινόμενο παραγόντων που 

θα μεταβάλλεται ανάλογα με την αντίστοιχη ικανότητα των αντιπάλων ή την γενικότερη 

επιχειρησιακή ανάγκη του έθνους για συγκρότηση ικανής αεροδιαστημικής ισχύος. Η τιμή αυτή της 

αεροδιαστημικής ισχύος εξάγεται ως το γινόμενο των συντελεστών συνολικής ποιότητας ΤQ του 

αεροπορικού κλάδου των Ε.Δ., ήτοι” 

TQ = R X Re X E X r X ED X sT X C X I X SI X Qr X Ti X In X Re 

της ετοιμότητας R και ταχύτητας αντίδρασης Re, των αεροπορικών μέσων, αποτελεσματικότητας E 

και αξιοπιστίας r των διατιθέμενων οπλικών συστημάτων, της ικανής εμβέλειας δράσης ED, του 

βαθμού ομοιοτυπίας sT,  της συμβατότητας C υλικών και υποσυστημάτων, της διαλειτουργικότητα I 

των εμπλεκομένων έμμεσα ή άμεσα λοιπών μέσων των Ε.Δ., της υποστηριξιμότητας  Sl από εγχώριες 

πηγές ή επαρκή τεχνικο-εφοδιαστική αλυσίδα, της επάρκειας Qr  και κατάλληλης εξειδίκευσης Ti και 

διαρκούς ενημέρωσης του προσωπικού In και φυσικά της γενικότερης ικανότητας έγκαιρης 

ανανέωσης  και εκσυγχρονισμού Re του διατιθέμενου αεροδιαστημικού υλικού και μέσων για 

διατήρηση ή αύξηση της μαχητικής εν γένει ικανότητας του κλάδου, ώστε να υποστηρίζεται στο 

μέτρο που αναλογεί στο αεροπορικό όπλο η εθνική ασφάλεια και η γενικότερη αμυντική πολιτική 

της χώρας. 

5. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ 

Ο μελλοντικός σχεδιασμός των αφων 6ης γενιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα πρώτα πειραματικά 

σκάφη έχουν κατασκευασθεί. Αποκλειστικός στόχος είναι το  Air Superiority που θα επιτυγχάνεται 

μέσω της «Ενιαίας Δικτυοκεντρικής Άμυνας» με βασικούς συντελεστές  τα επίγεια στρατεύματα, τα 

χερσαία, ναυτικά  εναέρια και διαστημικά μέσα και πλατφόρμες, τα συστήματα C2, IO και ΕW.   
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Η αεροδιαστημική ισχύς θα βασίζεται στους παρακάτω τρεις βασικούς πυλώνες:   

 

  

γ. Την αξιοποίηση των νέων μαχητικών με αυξημένες επιδόσεις.  Τα να μαχητικά θα 

διακρίνονται για: 

 

 

 

 

 

Στο πρόσφατο Parish Air Show, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία παρουσίασαν ένα μοντέλο του 

Μελλοντικού Συστήματος Εναέριας Μάχης (Future Air Combat System-FACS) το οποίο αποτελεί τη 

βάση για το μαχητικό 6ης γενιάς της Ευρώπης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του FACS είναι 

εντυπωσιακά: stealth, βλήματα μεγάλων αποστάσεως και δυνατότητα δράσης ως επιχειρησιακό 

κέντρο διεύθυνσης drones που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Κάτι ανάλογο έχει δρομολογηθεί 

στις ΗΠΑ με το XQ-58 Valkyrie ως μέρος του προγράμματος Low - Cost Attritable Strike Demonstrator 

(LCASD), το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιοποίηση επιπλέον πλατφορμών, ισχύος πυρός και 

ικανοτήτων στην “USAF” χωρίς την κατασκευή πανάκριβων νέων μαχητικών αεριωθούμενων.  

Το ερώτημα, βέβαια που παραμένει για την 

Ευρώπη είναι πώς θα υλοποιηθεί το αρχικό 

concept, και πόσο έτοιμη είναι να επενδύσει σε 

ένα τέτοιο σύστημα, τη στιγμή που για 

παράδειγμα η Βρετανία αγοράζει F-35 και  η 

Ιταλία ήδη τα χρησιμοποιεί. Ωστόσο, ο στόχος 

παραμένει, η Ευρώπη να καταφέρει να μπει στο 

παιχνίδι των οπλικών συστημάτων υψηλής 

τεχνολογίας. 

       α. Την διαστημική αξιοποίηση για μεταφορά 

δεδομένων με μεγάλες ταχύτητες και 

χαρακτηριστικά που προβάλλονται στην διπλανή 

διαφάνεια, SPACE DATA HIGHWAY. 

        β. Τις τηλεκατευθυνόμενες πλατφόρμες 

(REMOTE CARRIERS) μεταφοράς και άφεσης 

έξυπνων όπλων που θα διασυνδέονται πολύ-

επίπεδα με μαχητικά και C2 κέντρα.  

Με την υιοθέτηση αυτής της τακτικής τα μαχητικά δεν θα δρουν 

πλέον μόνα τους αλλά με τουλάχιστον έναν “πιστό σύντροφο”.  Tα μη 

επανδρωμένα θα μπορούν να πετούν συνοδεία με  επανδρωμένο 

αεροσκάφος 6ης γενιάς, το οποίο και θα τα ελέγχει προβάλλοντας 

επιπρόσθετη ισχύ στον αέρα, συν-ανιχνεύοντας στην επιφάνεια, 

αντιμετωπίζοντας την εχθρική αεράμυνα και υποστηρίζοντας κάθε 

είδους αεροδιαστημική – αεροναυτική- ναυτική και χερσαία 

επιχείρηση. 

 

- Εξυπνότερη σχεδίαση με δυνατότητες multi 

mission και UAS συνεργασία. 

- Υπεροχή σε όλες τις υποστηρικτικές δρά-

σεις κυβερνοπολέμου, πληροφόρησης και 

ηλεκτρονικού πολέμου σε αέρα και 

διάστημα. 

- Εξελιγμένα κλιμακωτά συστήματα   C4I 

ανοικτής αρχιτεκτονικής. 
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Με τα ανωτέρω δεδομένα, εκτιμάται ότι η έβδομη γενιά αεροδιαστημικών οχημάτων 

επιφυλάσσει στους σημερινούς επαΐοντες  πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις αφού θα κινηθεί σε νέες 

καινοτομίες. Εκτιμάται ότι τα επανδρωμένα αεροδιαστημικά σκάφη θα ξεχωρίζουν για τα 

συστήματα πρόωσης (μαγνητικά πεδία, κλπ),  τα συστήματα πηδαλιούχησης , (έκχυση αέρα – 

εκτροπή οριακού στρώματος – πυραυλοκίνηση, κλπ), και ακόμα για το σχήμα της ατράκτου, 

(σχήμα ιπταμένου δίσκου).   

6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΧΜΗΣ  

Πέραν των βλημάτων αέρος - αέρος μεγάλων 

ταχυτήτων και μεγάλων αποστάσεων που 

σχεδιάζεται να φέρουν τα αεροσκάφη 6ης 

γενιάς, τα συστήματα  laser θεωρούνται ως 

βασικό τμήμα του φέροντος οπλισμού μαζί 

με προηγμένο σύστημα αυτοπροστασίας με 

ενεργητική και παθητική δράση, όχι μόνο για 

το ίδιο αεροσκάφος αλλά και για το φίλιο 

που ίπταται πλησίον του.  

Έξυπνα βλήματα αέρος εδάφους και smart kits για αυτοκατευθυνόμενες βόμβες και σμήνη 

αναλώσιμων μικρών UAS είναι επίσης από τα προγράμματα που μελετώνται για υποστήριξη 

των αφων της 6η2 γενιάς.  Επίσης συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας και 

ηλεκτρομαγνητικού παλμού εκτιμάται ότι σίγουρα θα αποτελέσουν στο μέλλον βασικό 

εξοπλισμό των αεροχημάτων των επόμενων γενιών και σίγουρα βασική τεχνολογία των 

συστημάτων αεράμυνας.  
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7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ  

         Η αεροδιαστημική ισχύς της γείτονος είναι σε ανοδική πορεία παρά την εμπλοκή 
υλοποίησης του προγράμματος απόκτησης 100 F-35.  H απόκτηση των  S-400 αναβαθμίζει μεν την 
αεράμυνα της χώρας, αλλά σίγουρα η μη διαλειτουργικότητά των με όλα τα διατιθέμενα 
αεροπορικά μέσα Δυτικής σχεδίασης υποβαθμίζει την συνολική τιμή της αεροπορικής της ισχύος 
στην παρούσα φάση. 

 Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση UAS έχει προσδώσει μεγαλύτερη 
αξία  στην  αεροπορική της ισχύ. Ενδεχόμενη συνέχιση του 
προγράμματος της προμήθειας των  F-35 θα την εκτοξεύσει σε μη 
ανταγωνίσιμο επίπεδο. Σε περίπτωση που θα συνοδευθεί και με 
προμήθεια  PATRIOT, τότε θα ολοκληρώσει την προβλεπόμενη 
συνολική σύνθεση της σύγχρονης  αεροπορικής ικανότητας, έστω 
και με καθυστέρηση, προσδίδοντας τιμή απόλυτης υπεροχής στην 
διαμορφούμενη αεροπορική της ισχύ.  
 

8. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Π.Α. 

Η συνεχώς επιδεινούμενη σχέση ισορροπίας μεταξύ Ελλάδος Τουρκίας, κυρίως λόγω της 

οικονομικής κρίσης της Ελλάδος και της αμείωτης εξοπλιστικής δραστηριότητας της άλλης πλευράς 

και οι αυξανόμενες προκλήσεις της γείτονος στο Αιγαίο και όχι μόνο, δεν αφήνουν περιθώρια 

εφησυχασμού. Σίγουρα η διακοπή επί του παρόντος του προγράμματος προμήθειας των  F-35, 

αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία  μερικής ανάκαμψης της ραγδαίας  αύξησης της αριθμητικής 

διαφοράς ισχύος μεταξύ των δύο δυνάμεων. Χρειάζεται όμως να συνεκτιμηθούν οι παρακάτω 

παράγοντες για να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τον μελλοντικό 

συσχετισμό δυνάμεων και θα διατηρήσουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας. 

α.  Η Π.Α. όντας απούσα από δύο γενιές τεχνολογικής εξέλιξης του αεροπορικού όπλου, θα 

πρέπει αναγκαστικά να εμπλακεί οπωσδήποτε στην διαδικασία απόκτησης αφων 6ης γενιάς, έστω 

και με μικρό αριθμό. 

β.   Οι προϋποθέσεις απόκτησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης αφων 6ης γενιάς απαιτούν την 

παράλληλη ανάπτυξη σχετικών υποδομών δυκτιοκεντρικής άμυνας, ανταλλαγής δεδομένων με 

μεγάλες ταχύτητες αξιοποιώντας δορυφορικά συστήματα και φυσικά προώθηση της εγχώριας 

αμυντικής βιομηχανίας. Η σταδιακή απόκτηση αυτών των δυνατοτήτων θα βελτιώσει και τους 

λοιπούς κλάδους των ΕΔ, ενώ παράλληλα θα εμπλέξει δυναμικά την εγχώρια βιομηχανία με 

ανάλογα οφέλη και απόκτηση τεχνογνωσίας αιχμής.  

γ.   Απόκτηση επιθετικών UAS για κάλυψη του αριθμού 

των αποσυρομένων μαχητικών.  Ενδιάμεση 

οικονομικότερη λύση που θα μειώσει τις τρέχουσες 

επιχειρησιακές ελλείψεις και στο μέλλον θα καλύψει 

τις τότε απαιτήσεις απόκτησης unmanned effectors.   

Δύναται να υλοποιηθεί με υιοθέτηση συνεργασιών 

συμπαραγωγής ή και τοπικής   αυτοδύναμης 

κατασκευής συγκεκριμένων τύπων  UAS (με option την 

δυνατότητα συνεργασίας με τα αφη 6ης γενιάς).   
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Αυτό προϋποθέτει ακριβή τεχνολογικό προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους και των 

απαιτούμενων αναβαθμίσεων ώστε να δύνανται να γίνουν remote carriers με το λιγότερο δυνατό 

κόστος.  

δ.    Παράλληλη ανάπτυξη πρωτοβουλιών συν-ανάπτυξης ή αυτοδύναμης σχεδίασης, ανάπτυξης 

και κατασκευής συστημάτων laser,  Directed energy, HM συστημάτων και συστημάτων ανίχνευσης 

στόχων χαμηλής ανιχνευσιμότητας που θα αυξήσουν την αμυντική ικανότητα στο χώρο της 

αεράμυνας και όχι μόνο.  

ε. Απόκτηση τεχνολογιών αιχμής για την αεράμυνα.  

Συνολική διαχρονική επιδίωξη της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής οφείλει να είναι η απόκτηση και 

διατήρηση της ελάχιστης ικανής Αμυντικής ισχύος Ρ. Ικανής να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα 

“S”  το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

S= ΡΗ/ΡΤ ≥ R*Τ 

OΠΟΥ: S = επίπεδο ευστάθειας – ειρήνης στην περιοχή,  
ΡΗ = αμυντική ισχύς Ελλάδος 
ΡΤ=επιθετική ισχύς αντιπάλου,  
R*Τ=επιθετικό ρίσκο αντιπάλου 
 

Είναι σίγουρο ότι η μελλοντική εικόνα της ΠΑ στον 21ο αιώνα πρέπει να αναβαθμιστεί με την λήψη 

άμεσων αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Ας παραδειγματιστεί η πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία 

από τις αποφάσεις του Ελ. Βενιζέλου και του  Ι. Μεταξά για την ενίσχυση του αεροπορικού όπλου σε 

ανάλογες κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια περιστάσεις και ας πράξει κάτι ανάλογο ανακόπτοντας  

τον επιχειρησιακό μαρασμό του αεροπορικού όπλου. 

Είθε η αεροδιαστημική ισχύς την επόμενη εικοσαετία να υπερτιμηθεί με την υιοθέτηση σχεδίου 

ανασυγκρότησης της ΠΑ στοχεύοντας σε ένα νέο μικτό σχήμα με UAS,  νέα μαχητικά 6ης γενιάς και 

σύστημα αεράμυνας με ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Laser, EMP,  και κλπ και να διατηρήσει 

σε αποδεκτά επίπεδα την αποτρεπτική της ισχύ επί μακρόν. 
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3. Ασφαλής Ενσωμάτωση των πτήσεων μη ΕΑ (UAS) στην Διαχείριση του Εναερίου Χώρου - 

Τεχνολογίες και Προκλήσεις 

Safely  Integration of UAS Flights into Airspace Management - Technologies and Challenges 

            By  ΑPOSTOLOS APOSPORIS – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 

Γενικά: Εδώ και αρκετά χρόνια, τα μη επανδρωμένα οχήματα, ή UAV, χρησιμοποιούνται από τις Ε.Δ. 

σε πολλές χώρες του κόσμου αποτελώντας πλέον την βασική τεχνολογία συλλογής πληροφοριών, 

επιτήρησης και αναγνώρισης στόχων.  Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ρόλος και οι εφαρμογές 

τους επεκτείνονται συνεχώς με ιδιαίτερη αύξηση στα ιπτάμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

(ΣμηΕΑ) ή Drones.  Παρατηρούμε καθημερινά μια σημαντική αύξηση στις εφαρμογές των ΣμηΕΑ στην 

αεροφωτογράφιση, στις μεταφορές & παραδόσεις φορτίου για εμπορικούς σκοπούς, την παροχή 

διαδικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές, την υποστήριξη σε έκτακτες ανάγκες, την επιθεώρηση και 

παρακολούθηση εγκαταστάσεων και πολλά άλλα.  Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

οι πιο σημαντικές προκλήσεις επικεντρώνονται στις πτήσεις τηλεχειριζόμενων &αυτόνομων μη 

επανδρωμένων συστημάτων σε χαμηλά ύψη, πλησίον ελεγχόμενων αλλά και κατοικημένων 

περιοχών.  Κύρια Σημεία Εισήγησης: Θεσμικό Πλαίσιο (Ευρώπη & Ελλάδα, Κατηγορίες ΣμηΕΑ, 

Κατηγορίες πτήσεων), Τεχνολογικές Προκλήσεις (Ανίχνευση& Αποφυγή, Επικοινωνία & Έλεγχος, 

Ασφάλεια/Κυβερνοασφάλεια, Ανθρώπινος παράγοντας/εκπαίδευση), Συμπεράσματα. 

Στην σύντομη παρουσίαση μου για τα ΣμηΕΑ θα αναφερθώ στις παρακάτω κύριες ενότητες: 

- Στο Θεσμικό Πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη και την 

Ελλάδα 

- Στις Τεχνολογικές Προκλήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις 

τεχνολογίες που αφορούν την Ανίχνευση και Αποφυγή, 

την Επικοινωνία και Έλεγχο των ΣμηΕΑ καθώς και τα 

θέματα που αφορούν την Ασφάλεια αλλά και τον 

Ανθρώπινο παράγοντα. 

- Τέλος θα παρουσιαστούν επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες και 

μελέτες.  

Στις 11 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκαν οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τα Drones, (ΚΑΤ’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 

2019/947) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Drones πετάνε με ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Οι 

κανόνες θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των 

πολιτών της ΕΕ, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία των Drones αλλά και ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

«Η Ευρώπη θα είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο που θα έχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

κανόνων που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία των Drones τόσο για εμπορικές 

όσο και για ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι κοινοί κανόνες θα βοηθήσουν στην προώθηση των 

επενδύσεων, της καινοτομίας και της ανάπτυξης σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα», δήλωσε 

ο Patrick Ky, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων (EASA). 

          Οι κύριες απαιτήσεις ενσωμάτωσης που βασίζεται ο EASA και έχουν τεθεί από τον ICAO είναι: 

Η ενσωμάτωση των ΣμηΕΑ δεν θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους σημερινούς χρήστες 
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του εναερίου χώρου Τα ΣμηΕΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους τρέχοντες και μελλοντικούς 

κανονισμούς που αφορούν τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ενσωμάτωση των ΣμηΕΑ δεν θα πρέπει 

να μειώσει τα επίπεδα ασφάλειας ούτε να αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου. Οι επιχειρήσεις των ΣμηΕΑ 

θα πρέπει να εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο που εκτελούνται οι επιχειρήσεις των επανδρωμένων 

αεροσκαφών και τα ΣμηΕΑ θα φαίνονται στον ΕΕΚ και τους άλλους χρήστες όπως και τα 

επανδρωμένα αεροσκάφη. 

Αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Τα θεσμικά κείμενα 

που ρυθμίζουν την λειτουργία και εκμετάλλευση των ΣμηΕΑ στην Ελλάδα είναι: • Κανονισμός 

Πτήσεων ΣμηΕΑ στο ΦΕΚ Β-3152/30-9-2016. • Κανονισμός  δραστηριοτήτων, λειτουργίας, 

χορήγησης αδειών Εκπαιδευτικών Κέντρων Χειριστών ΣμηΕΑ, αδειοδότησης Χειριστών ΣμηΕΑ καθώς 

και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας στο ΦΕΚ Β4527/ 30.12.2016, • Παράβολα ΦΕΚ 

Β1607/10.5.2017 

Όλοι οι κάτοχοι ΣμηΕΑ οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους παραπάνω Κανονισμούς! Για την 

κατηγοριοποίηση των ΣμηΕΑ λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: - η μέγιστη μάζα 

απογείωσης (ΜΤΟΜ) - το είδος της χρήσης - το ύφος άνωθεν της επιφάνειας της γης ή της θαλάσσης 

όπου επιτρέπεται να ίπτανται - οι περιοχές (αποκλειστικές ή μη) όπου ίπτανται - oι τεχνικές 

δυνατότητες εκάστου ΣμηΕΑ - η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος πτητικής λειτουργίας του ΣμηΕΑ 

1. Η «ανοικτή» κατηγορία (UAS Open 

Category)  

2. CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη 

μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση 

(ΜΤΟΜ) μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)  

 

3. CAT A1: «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μεγίστη μάζα 

αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από ένα κιλό (=/>1 kg) έως τα τέσσερα κιλά (<4 Κg). 4. 

CAT A2: «Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με με μέγιστη μάζα αεροσκάφους 

κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από τα τέσσερα κιλά (=/> 4 kg) και έως τα είκοσι πέντε κιλά (<25 kg).  

5. Η «ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category) … 

εντάσσονται στην ειδική κατηγορία με απόφαση της 

ΥΠΑ είτε κατά την διαδικασία καταχώρησης στο 

Ειδικό Μητρώο ΣμηΕΑ είτε όταν έχοντας 

καταχωρηθεί σε Μητρώο/Νηολόγιο άλλου Κράτους, 

υποβάλλουν αίτηση για χρήση Εναερίου Χώρου.  

6. Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category) …. εντάσσονται στην «πιστοποιημένη» 

κατηγορία με απόφαση της ΥΠΑ/Δ2 μετά από την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους και την 

εξέτασή της. Για την εκτέλεση πτήσεων από ΣμηΕΑ που ανήκουν στην λόγω κατηγορία 

(«πιστοποιημένη» κατηγορία) απαιτείται η νηολόγησή του στο ειδικό μητρώο της ΥΠΑ (ΥΠΑ/Δ13) 

καθώς και η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας) για ΣμηΕΑ (Special 

Certificate of Airworthiness - CοfΑ). 

Οι πτήσεις των ΣμηΕΑ, χαρακτηρίζονται αναλόγως προς την οπτική επαφή που διατηρεί ο Χειριστής 

τους με το αεροσκάφος, ως εξής: Πτήση με Οπτική επαφή (VLOS) Κατά τις Πτήσεις ΣμηΕΑ με Οπτική 
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επαφή (VLOS) ο χειριστής του συστήματος δύναται να διατηρήσει την άμεση οπτική επαφή με το Μη 

Επανδρωμένο Αεροσκάφος χωρίς βοήθεια (εκτός από διορθωτικούς φακούς-γυαλιά) για την 

παρακολούθηση της πορείας της πτήσης του σε σχέση με άλλα αεροσκάφη, ανθρώπους, οχήματα, 

σκάφη και δομές για την αποφυγή συγκρούσεων. Οι πτήσεις VLOS επιτρέπονται σε μια μέγιστη 

απόσταση 500 μέτρων οριζοντίως και 400 πόδια (FT) κατακόρυφα από τον χειριστή του συστήματος. 

Πτήση με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) Κατά τις Πτήσεις με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) 

τα ΣμηΕΑ ίπτανται σε απόσταση εντός της εμβέλειας του συστήματος από τον χειριστή και 400 πόδια 

(FT) από την επιφάνεια του εδάφους ή του ύδατος, δηλαδή σε απόσταση όπου ο χειριστής του 

συστήματος είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων. Πτήση 

Πέραν Οπτικής επαφής (BVLOS) Κατά τις πτήσεις ΣμηΕΑ πέραν οπτικής επαφής, ο χειριστής του 

συστήματος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ή να αποφύγει άλλους χρήστες του Εναερίου Χώρου 

με οπτικά μέσα. Άλλες κατηγορίες …… Πτήσεις πάνω από συγκεντρώσεις ατόμων … Νυχτερινές 

πτήσεις. 

Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την Ανίχνευση και Αποφυγή 

(detect & avoid) είναι η πλέον σημαντικές για την εξέλιξη των 

ΣμηΕΑ, αφού: 

                                                                • Αποτελούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση   

.                                                                  των ΣμηΕΑ στην Διαχείριση του Εναερίου Χώρου.  

• Συμπληρώνουν,, βελτιώνουν και «επεκτείνουν» την αντίστοιχη δυνατότητα του χειριστή.  

• Απαιτούν δυναμική και σε πραγματικό χρόνο λειτουργία  

• Περιλαμβάνουν επιμέρους υποσυστήματα, αισθητήρες, data links και συνδυασμό διαφορετικών 

τεχνολογιών.  

Η δυνατότητα ενός μη επανδρωμένου οχήματος να «ανιχνεύσει» (εντοπίσει, αποκαλύψει) ένα ή 

περισσότερα σταθερά (εμπόδια) ή κινητά οχήματα απαιτεί πολλές και σύνθετες τεχνολογίες να 

λειτουργήσουν ταυτόχρονα και με υψηλή ακρίβεια.  

Για την ανίχνευση σταθερών εμποδίων 

χρησιμοποιούνται μία ή σε συνδυασμό οι παρακάτω 

τεχνολογίες αισθητήρων ενώ στην συνέχεια απαιτείται 

η «σύνθεση» όλων των πληροφοριών και η εφαρμογή 

πολύπλοκων αλγόριθμων για την δημιουργία της 

«εικόνας»  

                                                                                -Doppler Radar  

- Οπτική αποκάλυψη (κάμερα) και ψηφιακή ανίχνευση … χρησιμοποιείτε η «στερεομετρία» … 

παρόμοια τεχνική με αυτήν που χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος 

- Laser (Time-of-Flight (ToF) & Lidar Sensors)  

-Sonar (Ultrasonic Sensors) 

- Infrared Sensor 

Για την ανίχνευση κινητών «οχημάτων» (ή στόχων) χρησιμοποιούνται ανάλογες τεχνολογίες με 

αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση 

των κινητών «οχημάτων» διακρίνουμε 2 υποπεριπτώσεις. Όταν το κινούμενο όχημα χρησιμοποιεί 
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κάποια τεχνολογία (ADS–B, IFF) μέσω της οποίας «εκπέμπει διευκρινίζει» την θέση του, οπότε 

χαρακτηρίζεται «συνεργατικό» και την υποπερίπτωση όπου το «όχημα» δεν ενημερώνει για την  

θέση του. 

Σχετικά με τις τεχνολογίες που αφορούν την επικοινωνία και τον έλεγχο του «ιπτάμενου» οχήματος 

διακρίνουμε : Δεδομένα πτήσης και λειτουργίας (ύψος, ταχύτητα, συντεταγμένες, πορεία, στοιχεία 

κινητήρα κλπ) Παρακολούθηση της θέσης Έλεγχος της πτήσης και της κατάστασης Down link & uplink 

λίγα Kb Δεδομένα αποστολής (φωτογραφία, video, μετεωρολογικά στοιχεία, δεδομένα radar και ΗΠ 

κλπ) Συλλέγονται από τους ανάλογους αισθητήρες και μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο ή 

αποθηκεύονται «τοπικά». Μόνο Downlink από λίγα Kb μέχρι πολλά Mb. 

Ο όρος «ασφάλεια» αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και δραστηριοτήτων που εμπλέκει 

πολλαπλές τεχνολογίες. Ο τομέας της ασφάλειας των επικοινωνιών και δεδομένων, της ασφάλειας 

πτήσεων και εδάφους αλλά και της προστασίας της ιδιωτικότητας είναι ο πλέον ευαίσθητος και 

καθοριστικός για την ενσωμάτωση των πτήσεων των μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στον Εναέριο 

Χώρο. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τα θέματα της ασφάλειας φαίνονται στην 

διαφάνεια:  

Κρυπτογράφηση επικοινωνιών Κίνδυνοι από ελλιπή γνώση των ορίων και των χαρακτηριστικών 

Πλημμελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας πτήσεων Παραβίαση ιδιωτικότητας και προσωπικών 

δεδομένων Internet of Things (IoT) & Κυβερνοασφάλεια Παραβίαση κώδικα δεοντολογίας 

Κακόβουλη χρήση. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας και η κατάλληλη 

εκπαίδευση του προσωπικού, επηρεάζουν 

σημαντικά την Ασφαλή Ενσωμάτωση των 

πτήσεων των ΣμηΕΑ στην Διαχείριση του 

Εναερίου Χώρου. Οι περιοχές που απαιτούν 

σημαντική μελέτη και ιδιαίτερη προσοχή 

εμφανίζονται στην διαφάνεια:  

 

• Υπάρχει μειωμένη αντίληψη /αίσθηση / 

συναίσθηση του περιβάλλοντος πτήσεως αλλά και 

της κατάστασης της «ιπτάμενης μηχανής»  

• Η επικοινωνία και ο έλεγχος γίνεται μέσω 

ασύρματων συνδέσεων που μπορεί να εμφανίζουν 

διακοπές ή καθυστερήσεις  

• Τα φυσικά χαρακτηριστικά του σταθμού ελέγχου μπορεί να δημιουργούν απόσπαση της προσοχής 

ή περιορισμούς στον έλεγχο.  

• Μπορεί να απαιτηθεί μεταφορά του ελέγχου κατά την διάρκεια της αποστολής λόγω πολύ μεγάλης 

χρονικής διάρκειας πτήσης ή λόγω μεγάλης απόστασης με πιθανές διακοπές στον έλεγχο • 

Μεγαλύτερος βαθμός εξάρτησης στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αφού δεν είναι δυνατή η 

άμεση επέμβαση στην «ιπτάμενη μηχανή»  

• Ευρεία χρήση «καταναλωτικών» συσκευών ελέγχου (laptops, tablets κλπ) τα οποία μπορεί να μην 

διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά. 
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Συνοψίζοντας τους τομείς που αφορούν τις 

τεχνολογίες και τις προκλήσεις για την 

ενσωμάτωση των πτήσεων των ΣμηΕΑ στην 

Διαχείριση του Εναερίου Χώρου σημειώνονται τα 

παρακάτω:  

• Το θεσμικό πλαίσιο είναι υπό διαμόρφωση                                           
και διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ηπείρων-

χωρών-οργανισμών. 

• Απαιτείται ο συνδυασμός πολλαπλών 

τεχνολογιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον που οι 

αλληλεπιδράσεις τους δεν έχουν ακόμα μελετηθεί  

• Η Ασφάλεια πτήσεων και εδάφους που υφίσταται στα επανδρωμένα αεροσκάφη, θα πρέπει να 

διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και να βελτιωθεί στο μέλλον 

 • Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και 

των κρίσιμων εγκαταστάσεων τόσο από αμέλεια όσο και από κακόβουλη χρήση  

• Η ιδιωτικότητα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εφαρμοστούν σε 

αναλογία με τις αντίστοιχες εφαρμογές και τεχνολογίες των επανδρωμένων αεροσκαφών.  

• Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί  κατάλληλος κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα αποτυπωθεί και 

στο θεσμικό πλαίσιο. 

Παρότι υπάρχουν κατηγορίες ΣμηΕΑ με πολύ μικρό μέγεθος λόγω της υψηλής τεχνολογίας που 

διαθέτουν μπορούν προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα.  

• Το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την εμπορική εκμετάλλευση των ΣμηΕΑ, πιέζει την εξέλιξη και την 

εξέταση όλων των παραγόντων  

• Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κρίσιμος  

• Η κουλτούρα και η σχετική παιδεία εξελίσσονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από την τεχνολογία 

Κλείνοντας υπενθυμίζω ότι αναφέρθηκα: 

 Στο Θεσμικό Πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Στις Τεχνολογικές Προκλήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις 

τεχνολογίες που αφορούν την Ανίχνευση και Αποφυγή, 

την Επικοινωνία και Έλεγχο των ΣμηΕΑ καθώς και τα 

θέματα που αφορούν την Ασφάλεια αλλά και τον 

Ανθρώπινο παράγοντα 

 Τέλος στους τομείς που αφορούν τις τεχνολογίες και τις 

προκλήσεις για την ενσωμάτωση των πτήσεων των ΣμηΕΑ 

στην Διαχείριση του Εναερίου Χώρου . 
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4. Optimizing Joint Operation Interoperability & Effectiveness With Integrated Network Centric 

ISR/EW & C2BM Systems - “CONOPS” σχετικά με τη Βελτιστοποίηση της Διαλειτουργικότητας και 

Αποτελεσματικότητας των Διακλαδικών Επιχειρήσεων με την εκμετάλλευση Ολοκληρωμένων 

Δικτυοκεντρικών συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και Διαχείρισης ISR/ EW Επιχειρήσεων 

Πεδίου Μάχης, Εξοικονομώντας Πόρους 

           By ATHANASIOS HOULIARAS – AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

 

Κύριος στόχος της ανάπτυξης ενός τέτοιου “CONOPS” 

είναι ο καθορισμός των Επιχειρησιακών Απαιτήσεων 

Αεροπορικών Μέσων, τα οποία πρέπει να 

λειτουργούν ως Ολοκληρωμένα Δικτυοκεντρικά 

συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου, καθώς και 

Διαχείρισης ISR/ EW Επιχειρήσεων Πεδίων Μάχης, 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

Διαλειτουργικότητα και η Αποτελεσματικότητα σε 

όλους τους τομείς των Διακλαδικών Επιχειρήσεων, 

Εξοικονομώντας Πόρους.  

Για αυτό το σκοπό, είναι σημαντικός παράγοντας να γίνει κατανοητή η έννοια και η αναγκαιότητα 

της “Διαλειτουργικότητας”.  

"Διαλειτουργικότητα σημαίνει συνεργία μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων / αρχιτεκτονικών / 

περιβαλλόντων με σκοπό να επιτευχθεί υψηλής 

ποιότητας διανομής πληροφοριών σε 

ετερογενείς χρήστες".  

Αυτή η ικανότητα συστημάτων, Μονάδων ή Δυνάμεων είναι βασικός παράγοντας που τους επιτρέπει 

να λειτουργούν αρμονικά και αποτελεσματικά μαζί, χωρίς αλληλο παρεμβολές. Η 

“Διαλειτουργικότητα”, ως ικανότητα των συστημάτων, αποτελεί βασικό παράγοντα της διαδικασίας 

ενσωμάτωσης αυτών σε ολοκληρωμένα συστήματα και πρέπει να εξεταστεί σε διάφορα επίπεδα: 

RF, Δεδομένα, Πρωτόκολλα, Ανταλλαγή μηνυμάτων κ.λπ.  

Η επίτευξη της “Διαλειτουργικότητας” παρέχει τη 

δυνατότητα στα Μέσα να παρέχουν και να 

δέχονται υπηρεσίες από άλλα συστήματα, τα 

οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες τους 

διακινήσουν επεξεργασμένες και ταυτοποιημένες 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time) για 

να υποστηρίξουν Διακλαδικές Διαδικτυακές 

Επιχειρήσεις ISR (Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance), καθώς και C2BM (Command & 

Control Battle Management).  
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Έτσι λοιπόν, αυτή η Παρουσίαση υπογραμμίζει τη σημασία της “Διαλειτουργικότητας” στη 

δυνατότητα διασύνδεσης των Αεροπορικών Δυνάμεων μέσω των Διακλαδικών Δικτύων “Data 

Links", τα οποία απαιτείται να λειτουργούν ως "Ολοκληρωμένα" συστήματα “ISR/EW & C2BM”, 

προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς των Διακλαδικών 

Επιχειρήσεων. Επίσης περιγράφεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή “Joint DLs” στις Διακλαδικές 

Επιχειρήσεις και στις ειδικές ISR/EW αποστολές, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από τα Μέσα της 

Πολεμικής Αεροπορίας ως «Ολοκληρωμένο σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου και Διαχείρισης 

Επιχειρήσεων” με κατάλληλη “Οργανωτική Δομή”.  

 

Κλείνοντας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μελλοντικές 

εξελίξεις, αναμένεται ότι η νέα γενιά Διακλαδικών 

δυνατοτήτων "ISR & C2BM" θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο, παρέχοντας Έγκαιρη Προειδοποίηση, 

αποτελεσματικότερη Διαδικασία Επεξεργασίας Δεδομένων, 

Εκμετάλλευσης & Διάδοσης Πληροφοριών και Ολοκληρωμένη 

Τακτική Κατάσταση στις Διακλαδικές Επιχειρήσεις μέσω ενός 

"Ολοκληρωμένου Δικτυοκεντρικού συστήματος” με νέα και 

πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, προκείμενου να συμβάλλουν 

στην επίτευξη της υπεροχής των πληροφοριών και της 

αποτελεσματικότητας όλων των τομέων των Διακλαδικών 

Επιχειρήσεων, ενεργώντας ως σημαντικός παράγοντας 

Αεροπορικής Ισχύος και ως πολλαπλασιαστής Δύναμης για τις 

ΕΔ, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.    
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5 Αξιοποίηση Εφεδρείας και Προοπτικές στη Σημερινή Εποχή 

Utilizing Reserves  and Prospects in Today's Age- 

           By KONSTANTINOS BIBIZAS PINIS - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ – ΠΙΝΗΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί:   Γενικά με τον όρο Επιστράτευση, χαρακτηρίζεται η μετάπτωση των 

στρατιωτικών δυνάμεων από ειρηνικής περιόδου σε εμπόλεμη κατάσταση, με την κλήση υπό τα 

όπλα προσωπικού που ήδη έχει υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει απολυθεί από αυτές για 

να προστεθεί στον ενεργό στρατό, προκειμένου να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τους Π.Ο.Υ 

πολεμική σύνθεση. Η Επιστράτευση είναι απολύτως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και επιφέρει σοβαρές ποινικές 

κυρώσεις στους αρνούμενους να καταταγούν. Η Επιστράτευση μπορεί να είναι «μερική» ή «γενική».  

Η «μερική», αφορά συγκεκριμένες εφεδρικές κλάσεις ή ορισμένες περιοχές, περιφέρειες ή 

διαμερίσματα της επικράτειας, καθώς και ειδικές κατηγορίες ή κρίσιμες ειδικότητες εφέδρων Αξκών 

και Οπλιτών. Στη «μερική» επιστράτευση εντάσσεται και η "μυστική". Η «γενική» αφορά την 

εφεδρεία που δεν έχει καταληφθεί από το όριο ηλικίας εφεδρικής στράτευσης, όπως ο Νόμος «Περί 

Στρατολογίας των Ελλήνων» ορίζει, και δεν κατέχει Γενικό Φύλλο Πορείας (απολυτήριο) χρώματος 

λευκού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κατέχοντες λευκό Γενικό Φύλλο Πορείας δεν δύνανται κάποια 

στιγμή (ακραία) να κληθούν υπό τα όπλα.   

 Παραδοχές: Η ανάγκη διατήρησης δυνάμεων εφεδρείας επιβάλλεται από οικονομικούς, 

ιστορικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς, γεωπολιτικούς και δημογραφικούς λόγους.  Η χώρα μας 

δεν είναι σε θέση για οικονομικούς, κυρίως, αλλά και κοινωνικούς - δημογραφικούς λόγους 

(σταδιακή μείωση θητείας τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα), να 

διατηρεί σε ετοιμότητα το σύνολο της δύναμης που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των 

πιθανών απειλών.  Η μορφολογία της Ελλάδος έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τα εκτεταμένα 

σύνορα, χερσαία και θαλάσσια, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πολυάριθμα νησιά, μικρονησίδες 

και βραχονησίδες, με αυξημένες απαιτήσεις φυσικής στρατιωτικής παρουσίας για τη φύλαξή τους, 

καθώς επίσης και πληθώρα προσωπικού για σκοπούς επιτήρησης με επίγεια, θαλάσσια και εναέρια 

μέσα.  Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον στην 

ευρύτερη περιοχή μας και ειδικά στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και αυξανόμενες 

απειλές από την Ανατολή, που εκδηλώνονται καθημερινά με αμφισβητήσεις του Ελληνικού χώρου, 

καθιστούν περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη μετάπτωσης των Ενόπλων Δυνάμεων από 

την ειρηνική στην εμπόλεμη κατάσταση, στο συντομότερο χρόνο και υπό τις καλύτερες 

προϋποθέσεις.  

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

  Κατά την αρχαιότητα ο όρος αυτός με τον 

χαρακτήρα της απόλυτης υποχρέωσης δεν 

υπήρχε. Πρώτοι οι Ρωμαίοι επί Σερβιλίου 

Τιλλίου (571 π.Χ.) εισήγαγαν την 

υποχρεωτική επιστράτευση "πολιτών εν 

πολέμω" από ηλικίας 17 μέχρι 45 ετών.   
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Στην νεότερη ελληνική ιστορία η πρώτη γενική επιστράτευση έγινε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 

του1897, όπου η κατάσταση που επικράτησε τότε ήταν τελείως αποκαρδιωτική, από όλες τις απόψεις.   

Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο η κατάσταση είχε 

σαφώς πολύ βελτιωθεί, έχοντας υπόψη την 

αποτυχημένη κινητοποίηση εφέδρων του 

1897, και η επιστράτευση δεν άργησε να 

ολοκληρωθεί με τάξη, μέθοδο, σύντομα και 

με υψηλή αποτελεσματικότητα. Σε αυτό 

συνέβαλε καθοριστικά και η Γαλλική 

στρατιωτική αποστολή που ανέλαβε την 

αναδιοργάνωση του Στρατού, μετά τον ατυχή 

πόλεμο του 1897.  

 

 

Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η επιστράτευση ξεκίνησε "μυστική" πριν την έναρξη του πολέμου, 

αμέσως μετά τον τορπιλισμό του εύδρομου «ΕΛΛΗ» την 15η Αυγούστου 1940, με την κλήση 

εφέδρων τοπικής εφεδρείας στην περιοχή της Ηπείρου, με ευθύνη του Δκτή της VΙΙΙ Μ.Π 

(ΜΕΡΑΡΧΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) Υπτγου Χαρ. Κατσιμήτρου, και περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας στην 

Ελληνοαλβανική μεθόριο και ολοκληρώθηκε την 28η μέχρι 31η Οκτωβρίου 1940, όταν κηρύχθηκε 

Γενική Επιστράτευση, με υποδειγματική μέθοδο, τάξη και κυρίως με σχεδόν άριστο χρόνο 

αντίδρασης, τη στιγμή που άλλες χώρες της Ευρώπης, με σαφώς περισσότερα σύγχρονα μέσα 

συγκοινωνιών, υποδομών και επικοινωνιών την εποχή εκείνη, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα 

κυρίως στον χρόνο ολοκλήρωσης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γερμανικό Γενικό Επιτελείο τότε, μελέτησε το Ελληνικό σύστημα 

επιστράτευσης, όπως έκαναν και στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που κατέλαβαν και χαρακτήρισαν 

το Ελληνικό, ως ΑΠΛΟ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ, ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ από όλες τις 

απόψεις, σχεδίασης, ακαριαίας αντίδρασης και εκτέλεσης. Τέλος κατετάγησαν και εθελοντές 

προερχόμενοι από πρώην μόνιμα στελέχη των Ε.Δ, που δεν κλήθηκαν επειδή δεν είχαν καμμιά 

υποχρέωση λόγω ηλικίας και ανώτατου στρατιωτικού βαθμού, πλην όμως διέθεταν ειδικές γνώσεις, 

εμπειρίες και δεξιότητες που ήταν χρήσιμες για την υποστήριξη των μαχόμενων τμημάτων. Οι υπόψη 

εθελοντές, αφού είχαν αξιολογηθεί και κρίθηκαν ως αναγκαίοι, κατετάγησαν με ειδικό καθεστώς 

(π.χ εθελοντές σύμβουλοι) και χωρίς τον βαθμό τους.  
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Τελευταία Γενική Επιστράτευση διατάχθηκε με Προεδρικό Διάταγμα στις 20 Ιουλίου 1974, κατά την 

απόβαση των Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Η επιστράτευση εκείνη, ιδίως στον Στρατό 

Ξηράς που δέχθηκε τον κύριο όγκο των εφέδρων, αν και ξεκίνησε σύμφωνα με τα υφιστάμενα 

σχέδια ταχύτατα, τελικά κατέληξε αξιοθρήνητη, λόγω διακοπής της ροής των προβλεπόμενων 

διαταγών ως και έκδοσης αντικρουόμενων ανακοινώσεων στα Μ.Μ.Ε που προκάλεσαν σύγχυση 

τόσο στους ενδιαφερόμενους επιστράτους, όσο κυρίως και στις Μονάδες υποδοχής και κατάταξης. 

Παρατηρήθηκε μάλιστα το φαινόμενο επίστρατοι να παρουσιάζονται σε Μονάδες από τις οποίες 

είχαν διαγραφεί επιστρατευτικά, πλην όμως δεν είχαν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 

από τον καιρό της ειρήνης για την μεταβολή αυτή, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα. Επίσης η μη 

πρόβλεψη ύπαρξης ικανού αριθμού Σ.Ι.Ε.Α – Σ.Ι.Ε.Ο και οπλισμού στις Μονάδες υποδοχής – 

κατάταξης, είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί χάος τις πρώτες κρίσιμες ημέρες, με αποτέλεσμα σε 

πλείστες Μονάδες επίστρατοι να κυκλοφορούν άσκοπα, χωρίς οπλισμό και αρκετοί χωρίς στολή, με 

επακόλουθο την πτώση του ηθικού τους αν και οι κληθέντες έφεδροι προσήλθαν για κατάταξη με 

πολύ υψηλό ηθικό, φρόνημα και ενθουσιασμό. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, ότι στο Π.Ν 

και στην Π.Α, αν και υπήρξαν και εκεί προβλήματα όπως παραπάνω, όμως ο αριθμός τους ήταν πολύ 

μικρός σε σχέση με τα προβλήματα του Σ.Ξ και αντιμετωπίσθηκαν άμεσα. 

 

 Κύριος λόγος της μη ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων στους κλάδους αυτούς των Ε.Δ, ήταν κυρίως 

ο σαφώς μικρότερος αριθμός εφέδρων που κατετάγησαν, σε σχέση με τον αντίστοιχο του Σ.Ξ, η 

σχεδόν ταχεία διοικητική μέριμνα που τους παρείχαν οι Μονάδες υποδοχής και κατάταξης, η ταχεία 

έναρξη της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, ακολούθως η γρήγορη ενσωμάτωσή τους με τους ήδη 

υπηρετούντες στρατιωτικούς και η εκτέλεση υπηρεσιών - εργασιών στις επιστασίες και 

δραστηριότητες που τοποθετήθηκαν.  Μερική ολιγόωρη μυστική επιστράτευση πραγματοποιήθηκε 

με πλήρη επιτυχία στις Μονάδες της Ελληνοτουρκικής μεθορίου και στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου, με την κλήση και κατάταξη τοπικής εφεδρείας στοχευμένη κυρίως σε κρίσιμες ειδικότητες, 

κατά τις Ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1987 (κρίση Τουρκικού ερευνητικού σκάφους ΣΙΣΜΙΚ) και 1996 
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(κρίση ΙΜΙΩΝ). Στην Π.Α κατά την κρίση του 1996 (κρίση ΙΜΙΩΝ), ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά 

(σταθερά και κινητά) να είναι σε πλήρη ετοιμότητα προσέλευσης και κατάταξης έφεδροι τοπικής 

εφεδρείας, κυρίως από χαμηλόβαθμα πρώην μόνιμα στελέχη, σε ορισμένες Πτέρυγες - Σμηναρχίες 

Μάχης και ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες Οπλιτών, πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η 

κλήση προσέλευσης για κατάταξη λόγω αποκλιμάκωσης της έντασης.  

 Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν στην σύντομη ιστορική αναδρομή των επιστρατεύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας τα τελευταία 150 χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 1940 έως το 

1996, συνάγονται οι παρακάτω διαπιστώσεις – διδάγματα: ➢ Η ύπαρξη απλού και ρεαλιστικού 

σχεδίου κλήσης, υποδοχής και κατάταξης εφέδρων, δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

επιτυχίας των επιστρατεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, τόσο στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, όσο 

κυρίως στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο) που η επιστράτευση ήταν 

υποδειγματική.  

➢ Η έγκαιρη μυστική κλήση και κατάταξη της τοπικής εφεδρείας κατά την κλιμάκωση της έντασης, 

αμέσως μετά την 15 Αυγούστου 1940, είχε ως συνέπεια, την έγκαιρη μετάπτωση των Μονάδων 

προκάλυψης της Ελληνοαλβανικής μεθορίου στην πολεμική τους σύνθεση, την έγκαιρη και 

απρόσκοπτη εκπαίδευσή τους, την πλήρη ενσωμάτωσή τους στους ήδη υπηρετούντες, και κυρίως 

την εμπέδωση του αισθήματος ευθύνης και αγωνιστικής μαχητικής αυταπάρνησης, μιας και 

ενστερνίσθηκαν έγκαιρα ότι θα πολεμούσαν για τον τόπο που γεννήθηκαν, κατοικούσαν, 

εργάζονταν και ζούσαν οι οικογένειές τους.  

➢ Η ταχεία κλήση, παρουσίαση, κατάταξη, παροχή διοικητικής μέριμνας, ταχύρρυθμης 

εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των εφέδρων στους ήδη υπηρετούντες, με παράλληλη ανάθεση 

συγκεκριμένων καθηκόντων, δημιουργούν αίσθημα ασφαλείας και ανύψωσης του ηθικού τους. ➢ 

Η εθελοντική παρουσίαση και χρησιμοποίηση ατόμων με ειδικές γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, 

κυρίως από εν αποστρατεία μόνιμα στελέχη ανώτατου βαθμού στη στρατιωτική ιεραρχία που δεν 

έχουν την υποχρέωση επιστράτευσης, δρα αποτελεσματικά στην επιτυχή στελέχωση κρίσιμων 

δραστηριοτήτων, η λειτουργία των οποίων απαιτεί εμπειρία και ειδικές γνώσεις.  

➢ Η συνεχής και πλήρης παρακολούθηση της τοπικής εφεδρείας, και η συχνή επαφή των Μονάδων 

με αυτούς, καθώς και αυτών των κρίσιμων ειδικοτήτων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις άμεσης 

ανταπόκρισης εκ μέρους των επιστράτων, με επακόλουθο την ταχεία πολεμική στελέχωση των 

ζωτικών επιχειρησιακών επιστασιών των Μονάδων τις πρώτες κρίσιμες ώρες.    

➢ Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων ειδοποίησης (κινητή τηλεφωνία, e-mail κλπ) ελαχιστοποιεί 

τους χρόνους κλήσης, παρουσίασης και κατάταξης των εφέδρων, σε αντίθεση με τους συνήθεις 

τρόπους κλήσης, μέσω επίδοσης Φ.Α.Π, που στη σημερινή εποχή είναι παρωχημένοι, 

γραφειοκρατικοί και λίαν χρονοβόροι.   
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

  

Υπάρχουν διάφορα συστήματα διαχείρισης της εφεδρείας στο εξωτερικό. Τα πιο γνωστά είναι της 

Ελβετίας, της Φιλανδίας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου και του Ισραήλ, για το 

οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά ιδιαίτερα στον τρόπο κλήσης και αντίδρασης της εφεδρείας. 

Θα εξετάσουμε τα συστήματα αυτά για κάθε χώρα ξεχωριστά και στο τέλος θα αναφερθούμε και 

στην Ελλάδα:  

Ελβετία: Ο Ελβετικός στρατός δεν έχει 

εμπλακεί σε πόλεμο από το 1505, όμως 

παραμένει ένας από τους πιο αξιόμαχους 

στρατούς. Το 70% της δύναμής τους είναι 

έφεδροι με θητεία εννέα (9) μηνών για τους 

οπλίτες και δώδεκα (12) για τους 

αξιωματικούς.  

Μετά την απόλυσή τους και μέχρι την ηλικία των 45 ετών, καλούνται ένα (1) μήνα κάθε έτος για 

εκπαίδευση. Εκεί θα περάσουν μια εκπαίδευση πάνω στο Όπλο - Σώμα τους, στην βασική τακτική 

οπλίτη και θα λάβουν μέρος σε ΤΑΜΣ. Οι βαθμοφόροι καλούνται να περάσουν δοκιμασίες 

(αθλητικές, πνευματικές και ψυχολογικές) για να προαχθούν μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή οι 

υπαξιωματικοί και μέχρι το βαθμό του αντισυνταγματάρχη οι αξιωματικοί. Οι έφεδροι καλούνται να 

παρουσιαστούν σε μονάδες όπου είχαν υπηρετήσει με αποτέλεσμα να γνωρίζονται οι έφεδροι 

μεταξύ τους. Μάλιστα σε όλη την Ελβετία οι έφεδροι έχουν στο σπίτι τους όλο τον εξοπλισμό τους 

και τυφέκιο με 400 σφαίρες. Σε περίπτωση που ο έφεδρος δεν παρουσιαστεί καταδικάζεται σε ποινή 

φυλάκισης, μη μετατρέψιμης. Επίσης το κόστος της Άμυνας είναι κάτω του 2% του ετήσιου 

προϋπολογισμού της χώρας παρόλο το υψηλό ποσοστό κλήσης εφέδρων και τις αγορές σύγχρονου 

υλικού. Δεν υπάρχουν σειρές προσέλευσης και η κλήση των εφέδρων γίνεται ταχύτατα, μέσω της 

αστυνομίας, τηλεφωνικά και με e-mail.  

 Φιλανδία: Τα κοινά χαρακτηριστικά 

της Φιλανδίας με την Ελλάδα είναι ότι, 

η Φιλανδία έχει τον ίδιο πληθυσμό με 

τη Χώρα μας, έχει μεγάλη νησιωτική 

περιοχή και αντιμετωπίζει τα ίδια 

προβλήματα εφεδρείας (όχι της 

εθελοντικής).  
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Επίσης είναι σε κατάσταση επαγρύπνησης με την Ρωσία, όπως είμαστε εμείς με την Τουρκία. 

Μάλιστα οι Ρώσοι εκτελούν καθημερινά εναέριες παραβιάσεις, έχουν ζήτημα μειονότητας και τέλος 

συχνά απειλούν την Φιλανδία για ενεργειακούς πόρους. Η Φιλανδία έχει θητεία έως και δώδεκα 

(12) μήνες (6 μήνες οι τυφεκιοφόροι, 9 για οπλίτες με ειδικότητα και 12 για έφεδρους 

υπαξιωματικούς και αξιωματικούς). Μετά την απόλυση υπάρχουν δύο (2) ειδών εφεδρείες. Η 

κλασική και η εθελοντική. Στην κλασσική, που ισχύει και στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καλούνται 

οι έφεδροι για μια βδομάδα κάθε 3 - 7 χρόνια. Στην κατηγορία αυτή, σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

μη παρουσίασης του εφέδρου, επιβάλλεται υψηλότατο πρόστιμο και αν εργάζεται στο δημόσιο 

υπέχει και διοικητικές κυρώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν μέχρι την απόλυση από 

την εργασία του. Η δεύτερη είναι η εθελοντική εφεδρεία όπου οι έφεδροι γίνονται εθελοντικά μέλη 

του Συνδέσμου Εφέδρων που ανήκει στο Φιλανδικό ΓΕΣ. Κάθε περιοχή έχει το δικό της παράρτημα 

του Συνδέσμου Εφέδρων όπου κατατάσσονται εθελοντικά έφεδροι με σκοπό την συνέχιση της 

εκπαίδευσής τους. Οι συγκεκριμένοι έφεδροι καλούνται ένα σαββατοκύριακο το μήνα να λάβουν 

μέρος σε εκπαίδευση και να συμμετέχουν σε μια εβδομαδιαία ΤΑΜΣ μια φορά το εξάμηνο. Είναι 

οργανωμένοι σε Πεζικό και Καταδρομείς και οι μονάδες τους κυμαίνονται από επίπεδο διμοιρίας 

μέχρι και τάγματος, ανάλογα το πληθυσμό της περιοχής. Σε περίπτωση πολέμου οι εθελοντές 

έφεδροι θα κληθούν με διμοιρίες που εκπαιδεύονται στο Σύνδεσμο Εφέδρων, πρώτοι σε μονάδες 

Α’ Γραμμής και θα πολεμήσουν με τα άτομα με τα οποία εκπαιδεύτηκαν μαζί και γνωρίζουν. 

Μάλιστα οι έφεδροι μπορούν να λάβουν μέρος σε Ειρηνευτικές Αποστολές ενώ προάγονται οι 

υπαξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη. Τα 

μέλη της εθελοντικής εφεδρείας, ως κίνητρο, έχουν σοβαρές φοροαπαλλαγές. Στην Πολεμική 

Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό της Φιλανδίας ισχύουν τα παραπάνω, με τη διαφορά ότι ο 

αριθμός των εφέδρων οπλιτών είναι πολύ μικρότερος έως και μηδενικός και οι εφεδρεία τους 

αποτελείται, ως επί το πλείστο, από εξειδικευμένα πρώην μόνιμα στελέχη. Και στη Φιλανδία δεν  

υπάρχουν σειρές προσέλευσης και η κλήση των εφέδρων (κλασική εφεδρεία) γίνεται ταχύτατα, 

μέσω της αστυνομίας, τηλεφωνικά και με e-mail, ενώ στην εθελοντική, μέσω των οικείων Συνδέσμων 

Εφέδρων που ανήκει ο κάθε εθελοντής έφεδρος. Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι η επιβάρυνση του 

ετήσιου προϋπολογισμού της Άμυνας από την κλήση και εκπαίδευση των εφέδρων και στις δύο 

κατηγορίες, ανέρχεται ΜΟΝΟ στο ποσοστό του 1%.  

 Η.Π.Α: Στις ΗΠΑ επικρατεί ο 

θεσμός της Εθνοφρουράς και 

των Reserves (επικουρικών 

εφέδρων). Κάθε πολιτεία έχει 

δυνάμεις Εθνοφρουράς Στρατού 

και Αεροπορίας, στις οποίες 

υπηρετούν εθελοντικά πολίτες 

με ή και χωρίς στρατιωτική 

προϋπηρεσία.  

Επικεφαλής των μονάδων εθνοφρουράς τίθενται συνήθως απόστρατοι Αξκοί που προέρχονται από 

τα μόνιμα στελέχη του Σ.Ξ ή της Π.Α των Η.Π.Α, οι οποίοι επιλέγονται από την Πολιτεία.  

Οι εθνοφρουροί εκπαιδεύονται στα αντικείμενα της μονάδας τους και εν συνεχεία υπηρετούν με 

συμβόλαια 5 ετών στην εθνοφρουρά, μέχρι την ηλικία των 45. Μετά την εκπαίδευσή τους καλούνται 

ένα σαββατοκύριακο το μήνα για εκπαίδευση και πρέπει να παρακολουθήσουν μία εβδομαδιαία 

ΤΑΜΣ το εξάμηνο. Μάλιστα στην εθνοφρουρά υπάρχουν Ειδικές Δυνάμεις (2 Συντάγματα Special 

Forces) και χειριστές, ελικοπτέρων και πολεμικών - μεταφορικών αφών. Επίσης στο Αφγανιστάν και 

στο Ιράκ το 60% των Αμερικάνικων δυνάμεων αποτελούταν από έφεδρους. Οι συγκεκριμένοι 
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υπηρετούν σε μονάδες επιπέδου ταξιαρχίας και μεραρχίας, με άτομα που ήδη γνωρίζουν και 

εκπαιδεύονται συχνά μαζί, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό επίπεδο μαχητικής ικανότητας και 

συνοχής της μονάδας.  Οι Reserves στον Αμερικάνικο στρατό ασχολούνται αποκλειστικά με την 

Διοικητική Μέριμνα ενώ στους Πεζοναύτες (US Marine Corps) είναι πρώην πεζοναύτες που 

καλούνται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα και σε μια εβδομαδιαία ΤΑΜΣ το εξάμηνο. Οι έφεδροι 

φτάνουν το βαθμό του Αρχιλοχία (Master Sergeant) και οι αξιωματικοί του Συνταγματάρχη. Η 

Εθνοφρουρά στις Η.Π.Α, με εντολή του οικείου κυβερνήτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια 

Πολιτεία, στην επιβολή της τάξεως σε εκτεταμένες ταραχές που τυχόν συμβαίνουν στην 

συγκεκριμένη Πολιτεία, στην οργάνωση και εκτέλεση εκκένωσης πόλεων και περιοχών της Πολιτείας 

που συμβαίνουν μεγάλες θεομηνίες (τυφώνες, σεισμοί, χημικά ή πυρηνικά ατυχήματα κλπ) και στην 

προστασία των περιουσιών των κατοίκων των εκκενωμένων περιοχών, από τυχόν κλοπές και 

βανδαλισμούς.  

Ηνωμένο Βασίλειο:  Το 2013 επήλθαν 

σημαντικές αλλαγές στην εφεδρεία, με σκοπό 

την καλύτερη κατανομή του προσωπικού και 

την κάλυψη των κενών στη στελέχωση των 

μονάδων του Σ.Ξ. Σήμερα, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο υπάρχει το Territorial Army (τοπικός 

- περιοχικός στρατός), που αποτελείται από 

εθελοντές οπλίτες με ή και χωρίς στρατιωτική 

προϋπηρεσία. 

 Είναι οργανωμένος σε μονάδες ταγμάτων, όπου μάλιστα περιλαμβάνουν και δύο (2) μονάδες 

Ειδικών Δυνάμεων (21ο και 23ο Special Air Services Regiment). Οι έφεδροι που δεν έχουν 

στρατιωτική προϋπηρεσία, εκπαιδεύονται στην ατομική τακτική και στην ειδικότητά τους και εν 

συνεχεία εντάσσονται σε μονάδες. Καλούνται ένα (1) απόγευμα την εβδομάδα να παρουσιαστούν 

για εκπαίδευση, ένα (1) σαββατοκύριακο το μήνα και σε μια (1) εβδομαδιαία ΤΑΜΣ το εξάμηνο. Οι 

έφεδροι καλούνται σε υπηρεσία με τις δικές τους μονάδες ή στέλνονται και σαν αποστολή 

συμπληρώσεως σε μονάδες του τακτικού στρατού. Το 30% του βρετανικού στρατού είναι έφεδροι 

και μάλιστα λόγω της οικονομικής κρίσης, το Βρετανικό ΥΠΑΜ αποφάσισε τη μείωση των μονάδων 

του τακτικού στρατού και την αύξηση των μονάδων Territorial Army. Σύμφωνα με μελέτη του 

Βρετανικού ΓΕΣ το κόστος λειτουργίας των Territorial Army είναι 1,3% του Αμυντικού 

προϋπολογισμού. Σε όλα τα παραπάνω συστήματα οι έφεδροι πληρώνονται το ημερομίσθιο του 

βασικού μισθού, έχουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές και έχουν ετήσια δωρεάν ιατρική εξέταση. 

Επίσης σε περίπτωση μη παρουσίασης του εφέδρου στην μονάδα του, διώκεται ποινικά με ποινή 

φυλάκισης, μη μετατρέψιμης σε χρηματική.  Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι οι εφεδρικές δυνάμεις 

του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (Royal Navy) και της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (R.A.F), 

δεν ακολουθούν τις οργανωτικές δομές εφεδρείας του Σ.Ξ που επήλθαν το 2013, καθόσον δεν 

στηρίζονται στις εφεδρικές δυνάμεις, αλλά στα υπηρετούντα επαγγελματικά στελέχη, είτε αυτά 

προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές, είτε από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες Ναύτες και 

Σμτες.   

Κύπρος: Στην Κύπρο, ένα Κράτος που το 36,2% του εδάφους του είναι υπό παράνομη Τουρκική 

κατοχή από τον Ιούλιο 1974, ο Στρατός της Δημοκρατίας σε περίπτωση πολέμου βασίζεται κατά 70% 

στην εφεδρεία. Οι λειτουργίες της εφεδρείας διέπονται από τον «Περί Εθνικής Φρουράς» Νόμο του 

2011.  Το σύστημα κλήσης, κατάταξης και εκπαίδευσης των εφέδρων, ακολουθεί κατά κανόνα το 

αντίστοιχο Ελληνικό σύστημα, με ορισμένες διαφορές που αφορούν τη συχνότητα κλήσης για 

εκπαίδευση.  Η ένταξη στην εφεδρεία των κληρωτών, είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 50 
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ετών.  Σε περίπτωση πολέμου, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο χρόνος παρατείνεται 

μέχρι έως ότου κριθεί αναγκαίο.  Πέρα από την ηλικία των 50 ετών, σε περίπτωση πολέμου και με 

απόφαση του Υπουργού Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΦ, δύνανται να κληθούν και 

οι παρακάτω: ➢ Πρόσωπα που ήταν μέλη του Στρατού (Σ.Ξ, Π.Ν, Π.Α) και δεν ανήκουν πλέον στις 

τάξεις του, μέχρι την ηλικία των 63 ετών, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν.  

 

➢ Δημόσιοι Υπάλληλοι και ωρομίσθιοι του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στη 

Δύναμη μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησής τους, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν.  

➢ Πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα για εθελοντική κατάταξη και εφόσον η 

σωματική ικανότητά τους το επιτρέπει.  

➢ Πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά διαμένουν μόνιμα σε αυτήν 

και οι οποίοι εκπλήρωσαν την στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει διαδικασία μετάβασης εφέδρου στο εξωτερικό, 

προκειμένου τα αρμόδια τμήματα επιστράτευσης των Μονάδων που ανήκουν οι έφεδροι, να 

γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την παρουσία ή μη του εφέδρου στην χώρα. Μετά το 1974, η κλήση 

κατάταξης εφέδρων για εκπαίδευση ήταν πολύ συχνές. Οι έφεδροι κατατάσσονταν συνήθως, όπως 

και σήμερα, στις ίδιες Μονάδες που υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Την τελευταία 

εικοσιπενταετία και μέχρι το έτος 2018, οι κλήσεις για εκπαίδευση των εφέδρων ήταν: • Μία των 

δεκατεσσάρων (14) ωρών.  

• Μία των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 

 • Μία των τριών (3) ημερών στα πλαίσια ασκήσεων ΤΑΜΣ της Εθνικής Φρουράς (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ή 

ΔΗΜΗΤΡΑ).  

Από το 2019, οι κλήσεις για κατάταξη για εκπαίδευση των εφέδρων είναι, δύο (2) ή τρεις (3) φορές 

τον χρόνο, για μισή μόνο ημέρα και με υποχρεωτική μία (1) νυκτερινή βολή φορητού οπλισμού.     

 

Ισραήλ:  Το Ισραήλ είναι ένα κράτος, που 

από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα 

βρίσκεται συνεχώς σε πολεμική 

διέγερση, συνεχή ετοιμότητα ή και σε 

πόλεμο και ως εκ τούτου η εφεδρεία 

αποτελεί σημαντικότατο πυλώνα στην 

άμυνα αυτής της χώρας.   
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Πριν όμως αναφερθούμε στο σημερινό σύστημα επιστράτευσης και εκπαίδευσης των εφέδρων, 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ο τρόπος που έγινε η επιστράτευση στον πόλεμο των έξη (6) ημερών, 

η πλήρης επιτυχία της οποίας συνετέλεσε τα μέγιστα στη συντριπτική νίκη των Ισραηλινών Ενόπλων 

Δυνάμεων.  Ο πόλεμος των έξη (6) ημερών ξέσπασε στις 5 Ιουνίου 1967 μεταξύ του Ισραήλ και των 

γειτονικών Αραβικών χωρών (Αίγυπτος, Συρία και Ιορδανία). Οι συγκρούσεις έληξαν στις 10 Ιουνίου 

1967 με τη συντριπτική νίκη του Ισραήλ που επέκτεινε τα εδάφη του, στο Σινά, τη Λωρίδα της Γάζας, 

τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν.  Οι ένοπλες δυνάμεις που 

τέθηκαν υπό τις διαταγές του Μοσέ Νταγιάν, όταν διορίστηκε υπουργός Εθνικής Άμυνας μόλις 

ογδόντα 80 ώρες πριν το Ισραήλ βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση, αποτελούσαν αξιοπερίεργη και 

μοναδική στρατιωτική μηχανή. Τη συγκροτούσαν αγρότες, οπωροπώλες, ταξιτζήδες και 

επιχειρηματίες, πλην όμως άρτια εκπαιδευμένοι σε ασκήσεις που είχαν συχνά διεξαχθεί και κυρίως 

με υψηλότατο ηθικό και φρόνημα. Δηλαδή με λίγα λόγια, οι τέσσερις (4) στους πέντε (5) ήταν 

πολίτες. Παρ’ όλα αυτά, για την υπεράσπιση της πατρίδας τους, συγκροτούσαν έναν από τους πλέον 

άρτιους στρατούς που είχε δει ποτέ ο κόσμος.   

Το Μάιο του 1967 ο ισραηλινός στρατός αριθμούσε 50.000 -60.000 άνδρες που υπηρετούσαν τη 

στρατιωτική θητεία τους. Σε κατάσταση γενικής επιστράτευσης ο στρατός του Ισραήλ μπορούσε να 

ρίξει στη μάχη 264.000 στρατιώτες, και αυτό έκανε. Η στρατιωτική θητεία στη χώρα διαρκούσε 

τριάντα (30) μήνες (είχε αυξηθεί από 26 μήνες το Νοέμβριο του 1966). Ακολούθως, οι στρατιώτες 

έμπαιναν στην εφεδρεία έως την ηλικία των 45 ετών, και τελικά ενσωματώνονταν στην Πολιτική 

Προστασία. Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των Δυνάμεων Άμυνας ήταν ο ταξίαρχος Αριέλ Σαρόν 

(μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ), ο οποίος διοικούσε τον κεντρικό άξονα του μετώπου στο 

Σινά και ήταν διοικητής της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών που είχε καταλάβει τη Mίτλα το 1956. Η 

βασική εκπαίδευση των εφέδρων αξιωματικών διαρκούσε 42 έως 58 ημέρες ανά έτος, των 

υπαξιωματικών 36 και των οπλιτών 30. Οι αριθμοί αυτοί μεταβάλλονταν ανάλογα με την ειδικότητα 

κάθε εφέδρου. Επίσης δεν πρέπει να αφήσουμε απαρατήρητη τη στράτευση των γυναικών. Το 

Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα όπου οι γυναίκες καλούνταν να υπηρετήσουν στο στρατό. Η 

θητεία τους διαρκούσε τότε 18 μήνες. Αφού έμπαιναν στην εφεδρεία, οι δεκανείς και οι οπλίτες 

υπηρετούσαν 30 ημέρες ανά έτος, ενώ οι λοχίες και οι ανώτεροι αξιωματικοί 42 έως 47 ημέρες.  

Μεγάλο τμήμα του ισραηλινού στρατού επιστρατεύθηκε πλήρως τότε σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ 

κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν εντός τριών ημερών!!! Οι αξιωματικοί και οι λοχίες 

τηλεφωνούσαν ή επισκέπτονταν τα σπίτια των ανδρών της μονάδας τους και τους γνωστοποιούσαν 

ότι έπρεπε να αναλάβουν υπηρεσία και άτομα που βρίσκονταν στο εξωτερικό έκαναν τα αδύνατα 

δυνατά για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Επίσης χρησιμοποιήθηκε, κατά κόρον, το σύστημα 

κωδικοποιημένων μηνυμάτων, που μεταδίδονταν από το ισραηλινό ραδιόφωνο (Kol Yisrael), για να 

κληθούν οι έφεδροι, ιδιαίτερα αυτοί που δεν ήταν στο σπίτι τους.  Κάθε μονάδα μετέβαινε σε κέντρο 

συγκέντρωσης και από εκεί οι στρατιώτες μεταφέρονταν στο στρατόπεδο, όπου παρελάμβαναν όλον 

τον εξοπλισμό τους, εκτός από τις αρβύλες που τις είχαν μαζί τους. Ο λόγος ήταν ένας και μοναδικός. 

Είχαν παρατηρήσει κατά τις κατατάξεις στρατευσίμων, ότι η διαδικασία ένδυσης καθυστερούσε στη 

φάση της χορήγησης αρβυλών (δοκιμές, αλλαγές κλπ). Στις εφεδρικές τεθωρακισμένες μονάδες, που 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε να βρεθούν στο πεδίο της μάχης πρώτες απ’ όλους, η 

στολή και ο εξοπλισμός κάθε άνδρα κρεμόταν από άγκιστρο που έφερε το όνομά του. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω διαδικασιών κλήσης και κατάταξης εφέδρων στον Πόλεμο των Έξη Ημερών, ήταν η 

αστραπιαία συμπλήρωση όλων των μονάδων στην πολεμική τους σύνθεση με αξιόμαχο στρατό σε 

λιγότερο από 24 ώρες, χρόνος ρεκόρ στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, ο οποίος μέχρι σήμερα 

δεν έχει επαναληφθεί από οποιονδήποτε άλλη ένοπλη δύναμη.   
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Στο Ισραήλ δεν υπάρχουν παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων και όλοι προέρχονται από 

έφεδρους. Η θητεία είναι τρία (3) έτη για τους άνδρες και δύο (2) για τις γυναίκες. Έφεδροι 

αξιωματικοί υπηρετούν για τέσσερα (4) χρόνια και πέντε (5) χρόνια υπηρετούν τα μέλη των ειδικών 

δυνάμεων, χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας και πληρώματα υποβρυχίων. Μετά την απόλυση, οι 

έφεδροι καλούνται κάθε έτος από λίγες μέρες μέχρι και ένα (1) μήνα να παρουσιαστούν στις 

μονάδες τους, μαζί με τα άτομα που υπηρετούσαν μαζί στον ίδιο λόχο κατά την διάρκεια της θητείας 

τους. Το σύστημα αυτό διαρκεί μέχρι την ηλικία των 45 για τους άνδρες, και για τις γυναίκες μέχρι 

να γίνουν μητέρες.  Επίσης το σύστημα κλήσης, κατάταξης και εκπαίδευσης των εφέδρων 

ανατροφοδοτείται συνεχώς, με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κυρίως από τις αιφνιδιαστικές 

– απροειδοποίητες ασκήσεις επιστρατεύσεως. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι διατάχθηκε 

αιφνιδιαστική κλήση εφέδρων το Φεβρουάριο 2012 τη στιγμή που στις μεγάλες πόλεις ηχούσαν οι 

σειρήνες για επίθεση με πυραύλους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν επιπτώσεις στο χρόνο 

αντίδρασης και στο ηθικό των εφέδρων στη φάση αυτή. Το σύστημα κλήσης εφέδρων ακολουθεί 

παράλληλα τη τεχνολογία επικοινωνιών και εκσυγχρονίζεται – αναβαθμίζεται  συνεχώς, με σκοπό 

τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του. Δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι μια πολύ μικρή γεωγραφικά και 

πληθυσμιακά χώρα, έχει ανάγκη από δυνάμεις εφεδρείας που θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα 

εκπαιδευμένες. Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, ζωτικής σημασίας είναι η λειτουργία του 

στρατολογικού και του συστήματος κλήσης εφέδρων. Αν και υπάρχει ήδη τέτοιο σύστημα, εντούτοις, 

οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν την αναβάθμισή του. Αρμόδια υπηρεσία για την εργασία 

αυτή είναι η ιδιωτική εταιρεία GAMA Operations. Μέσω του συστήματος που έχει αναπτύξει, οι 

Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία με το μεγαλύτερο 

δυνατό αριθμό εφέδρων, μέσω κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Αυτό ψάχνει για τους 

εφέδρους μέσω των κινητών ή σταθερών τηλεφώνων τους. Οι τελευταίοι όταν δεχθούν την κλήση ή 

μήνυμα, θα πρέπει να καταχωρήσουν τον ειδικό αριθμό ταυτοποίησης που έχουν λάβει ως έφεδροι 

ή αν δεν θυμούνται το Α.Φ.Μ. Έπειτα, το σύστημα τους δίνει πληροφορίες για το που πρέπει να 

παρουσιαστούν. Κάθε σχηματισμός, επιπέδου μεραρχίας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, έχει 

δικό του σύστημα κλήσης εφέδρων της GAMA Operations. Έτσι, ο κάθε σχηματισμός μπορεί να 

καλέσει τους δικούς του εφέδρους και είναι πάντα συνδεδεμένος ψηφιακά με τους άλλους 

σχηματισμούς. Αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η 

αναβάθμιση του συστήματος, ο διευθύνων σύμβουλος της GAMA Operations, Εγιάλ Αλόν, δήλωσε 

ότι θα βασίζεται στην τεχνολογία μεταφοράς φωνής μέσω διαδικτύου. Θα μπορεί να συνδέεται με 

όλα τα άλλα κέντρα και να εκτελεί χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις. Επιπλέον, είναι πιθανό να 

τοποθετηθεί και σύστημα αναγνώρισης φωνής, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών, 

μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης. Αντίστοιχα συστήματα έχουν εγκατασταθεί και στις υπηρεσίας 

ασφαλείας και πολιτικής προστασίας του Ισραήλ.  

Ελλάδα:  Η επιστράτευση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

μετάπτωσης από την ειρηνική στην πολεμική σύνθεση, ώστε να υποστηριχθεί επιτυχώς ο 

επιχειρησιακός σχεδιασμός κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.  
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Για το λόγο αυτό το κάθε Γενικό Επιτελείο έχει σχεδιάσει την επιστράτευση σύμφωνα με τις 

ειδικότερες απαιτήσεις του. Κοινός στόχος, η άμεση κινητοποίηση, η απρόσκοπτη υποδοχή και 

κατάταξη και η ταχεία αξιοποίηση των εφέδρων.  Ειδικά για την Πολεμική Αεροπορία, η υπηρετούσα 

δύναμη κατά την ειρηνική περίοδο καλύπτει τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας σε ανθρώπινο 

δυναμικό, με σκοπό την απρόσκοπτη υποστήριξη και εκτέλεση τόσο των επιχειρησιακών αποστολών 

όσο και του εκπαιδευτικού έργου. Σε περίοδο έντασης – κρίσης - πολέμου οι αυξημένες απαιτήσεις 

συνεπάγονται την ενίσχυση της στελέχωσης με εφέδρους, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης 

αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων και οπλικών συστημάτων για την επαύξηση του αξιόμαχου στο 

μέγιστο βαθμό και επιπλέον να ενισχυθεί η φρούρηση ζωτικών περιοχών.  Η εφεδρεία της Πολεμικής 

Αεροπορίας αποτελείται αφενός από στελέχη που έχουν αποστρατευθεί και αφετέρου από άνδρες, 

οι οποίοι μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρονται και έφεδροι 

που έχουν υπηρετήσει στους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, π.χ. χειριστές αεροσκαφών 

αεροπορικών εταιρειών Ελληνικού νηολογίου που επιτάσσονται, τεχνικοί των υπόψη εταιρειών, 

ειδικοί επιστήμονες που έχουν σχέση με τα οπλικά αεροπορικά συστήματα κ.λ.π.    

Στην Πολεμική Αεροπορία το σύνολο της εφεδρείας παρακολουθείται μηχανογραφικά από το Γενικό 

Επιτελείο Αεροπορίας δια του αρμόδιου Τμήματος Επιστράτευσης (ΓΕΑ/Β3/3). Οι έφεδροι έχουν 

κατανεμηθεί σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογά με την απαίτηση κλήσης τους υπό τα όπλα. Όσοι 

έχουν λάβει Ειδικό Φύλλο Πορείας (Π1 Πράσινο, Π2 Βυσσινί, Π3 Πορτοκαλί, Π4 Κυανό) καλύπτουν 

επιχειρησιακές απαιτήσεις Μονάδων σε πολεμική περίοδο, οι οποίες έχουν εκ των προτέρων 

καθορισθεί και στις οποίες παρουσιάζονται προς κατάταξη. Εκείνοι που έχουν λάβει Γενικό Φύλλο 

Πορείας (Λευκό χρώμα) αποτελούν την υπεράριθμη εφεδρεία, δεν καλύπτουν άμεσες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει ορισθεί γι’ αυτούς Μονάδα κατάταξης, αλλά 

όταν κληθούν σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τους γνωστοποιείται ταυτόχρονα και η Μονάδα 

παρουσίασης.  Η επιλογή και κατανομή των εφέδρων γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 

και παραμέτρους. Οι κυριότερες αρχές με βάση τις οποίες επιδιώκεται η βέλτιστη δυνατή 

αξιοποίηση της εφεδρείας είναι:  

➢ Ο ρεαλιστικός καθορισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεμικής περιόδου σε ανθρώπινο 

δυναμικό, για κάθε Μονάδα και σύμφωνα με την αποστολή της.  

➢ Η στελέχωση των Μονάδων με εφέδρους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και απολυθεί από αυτές  

κατά το δυνατό πιο πρόσφατα, διαμένουν δε στην περιοχή της Μονάδας που παρουσιάζονται.  

➢ Η αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι έφεδροι, τόσο κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους όσο και μετά την απόλυσή τους.   

➢ Η εκπόνηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των εφέδρων μετά την κατάταξή τους, 

με στόχο την ένταξή τους στην ενεργό δύναμη και τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους στα 

διατιθέμενα μέσα και οπλικά συστήματα.  

➢ Η δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης των εφέδρων, ειδικότερα σε περίπτωση μυστικής 

επιστράτευσης.  

➢ Η εκ των προτέρων διασφάλιση πλήρους διοικητικής μέριμνας, καταλυτικού παράγοντα για την 

εξύψωση και διατήρηση του ηθικού των εφέδρων.  

➢ Η κατάλληλη κλιμάκωση κλήσης των εφέδρων κατά την κινητοποίησή τους, ώστε να 

επιτυγχάνεται ροή παρουσίασης στις Μονάδες σύμφωνα με τις απαιτήσεις.    
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Η κατανομή των εφέδρων και η επιστρατευτική τοποθέτηση ενός εκάστου γίνεται με βάση 

συγκεκριμένα δεδομένα. Η ειδικότητα, ο τόπος διαμονής του εφέδρου, η χρονολογία και η Μονάδα 

απόλυσής του, η υγειονομική του ικανότητα είναι τα κυριότερα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. 

Οι επιπλέον απαιτήσεις πολεμικής περιόδου σε ανθρώπινο δυναμικό καλύπτονται από τους 

εφέδρους που λαμβάνουν Ειδικό Φύλλο Πορείας, οι οποίοι αποτελούν την επιστρατευτική δύναμη 

της Πολεμικής Αεροπορίας. Η επιλογή τους γίνεται πριν την απόλυσή τους, όσον αφορά τους 

εφέδρους εξ εφέδρων, και με τη διαγραφή τους από την ενεργό δύναμη, όσον αφορά τους εφέδρους 

εκ μονίμων.  Για τους εφέδρους που ανήκουν στην επιστρατευτική δύναμη της Πολεμικής 

Αεροπορίας έχει ορισθεί από τη στιγμή που διαγράφονται από την ενεργό δύναμη η Μονάδα στην 

οποία παρουσιάζονται, με ευθύνη της οποίας κατανέμονται άμεσα σε Μοίρες κ.λ.π επιστασίες για 

κάλυψη των απαιτήσεων πολεμικής περιόδου. Όσον αφορά τις Μονάδες κατάταξης, ο σχεδιασμός 

βασίζεται στην αποκέντρωση ώστε να περιορισθούν οι αποστάσεις μετακίνησης των προς κατάταξη 

εφέδρων, περιλαμβάνει δε ειδικότερες προβλέψεις για Μονάδες που εδρεύουν σε νησιά ή 

παραμεθόριες περιοχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή στελέχωσή τους. Δεδομένου ότι οι έφεδροι 

παρακολουθούνται στο σύνολό τους μηχανογραφικά, τυχόν μεταβολές που επηρεάζουν την 

κατανομή τους επέρχονται άμεσα.  

Η επιστρατευτική δύναμη κατανέμεται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το χρονικό διάστημα 

εντός του οποίου υποχρεούνται οι καλούμενοι έφεδροι να παρουσιαστούν προς κατάταξη. Την 

πρώτη υποκατηγορία αποτελούν οι επίστρατοι που ανήκουν στις κρίσιμες ειδικότητες, οι οποίοι 

υποχρεούνται να παρουσιαστούν αμέσως, καθώς και εκείνοι που υποχρεούνται να παρουσιασθούν 

στη Μονάδα κατάταξης εντός (24) ωρών από την κλήση τους. Τη δεύτερη υποκατηγορία αποτελούν 

οι έφεδροι που υποχρεούνται να παρουσιασθούν εντός (48) ωρών από την κλήση τους και την τρίτη 

υποκατηγορία εκείνοι που υποχρεούνται να παρουσιασθούν εντός (72) ωρών.  Ειδικότερα για την 

κάλυψη έκτακτων απαιτήσεων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 

καθώς και τυχόν απωλειών πολέμου, στην επιστρατευτική δύναμη έχει προβλεφθεί επιπλέον 

υποκατηγορία την οποία αποτελούν έφεδροι οι οποίοι καλούνται κατά περίπτωση ανά ειδικότητα ή 

Μονάδα.   

Οι έφεδροι που ανήκουν στην επιστρατευτική δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας ανανεώνονται 

σταδιακά, μεταφερόμενοι στην υπεράριθμη εφεδρεία (Γενικά Φύλλα Πορείας), με αντίστοιχη 

αριθμητική αναπλήρωση από απολυόμενους και διαγραφέντες από την ενεργό δύναμη.  Για τη 

μετεκπαίδευση των εφέδρων εξ εφέδρων που ανήκουν στην επιστρατευτική δύναμη, 

προγραμματίζεται συμμετοχή αριθμού εξ αυτών σε ασκήσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο. Κατά τη 

διάρκεια κάθε άσκησης εφαρμόζονται τα προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που έχουν ήδη 

εκπονηθεί. Πέραν αυτού ελέγχεται -αξιολογείται η σχεδίαση πρόσκλησης – παρουσίασης – 

υποδοχής -κατάταξης - ένταξης στην ενεργό δύναμη των εφέδρων.   Η κλήση γίνεται από τις Μονάδες 

που έχουν ορισθεί ως Επιστρατεύουσες Αεροπορικές Αρχές (Ε.Α.Α) και από τις Αποστολές 

Συμπληρώσεως (Α.Σ) που ανήκουν επιστρατευτικά στις Ε.Α.Α, πλην όμως είναι ανεξάρτητες 

Μονάδες, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στην μεθόριο και ΜΟΝΟ για την τοπική τους εφεδρεία, 

σύμφωνα με την εφαρμογή μέτρων του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού ή και σε ορισμένες 

περιπτώσεις με σηματικές διαταγές του ΓΕΑ.  Ο τρόπος κλήσης γίνεται, με ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε, 

με τοιχοκόλληση προκηρύξεων και με την επίδοση Φύλλων Ατομικών Προσκλήσεων (Φ.Α.Π), μέσω 

των Αστυνομικών Τμημάτων ή με ειδικούς αγγελιοφόρους των Μονάδων. Μόλις παρουσιασθούν, 

τακτοποιούνται στρατολογικά, ελέγχονται υγειονομικά, τους παρέχεται η απαραίτητη Δ.Μ (ένδυση 

κ.λ.π) και ο προβλεπόμενος οπλισμός και ακολούθως τοποθετούνται στις Μοίρες – Σμήνη – 

Επιστασίες όπου λαμβάνει χώρα ΑΜΕΣΑ η ταχύρρυθμη εκπαίδευσή τους. Με την ολοκλήρωση των 

προαναφερθέντων διαδικασιών, ενσωματώνονται στην ήδη υπηρετούσα δύναμη και εκτελούν τα 
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καθήκοντα που τους ανατίθενται.  Ειδικά στον Σ.Ξ οι έφεδροι, μετά την απόλυσή τους από το 

Στράτευμα, εντάσσονται στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ και λαμβάνουν το ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΦΠ) το οποίο 

έχει χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ, για την τοποθέτηση του αρχικά σε μια Μονάδα (αφορά κρίσιμες ειδικότητες 

τοπικής εφεδρείας), με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχαν κατά την διάρκεια της 

στρατιωτικής τους θητείας ή ΛΕΥΚΟ, με το οποίο τους θέτει σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική 

τοποθέτησή τους σε κάποια Μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.  Η κλήση στον Σ.Ξ 

πραγματοποιείται, με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, 

Εφημερίδα, Διαδίκτυο), με τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου Ατομικής 

Προσκλήσεως (ΦΑΠ). Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημέρωσης του κοινού, τότε ο έφεδρος 

θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως:  

➢ Το χρώμα του ΕΦΠ. 

 ➢ Το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό.  

➢ Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο γράμματα με έναν τετραψήφιο 

αριθμό. Για να διαπιστώσει ότι καλείται, πρέπει να εξετάσει εάν οι ανακοινώσεις 

συμπεριλαμβάνουν ένα από τα παραπάνω συνθηματικά.   

Η Επιστράτευση στο Σ.Ξ παρακολουθείται επιτελικά από το Γ.Ε.Σ.  Στο Π.Ν οι έφεδροι, μετά την 

απόλυσή τους από το Στράτευμα, εντάσσονται και αυτοί στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ και στο Φύλλο Πορείας 

(ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ) που λαμβάνουν, δεν αναγράφεται η Μονάδα (πλοίο ή υπηρεσία) που προβλέπεται 

να παρουσιασθούν σε περίπτωση επιστράτευσης, ούτε το υπόψη Φ.Π έχει κάποιο χρώμα ή 

συνθηματικό που να καθορίζει τη σειρά προσέλευσης. Άπαντες παρουσιάζονται στα οικεία 

Στρατολογικά Γραφεία των νομών που υπάγονται και είναι εγγεγραμμένοι, με φροντίδα των οποίων 

ακολούθως κρίνεται αν πρέπει να καταταγούν και όσοι κριθεί να επιστρατευθούν προωθούνται στις 

Μονάδες του Π.Ν (πλοία ή υπηρεσίες) για να υπηρετήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι η εφεδρεία στο Π.Ν παρακολουθείται επιτελικά και 

στρατολογικά, όχι από το ΓΕΝ αλλά από ένα Τμήμα της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (Δ.Ν.Ε).  

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων το ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολό του αποτελεί τον 

κρισιμότερο παράγοντα επίτευξης και διατήρησης της μέγιστης δυνατής μαχητικής ισχύος κάθε 

κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως εκ τούτου οι έφεδροι που καλούνται να ενισχύσουν την 

υπηρετούσα δύναμη συνιστούν ειδοποιό διαφορά. Για το λόγο αυτό η οργανωτική δομή της 

επιστράτευσης οφείλει διαρκώς να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Πολεμικής 

Αεροπορίας, με την ευκαμψία που απαιτείται ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή του υφιστάμενου 

σχεδιασμού τόσο χρονικά όσο και τοπικά.      

Η άρτια οργάνωση, η πλήρης και λεπτομερής σχεδίαση καθώς και η σχολαστική προπαρασκευή της 

επιστράτευσης αποτελούν αναγκαίες και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβασή 

της, όταν αυτό απαιτηθεί.  

Τα στάδια και οι διαδικασίες κινητοποίησης / αξιοποίησης των εφέδρων δεν είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν ή να διορθωθούν κατά την εφαρμογή τους σε πραγματική κατάσταση, όταν η 

ταχύτητα και η τυποποίηση των ενεργειών αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή 

των σχεδίων και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Το παράδειγμα της επιστράτευσης του 1974 

πρέπει να γίνει μάθημα και παράδειγμα προς αποφυγή.    
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Το θέμα της εφεδρείας στη Χώρα μας και κυρίως η αξιοποίησή της είναι τεράστιο και απαιτείται και 

σε αυτόν τον τομέα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.  Ενώ το ισχύων 

νομοθετικό πλαίσιο του αντικειμένου είναι κοινό και για τα τρία όπλα των Ε.Δ, εντούτοις κάθε 

Κλάδος των Ε.Δ έχει διαφορετική οργανωτική επιτελική δομή, διαφορετικό σύστημα κλήσης, 

παρουσίασης και διαφορετικό σύστημα εκμετάλλευσης, εκπαίδευσης και τελικά ένταξης στην ήδη 

υπηρετούσα δύναμη, που είναι ο ΑΝ.ΣΚ της επιστράτευσης.     Επίσης δεν έχουν μελετηθεί στο βαθμό 

που απαιτείται, τα διάφορα συστήματα εφεδρείας στο εξωτερικό, τα οποία αναλύθηκαν 

προηγούμενα, και μάλιστα τα πιο γνωστά και πετυχημένα όπως, της Φιλανδίας, της Ελβετίας και 

φυσικά του Ισραήλ.  

Η αξιοποίηση της ψηφιακής εποχής και οι εμπειρίες άλλων δημοκρατικών Χωρών, οι οποίες 

εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες λύσεις ουσίας, απαιτείται να γίνουν οδηγός και για την Ελλάδα.  Οι 

Μόνιμοι στην εφεδρεία Αξκοί κατά κύριο λόγο, ιδίως ανώτατοι και ανώτεροι και σε μικρότερο βαθμό 

οι Ανθστές και Υπξκοί, είναι ένα άλλο μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, με στρατιωτικό πνεύμα και 

αρχές, πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση, για την οποία έχουν διατεθεί τεράστια ποσά από την Π.Α 

και γενικά τις Ε.Δ, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο, ενώ επιθυμεί διακαώς εθελοντικά να 

προσφέρει τις πολύτιμες εμπειρίες και υπηρεσίες του σε δεδομένη στιγμή. Ο λόγος είναι ότι με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχουν ενταχθεί επιστρατευτικά στα Γενικά Φύλλα Πορείας (Λευκά), τα 

οποία συνήθως δεν καλούνται, και μάλιστα ορισμένοι έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας που 

προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.  

Ανατρέχοντας όμως στο ιστορικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν, εδώ μάλιστα στην Ελλάδα, 

Μόνιμοι στην Εφεδρεία Αξκοί, που δεν μπορούσαν να κληθούν, επιστρατεύθηκαν εθελοντικά στην 

άκρως επιτυχημένη επιστράτευση της 28/10/1940 με ειδικό καθεστώς, αφού έγκαιρα είχαν 

αξιολογηθεί οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που είχαν και μάλιστα με ειδικό καθεστώς 

υπηρέτησης, ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην ιεραρχία και λειτουργία των 

μαχόμενων Μονάδων.   Ένα άλλο τεράστιο θέμα που αφορά την αξιοποίηση της εφεδρείας, είναι 

αυτό και της εκπαίδευσης και συμμετοχής του σε ασκήσεις. Οι έφεδροι κανονικά πρέπει να 

καλούνται για μετεκπαίδευση, όπως ισχύει σήμερα, μία (1) φορά κάθε πέντε (5) χρόνια. Στην πράξη 

όμως οι περισσότεροι έφεδροι δεν καλούνται ποτέ για εκπαίδευση, με ότι αυτό συνεπάγεται.     

Τέλος, το σύστημα κλήσης – κινητοποίησης της εφεδρείας, δεν ακολουθεί και δεν εκμεταλλεύεται 

τη σημερινή ψηφιακή εποχή και τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή τηλεφωνία με τις πολύ 

μεγάλες και απλές - εύχρηστες εφαρμογές της, αλλά ακολουθώντας τα τετριμμένα εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης (Φ.Α.Π) που τα προωθεί μέσω Αστυνομικών Τμημάτων, 

Αγγελιοφόρων, Προκηρύξεις, Ανακοινώσεις μέσω Μ.Μ.Ε που προκαλούν συγχίσεις όπως το 1974, 

κ.λ.π μέσων ειδοποίησης που είναι τελείως γραφειοκρατικοί και κυρίως πολύ χρονοβόρα, με 

αντίστοιχη επίπτωση στην κινητοποίηση που απαιτείται να είναι ακαριαία.  Η παύση πρόσληψης 

επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), η μικρή διάρκεια της θητείας των στρατευσίμων και το κυριότερο 

οι δημογραφικές τάσεις, δημιουργούν στο παρόν, το άμεσο αλλά και το μεσοπρόθεσμο μέλλον, 

συνθήκες κρίσης σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την επάρκεια ανθρωπίνων πόρων 

στην Π.Α και γενικά στις Ε.Δ. Σε συνδυασμό δε με την οικονομική κρίση και τα «απόνερα της», που 

θα διαρκέσουν για αρκετά χρόνια ακόμα, είναι προφανές ότι το μίγμα καθίσταται «εκρηκτικό». Κατά 

συνέπεια η μόνη υφιστάμενη δυνατότητα για την ΚΑΛΥΨΗ των κενών στο ανθρώπινο δυναμικό, 

είναι η αξιοποίηση της εφεδρείας.   

Η πλήρης αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και των απλών και εύχρηστων 

εφαρμογών της, όπως συμβαίνει στο Ισραήλ, επιτρέπει όχι μόνο την ακαριαία κλήση – κινητοποίηση, 

αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση των εφέδρων σε ότι αφορά την καταγραφή και συνεχή 
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παρακολούθηση τους μεταβολών της κατάστασής τους.  Η ενεργή χρησιμοποίηση – συνδρομή των 

Συλλόγων, Συνδέσμων, Ενώσεων και Σωματείων εφέδρων, είτε προερχομένους από μονίμους, είτε 

από εφέδρους (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), κάτω από τον αυστηρό έλεγχο και αξιολόγηση των οικείων Γ.Ε στον 

τομέα αυτόν, θα μπορούν αποτελεσματικά να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αξιοποίηση της 

εφεδρείας, καθόσον αποτελούνται από άτομα τα οποία εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την 

Εθνική Άμυνα όχι θεωρητικά αλλά με την ενεργή συμμετοχή τους. 

 Η καταγραφή των μελών τους, σε συνδυασμό με τις ειδικότητες που είχαν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η ηλικία και η εντοπιότητα, είναι μερικά από τα δεδομένα 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση τμημάτων του νέου αυτού οικοδομήματος. Σε 

συνδυασμό με τη συστηματική ετήσια εκπαίδευσή τους και την ενσωμάτωσή τους στις ενεργές 

δυνάμεις για την εκτέλεση ασκήσεων, σταδιακά θα αρχίσει να εδραιώνεται η φιλοσοφία του ΟΛΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ, όπου ενεργές δυνάμεις, που για αυτονόητους οικονομικούς και δημογραφικούς λόγους 

συνεχώς θα μειώνονται, και εφεδρικές δυνάμεις ποικίλων βαθμών χρόνου ενεργοποίησης, θα 

συνεπιχειρούν και θα συλλειτουργούν ως αδιάσπαστα μέρη ενός ενιαίου συνόλου.  

 Επίσης η χρησιμοποίηση σε εθελοντική βάση αποστράτων εκ μονίμων που δεν μπορούν να κληθούν 

για διάφορους λόγους, έστω χωρίς βαθμό και με ειδικό καθεστώς ώστε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα ιεραρχίας, θα συμβάλει καθοριστικά στην λειτουργία των μονάδων σε δεδομένη 

στιγμή και συνθήκες, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία τους και τις δεξιότητες που έχουν 

αποκτήσει κατά την πολυετή υπηρεσία τους στις Ε.Δ και ειδικά στην Π.Α. Το επιτυχημένο εγχείρημα 

αυτό στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, εξακολουθεί να μας δείχνει το δρόμο.  Τέλος και με βάση 

τις εμπεριστατωμένες μελέτες του Αμερικανικού, Βρετανικού και Φιλανδικού Στρατού, ο θεσμός των 

εφέδρων είναι ο πιο οικονομικός και με τη σωστή εκπαίδευση και την οργάνωσή του, η επιβάρυνση 

στον ετήσιο προϋπολογισμό Άμυνας είναι πολύ μικρός και κυμαίνεται κάτω του 1%.   

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ      Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν και κυρίως με τα 

όσα ισχύουν σε άλλες Χώρες καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα τα οποία υπό μορφή 

εισηγήσεων, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της ήδη υπάρχουσας 

κατάστασης και στην πλήρη διαχείριση και αξιοποίηση της εφεδρείας:  

➢ Επανακαθορισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που να συμβαδίζει με τις σημερινές 

απαιτήσεις και την ψηφιακή διακυβέρνηση.  

➢  Επανακαθορισμός των σχεδίων επιστράτευσης, σε κεντρικό επίπεδο Γ.Ε, τα οποία να είναι απλά 

και κυρίως ρεαλιστικά.  
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➢ Έμφαση, κατά προτεραιότητα, στην τοπική εφεδρεία και στις κρίσιμες ειδικότητες, με παράλληλη 

συνεχή επαφή των Μονάδων υποδοχής με αυτούς.  

➢ Πλήρης χρησιμοποίηση - εκμετάλλευση, κατά τις διαδικασίες κλήσης – προσέλευσης και 

υποδοχής εφέδρων, των δυνατοτήτων που προσφέρουν σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία και οι 

εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, στα πρότυπα του Ισραήλ.  

➢ Καθιέρωση και λειτουργία της Εθελοντικής Εφεδρείας, στα πρότυπα της Φιλανδίας, με 

παράλληλη παροχή κινήτρων σε όσους εντάσσονται σε αυτήν, ενδεικτικά τα οποία μπορεί να είναι:   

✓ Ορισμένες φοροαπαλλαγές, όπως π.χ. υψηλότερο αφορολόγητο όριο.  

✓ Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς πρόσληψης στο δημόσιο.  

✓ Δυνατότητα χρήσης των Στρατιωτικών πρατηρίων.   

✓ Υγειονομική δωρεάν ετήσια εξέταση, στα κατά τόπους Στρατιωτικά Νοσοκομεία.  

➢ Συνδρομή των Ενώσεων, Συνδέσμων, Συλλόγων Αποστράτων και Εφέδρων, είτε αυτά είναι 

Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ, κάτω από τον αυστηρό έλεγχο και αξιολόγηση των οικείων Γ.Ε, προκειμένου να 

συνεισφέρουν το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό που διαθέτουν.  

➢ Νομοθετική πρόβλεψη ένταξης - χρησιμοποίησης σε εθελοντική βάση και κατόπιν αξιολόγησης, 

αποστράτων εκ μονίμων που δεν μπορούν να κληθούν για διάφορους λόγους, έστω χωρίς βαθμό 

και με ειδικό καθεστώς, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ιεραρχίας, όπως έγινε κατά την 

επιστράτευση της 28/10/1940, προκειμένου να αξιοποιηθεί η πολύτιμη εμπειρία και οι δεξιότητες 

που έχουν αποκτήσει.  

➢ Συμμετοχή σε ασκήσεις της 

υποχρεωτικής εφεδρείας και θέσπιση 

αυστηρών κυρώσεων σε όσους 

αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε 

αυτές.   

 

 

 Η εφεδρεία διαχρονικά, αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και 

συνέβαλε καθοριστικά σε όλες τις πολεμικές προσπάθειες του Έθνους. Και στη σημερινή εποχή η 

πλήρης αξιοποίησή της, θα εξακολουθεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή διενέργεια των 

επιχειρήσεων. Είναι ένα μεγάλο στελεχιακό δυναμικό το οποίο σε καμμιά περίπτωση δεν δύναται 

να παραμείνει ανεκμετάλλευτο.-    
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6. Εκτίμηση Ραδιοδιατομής (Radar Cross Section – RCS) Σύγχρονων Αεροσκαφών με 

Υπολογιστικές Τεχνικές 

Radar Cross Section (RCS) Assessment of Modern Aircraft by Computing Techniques 

 By Dr K. ZIKIDIS & Dr P. PAPAKANELOS  
        Δρ ΚΩΝ.  ΖΗΚΙΔΗΣ     & Δρ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ  

 

Το μέγεθος της ραδιοδιατομής σκέδασης (Radar Cross 

Section ή RCS) ενός αντικειμένου καθορίζει 

αποφασιστικά την απόσταση δυνητικής ανίχνευσης ή 

αποκάλυψης από σύστημα radar δοθέντων 

χαρακτηριστικών.  

Ως εκ τούτου, η εκτίμηση του RCS αεροσκαφών, 

ελικοπτέρων, καθώς και άλλων ιπτάμενων μέσων (π.χ., 

UAV/UCAV), είναι απαραίτητη για την αποτίμηση των 

δυνατοτήτων κάθε συστήματος αεράμυνας και τη 

βελτίωσή του.  

 

Η ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων ιπτάμενων μέσων με χαρακτηριστικά stealth (μικρών τιμών 

RCS) και η κλιμακούμενη υιοθέτηση τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις πολλών χωρών καθιστά 

απαραίτητη τη συστηματική αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνικών εκτίμησης RCS, τόσο για τη 

γεωμετρική μοντελοποίηση, όσο και για την εκτέλεση ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων 

υπολογισμού των τιμών του RCS (προς όλες τις κατευθύνσεις παρατήρησης) για δοθέν προσπίπτον 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (για διάφορες κατευθύνσεις πρόσπτωσης και πόλωσης, αλλά και 

συχνότητες).  
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Για τις συχνότητες των περισσότερων radar (στις μπάντες L/S/C/X), τιμές RCS ικανοποιητικής 

ακρίβειας δύνανται να προσδιοριστούν με αξιοποίηση του ελεύθερα διατιθέμενου κώδικα 

POFACETS, ο οποίος βασίζεται στη φυσική οπτική (τεχνική κατάλληλη για μικρά μήκη κύματος ως 

προς τις διαστάσεις του στόχου).  
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Ωστόσο, για τις περιοχές συχνοτήτων HF/VHF/UHF που αξιοποιούνται από τα παθητικά radar και 

στις οποίες τα αεροσκάφη stealth παρουσιάζουν συγκριτικά μεγάλες τιμές RCS, απαιτείται η 

εφαρμογή πιο εξελιγμένων υπολογιστικών τεχνικών.  

 

 

 

Προς τούτο, είναι δυνατή η αξιοποίηση διαθέσιμων υπολογιστικών πακέτων ηλεκτρομαγνητικής 

προσομοίωσης (CST, FEKO). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα 

για τα μαχητικά F-16V, F-35A, καθώς και για το UAV Heron. 
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7. Defense Alternatives for Small Nations – Εναλλακτικοί Τρόποι Άμυνας Μικρών Χωρών 

            Βy DEMETRIOS PETRIDIS – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  

 

Overview-Skeleton  

a. Definitions 

 i. Small Nations-Examples (Hungary, Albania, 

Luxembourg, Netherlands, Greece) 

 ii. Efficacy or Effectiveness – to do the right thing 

iii. Effectiveness – to do the things right  

b. Understanding of our real problem and conclude that decisions must be made to resolve it-

Examples 

 i. Optimize Availability of Assets within existing budget constraints 1. Maximize Number of Assets 

Available 2. Minimize Turn-Around Time (TAT)  

ii. Use Global Aeronautical Practice & Transparency in all aspects  

1. If for whatever reason the local production lines are slower than expected, Out-source via 

International Competitive Bidding (ICB) to avoid Hangar Queens & depreciation of the fleet, especially 

when the Outsourcing Prices and TAT are much lower than those of the local Industry  

2. The argument that the Local Industry will lose is wrong! Important is the Nation not to 

lose and not the Local Industry.  

3. Local Industry should be competitive, otherwise should vanish.  

iii. Thinking out of the Box - Examples  

           1. Strategic & Geopolitical Advantages  

a. HUN Strategic Airlift Capability  

b. LUX Delegate the Air Defense to a neighbor  

c. ALB Establish Recycling Capability of Small Caliber  

Armaments  

d. NLD Lead the AAR Capability within EU & NATO   

e. GRC Merchant Marine Fleet & Hydro-Carbons 

exploitation 

 2. Increase of Population (ISL, LUX)  

3. Avoid Brain Drain (HRV, LTH, BLG)  

c. Consistency & continuity of Goals  

 i. Short Term (Cover immediate & compelling needs from abroad)  
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ii. Long Term (Invest on how to develop the necessary framework to become self-sufficient)   

d. Tools  

                    i. Agreements (Ottawa, Geneva, Maastricht)  

1. Primarily concerns the Government (MOFA & MOD)  

2. Secondarily the Armed Forces to efficiently use the FORA associated with the Ottawa 

Agreement (NATO) – HQs & Agencies  

   ii. Pooling & Sharing or Partnerships Doctrine  

 1.  EU/OCCAR (15 yrs experience) Conceptual Development of new Armaments 

Programmes for more than 2 Nations to be executed by the European Defense Industries 

(NHI/Tiger&NH-90, AIRBUS-RR-THALES COBHAM/A-400M & A-330. Prerequisites: High Level Defense 

Diplomacy & Strong Defense Industry  

     2. NATO/NAPMA-NCIA-NAHEMA-NAGSMA-NSPA)  

a. NAPMA (25+ yrs experience) AWACS (28 Nations)  

b. NCIA (20+ yrs experience) ACS (28 Nations)  

c. NAHEMA (15+yrs experience) NH-90 (6 Nations)  

d. NAGSMA (5+ yrs experience) AGS/Global Hawk (4 

Nations)  

e. NAMSA/CEPMA/NAMA-NSPA (60 yrs experience) Sustainment Support of all types 

of WS and as of 1 April 2015, Acquisition & LCM of all types of WS  

    i. CEP-P (6 Nations)  

               ii. NAM-P (12 Nations) iii. 28 NSPA PARTNERSHIPS (FWA-HELI-AWACS-

UASPATRIOT-HAWK-TORPEDOS-ARMOURED VEHICLES-RLSCOMIT/NLSE-NVL- etc.) 

             iii. Optimization of National Framework for Defense Procurement (3978 & 4412)  

   1. WHY?  

 a. Current Framework is very bureaucratic and in practical terms does not work. Almost 

all competitive biddings fail to pronounce a trustworthy source of requested needs and if they do, it 

is after so many repetitions of solicitations, that the real needs have already changed.             

b. No stratification of decision making (MOD decides for washers and acquisition of 

aircraft). A simple example used by lots of Nations could be:  

i. Acquisition of Assets (MOD)  

ii. Inspections /Modifications & Upgrades abroad (GS)  

iii. Periodic/Phased/Isochronal inspections & modifications of assets and their 

components in country (SC) iv. Consumables (201 SD)  

  2.  HOW?  
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       a. Drastic change of mind-set. Level of Authority in decision making is linked to budget 

levels. Any error by authorized incumbents means they immediately are out of the Organization and 

personally responsible for harm to the Public Budget  

b. The Industry is our Partner & not our Enemy. Need to facilitate them in providing Offers 

not discourage them. Some very characteristic examples of inflexibility of the National Frame work 

for Defense Procurement are listed below:  

 i. Acceptance of Offers only in Greek should be changed to Greek or English  

ii. Too many Bank Guarantees. Often discourages so much foreign contractors that 

they decide not to quote e.g. Some brand names like RR or LM or AIRBUS are much stronger than any 

Bank Guarantee for items being within their monopoly. 

 iii. Down Payments. Must be always accepted for development contracts under 

certain conditions (e.g. successful 1st Article Test)   

iv. Copies of requested certifications on performance suffice (i.e. exclude apostilles 

which cost money & time). All the requested superfluous paperwork simply increases the price of the 

requested items or services. 

 v. Reasonable Penalties. Non-reasonable penalties result in higher prices.  

 

e. Summary & conclusions  

i. Despite the fact that Greece is a founding Nation on almost all International Fora, it is very 

reluctant to provide these Organizations with the right caliber individuals, under the wrong 

assumption that the best should stay at home to work. Therefore, although we pay the green fee we 

don’t go to play golf. Certainly not prudent at all.  

 ii. To cover our immediate & compelling needs we need to maximize the use of the 

International Fora to which we participate, because they possess the corporate knowledge and the 
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contractual vehicles to provide us with what we want in smaller prices and shorter times. This saves 

resources which can be delegated in much more important investments than inventing the wheel.  

 

iii. Of paramount importance is the drastic change of our current mindset according to the 

global trend of Smart Defense. Old fashioned ideas are detrimental to the prime goal of the Armed 

Forces’ optimum availability (Max number of assets at Min Time & Min Cost)    

 

 f. Take Away  

Develop a more flexible, effective and efficient National Procurement Framework in accordance with 

the current International Standards to invest in self-sufficiency via the local defense industry. Until 

then,   

Max the use of participation to all kinds of Partnerships and use 

them to cover our immediate and compelling needs  
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8. Aμυντική εφοδιαστική αλυσίδα  και οι ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των 

ενόπλων δυνάμεων 

Defense Logistics and Radical Structural Changes in the Structure of Armed Forces 

           Βy ANASTASIOS BASARAS – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΑΡΑΣ 
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Αν ο Αλέξανδρος ήταν, σήμερα, Αρχηγός, θα στόχευε στην καρδιά ανταγωνισμού και θα: 

✓Συμπεριλάμβανε τα Logistics στον στρατηγικό σχεδιασμό 

✓Προσάρμοζε την δομή/οργάνωσή του, με βάση συγκεκριμένα οφέλη  
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✓Ανάπτυσσε την γνώση και κατανόηση του προσωπικού σε: προϊόντα, ανταγωνισμός, βιομηχανία, 

απαιτήσεις Logistics, τεχνολογίες και θα τα Αξιοποιούσε, μαζί με τα άλλα κεφάλαια του, σε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οφέλη. 

✓Τοποθετούσε κεφαλή έναν που θα διοικούσε όλα τα  Logistics και θα συμμετείχε στον  στρατηγικό 

σχεδιασμό.  

✓Συνεργάζετο με βασικούς προμηθευτές, με αμφίπλευρη πρόσβαση  υποδομές/γνώση. 

✓Χρησιμοποιούσε Τεχνολογία και Επιχειρησιακά όπλα που προωθούν αποτελεσματικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ρώμη: Ακολούθησαν, πιστά, την στρατηγική, τις τακτικές και την φιλοσοφία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 

Βυζάντιο: Και, οι Βυζαντινοί ακολούθησαν τον Μέγα Αλέξανδρο, και, επιπλέον, εφάρμοσαν κάποιες 

τακτικές κυρίως στην θάλασσα με μεγάλη επιτυχία 

Βίκινγκς: Έκαναν ειδικό σώμα ανεφοδιασμού στρατού. Έστελναν πλοία με εφόδια  (τρόφιμα, άλογα, 

νερό, όπλα ) να αγκυροβολήσουν σε 4 στρατηγικά σημεία γύρω από την περιοχή επίθεσης. 

Ναπολέων: Απέτυχε να κατακτήσει τη Ρωσία το 1812: Πτωχή Επιμελητεία, Κακή επιλογή χρόνου 

επίθεσης, Δυσχερείς καιρικές συνθήκες, Άθλια ιατρική περίθαλψη οδήγησαν σε απειθαρχία και 

τελικά υποχώρηση και όλεθρο. 

 

Η στάση των επιχειρησιακών απέναντι σε τεχνολογικά και υλικοτεχνικά θέματα ήταν δογματική, 

όπως, για παράδειγμα η οδηγία « Όλα τα στελέχη των Logistics πρέπει να καταλάβουν, καλά, ότι η 

διαχείριση των Logistics αναφέρεται πάντοτε στην επιχειρησιακή και τακτική ηγεσία και δεν πρέπει 

ποτέ να γίνει το εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της» 

✓ O Στρατιωτικός έλεγχος της βιομηχανίας, η στάση και η κυριαρχία των Επιχειρήσεων έναντι της 

Υποστήριξης ✓ Η επικέντρωση σε γρήγορη συσσώρευση όπλων & εξοπλισμού, με παραγωγή πολλών 

διαφορετικών μοντέλων & ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος 

υποστήριξης 

Η σχέση των Επιχειρησιακών αξιωματικών και των Αξιωματικών Υποστήριξης ήταν κακή, πολλές 

επιχειρησιακές κεφαλές δεν είχαν τεχνική κατανόηση και δεν έκρυβαν την περιφρόνησή τους για 

την τεχνολογία, θεωρούσαν, δε, τους μηχανικούς ως απλούς υπηρέτες  στους σκοπούς τους. 
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Όλοι γνωρίζουμε τον στρατηγό Παγώνη, οι κυριότερες συμβουλές του για την επιτυχία των Logistics 

είναι: 

• Μερικές φορές, οι Στρατηγικές και οι Εφοδιαστικές Αλυσίδες είναι τόσο περίπλοκες που 

είναι σπουδαίες για μια διπλωματική εργασία αλλά κανένας δεν τις καταλαβαίνει. Πρέπει να μην 

ξεχνάτε ότι είναι το προσωπικό που υλοποιεί το Σχέδιο και όχι ο  Συντάκτης του! Εστιάστε στους 

‘πελάτες σας’!   

•  Απλότητα και Σαφήνεια 

• Μην κλείνεστε στα γραφεία, Βγείτε έξω, Περπατήστε, Ρωτήστε, Ακούστε, Αφουγκρασθείτε 

και Επικοινωνήστε με όλους, όσο χαμηλά και αν είναι στην ιεραρχία! 

• Συνέπεια, Ακρίβεια, Λακωνικότητα! 

• Πάντοτε, όσο τέλεια και αν γίνει ένας σχεδιασμός, θα ελλοχεύει η ‘Αναποδιά’ Και, Πάντοτε, 

πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και ψύχραιμοι να την αντιμετωπίστε! 

• Η ζωή είναι σύντομη, χρειάζεται: ξεκούραση, διασκέδαση, ανάπαυση, οικογένεια… 

 

Νέα έναντι Παλιάς Επιμελητείας 

• Ολοκλήρωση Μηχανικής, Διοικητικής και Υποστηρικτικής Επιμελητείας.  
• Στρατηγική και Συστημική Προσέγγιση  
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• Εστίαση στον Πελάτη  
• Εξωτερική Ανάθεση Πολλών Δραστηριοτήτων  
• Διεθνοποίηση Επιμελητείας 
 • Διαδικτύωση Πραγμάτων (Internet of Things)  
• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιμελητεία  
• UAVs στην Επιμελητεία • Ρομποτική στην Επιμελητεία • Προσομοίωση Δραστηριοτήτων 
 
Πολιτική & Στόχοι Αγορών & Υποστήριξης 

• ‘Τραμπάλα’ μεταξύ Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας (Α&Α) 

• Οι Προϋπολογισμοί περικόπτονται. Πίεση μείωσης κόστους. Η ερώτηση ‘Πόσο γρήγορα μπορώ 

να το έχω’ γίνεται ‘Γνωρίζω πού δαπανάται κάθε €’ 

• Επέκταση Χαρτοφυλακίου Αγορών: Τομές στις Προμήθειες, Logistics, Τεχνικές Διοίκησης! 

Συμβάσεις: Performance Based Logistics (PBL), Contractor Logistics Support (CLS). 

Βελτιστοποιούν Α&Α 

• Η Σπουδαιότητα της Βάσης Πληροφοριών Αμυντικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Logistics 

Μεγαλώνει. 

Πολιτική & Στόχοι Αγορών & Υποστήριξης 

• Το κόστος Ε&Υ είναι ~70% του κόστους Ζωής. Αναζήτηση τρόπων μείωσης κόστους Ε&Υ, 

τηρώντας την ετοιμότητα. Μία ‘end-to-end visibility’ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΕφΑλ) και 

διανομή JIT θα βελτιώσει τα κόστη! 

• Χρήση Βέλτιστων Πρακτικών: Συμβάσεων, Κατασκευών, Forward/Reverse Logistics και 

Διαχείρισης ΕφΑλ ! 

• Η Υποστηρικτική Επιμελητεία πρέπει να συμπεριλάβει πρακτικές: Πολλαπλοί προμηθευτές 

ανταγωνίζονται στο χρόνο παράδοσης και τιμές, Απλοποίηση συμβάσεων με επιλεγμένα 

προϊόντα, Βελτίωση Διαχειριστικών Χρόνων  (ΤΑΤ) Επισκευών, Πλήρη υποστήριξη στον κύκλο 

ζωής, Ελάττωση αποθεμάτων μέσω JIT προμηθειών, Εισαγωγή καινοτομιών ΤΝ, Drones, IoT, 

Rombotics 
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Ευφυής Άμυνα & Συνεταιριστική Επιμελητεία 

Τι είναι η Έξυπνη Άμυνα (ΕΑ);  Μιά νέα προσέγγιση, που προάγει τη συνεργασία στην ανάπτυξη, 

απόκτηση και υποστήριξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτό γίνεται μέσα από: συνένωση (pooling) 

και κατανομή (sharing) των δυνατοτήτων & πόρων, εξειδίκευση (specialization) παραγωγής, 

προτεραιοποίηση (prioritization) των ενεργειών & αποτελεσματικό συντονισμό προσπαθειών! 

Θα μπορούσε να δουλέψει στην Ελλάδα & Τουρκία; Απαίτηση είναι οι χώρες να επιλύσουν τις 

εκκρεμείς διαφωνίες. Εφόσον αυτές παραμένουν, δεν θα προκύψει η απαραίτητη πολιτική 

εμπιστοσύνη δημιουργίας φιλόδοξης ατζέντας για την έξυπνη άμυνα μεταξύ των δύο χωρών. 

Τουρκία & Ελλάδα, πρέπει να ζήσουν μαζί και να λύσουν τα προβλήματα ! 

Συνεταιριστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics-ΣΕ) Στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτύχουν 

οικονομίες κλίμακας και να αυξήσουν τη λειτουργικότητα/αποτελεσματικότητα υποστήριξης 

καθιέρωσαν τη ΣΕ η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία λειτουργίας ενός μηχανισμού, όπου οι 

απαιτήσεις της όποιας στρατιωτικής επιχείρησης μπορούν να ικανοποιηθούν από διαθέσιμα υλικά& 

υπηρεσίες, με ελάχιστη δυνατή υστέρηση &άριστη τιμή.  

Η ΣΕ περιλαμβάνει:  

(1) Ανταλλακτήριο Αποθεμάτων& Μέσων (Stock Holding and Asset Requirements Exchange)  

(2) Κοινή Διαχείριση Υλικών (Common Item Materiel Management),  

(3) Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Provisioning File Items), 

 (4) Βήμα Εφαρμοσμένης Συμβούλευσης Logistics (Forum Applied Logistics Consultancy). 

 

Καινοτόμες Προσεγγίσεις 

• Ολοκληρωμένη Υποστηρικτική Επιμελητεία Integrated Logistics Support 

• Contractor Logistics Support (CLS) 
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• Performance Based Logistics (PBL) 

• Ολιστική Υποστηρικτική Επιμελητεία Total Logistics Support 

• Internet of Things (IoT) 

• Logistics Aided By: Artificial Intelligence, Drones, Robotics 
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Drones and Logistics 

Artificial Intelligence and Logistics 

Προτάσεις  

✓ Βελτίωση του επιπέδου των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιστροφών από διεθνείς οργανισμούς με 

στόχο επίτευξη δείκτη ΕΒΕ >1 .  

✓ Ανάπτυξη Συστήματος Επιμελητείας (Cooperative Logistics) για: διαχείριση, απόκτηση, 

υποστήριξη, ανταλλαγή & διάθεση κοινών συστημάτων & υλικών, αποθεμάτων, πλεονασμάτων 

&υπηρεσιών υποστήριξης στη φιλοσοφία & πρότυπα NSPA, NATO Logistics Stock Exchange.  

✓ Εισαγωγή Καινοτομιών Συμβάσεων Υποστήριξης, όπως: ILS, CLS, PBL  

✓ Εισαγωγή Καινοτομιών στις δράσεις των Logistics: ΑΙ, UAVs, IoT  

✓ Ενοποίηση Κλάδων Γενικών Επιθεωρήσεων και Ένταξη σε ενιαίο Κλάδο υπό τον Α/ΓΕΕΘΑ 

✓ Ελαχιστοποίηση Διπλοκάλυψης Αρμοδιοτήτων Logistics μεταξύ ΔΑΥ, ΑΤΑ, ΓΕΑ  

✓ Σωματοποίηση και ενοποίηση Ιατρικών Κλάδων και Υπηρεσιών (Ιατροί, Νοσηλευτικό Προσωπικό, 

Νοσοκομεία) υπό Α/ΓΕΕΘΑ  

✓ Ένταξη Σχολών ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ & ΣΔΙΕΠ υπό ένα Κλάδο Εκπαίδευσης ΕΔ υπό τον Α/ΓΕΕΘΑ, με μορφή 

‘Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας’. 

 ✓ Ελκυστικοποίηση της παραμονής των στελεχών της  ΠΑ  με κίνητρα μισθοδοσίας υψηλότερα 

αυτών του δικαστικού κλάδου.  

✓ Ριζική Αναθεώρηση Εξελίξεων στα σώματα Αξιωματικών  (δύο τάξεις: Ηγέτες (μέχρι Πχοι), 

Στηρικτές (μέχρι Σχοι) και  Υπαξιωματικών (δύο τάξεις: Υποψήφιοι για Αξιωματικοί (άριστοι, επιλογή 

μέχρι 30 ετών με αυστηρές εξετάσεις & ποιοτικά προσόντα, ένταξη στο 2ο έτος αντίστοιχου ΑΣΕΙ) , 

Υπαξιωματικοί (μέχρι Υπασπιστές). 
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✓ Επίλυση του χρόνιου θέματος Αρχαιότητας των Αποφοίτων Σχολής Ικάρων σε σχέση με τους 

ομολόγους-ομοιόβαθμους των ΣΣΕ και ΣΝΔ στο πλαίσιο των προτάσεων των συνδέσμων Σ.Α.Σ.Ι. και 

Ε.Σ.Μ.Α.  

✓ Άμεση διάθεση του 50%  (~1 δισ €) του πρωτογενούς πλεονάσματος της χώρας – από τώρα και 

στα προσεχή έτη στον προϋπολογισμό ΥΕΘΑ για αποκλειστική χρήση στον τομέα Επιχειρήσεων και 

Υποστήριξης, ώστε το ταχύτερο δυνατόν οι διαθεσιμότητες των οπλικών μας συστημάτων να είναι 

άνω των Ελάχιστων Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (+90%).  
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PART IΙ  

PRESENTATIONS 

 

 

Ενότητα 2η 

«ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
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8. Η αντίστροφη σχεδίαση (Reverse Engineering) στην αεροναυπηγική και η συμβολή της 

στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, Ε.Δ. και εν γένει εθνική οικονομία. 

Reverse design in aeronautics and its contribution to operational readiness. and the national 

economy in general - 

  By KONSTANTINOS HATZIANASTASIOY – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

 

Ο παρουσιαστής δεν είναι ένας απλός ακαδημαϊκός Αεροναυπηγός Μηχανικός, αλλά ένα εργάτης 

που επί 45 χρόνια ασχολείται 12 ώρες την ημέρα στην μελέτη, σχεδίαση, παραγωγή ολοκληρωμένων 

αεροναυπηγικών συστημάτων. Τα πρώτα 15 χρόνια, υπηρέτησα την Π.Α σε διάφορες θέσεις, 

Μονάδες / ΓΕΑ / ΔΑΥ / ΚΕΤΑ / ΑΤΑ και Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ), τα υπόλοιπα δε 30 

μέχρι τώρα διευθύνω την Βιομηχανία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Αεροναυπηγικής που τα 

τελευταία  15 χρόνια εξάγει το 100% της παραγωγής της. Έχοντας επισκεφθεί 10δες εργοστάσια 

αεροσκαφών σ’  όλων τον κόσμο καθώς και Μονάδες συντήρησης ξένων αεροποριών, είμαι σε θέση 

να απαντήσω αξιόπιστα στα ακόλουθα θέματα / ερωτήματα  

1/ Τι είναι το Reverse Engineering, είναι νόμιμη /  συνήθης διαδικασία;  (Η απάντηση είναι απολύτως 

ΝΑΙ)  

 

2/ Έχει εφαρμοσθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα; (Κατ’ εξοχήν στο ΚΕΑ με έκδοση 1000δων σχεδίων, 

η ΕΑΒ δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα κανένα)  
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3/ Υπάρχουν γνωστές προδιαγραφές εφαρμογής του; (Κυρίως στις Η.Π.Α, όπως συγκρότηση 

κατασκευαστικού φακέλου, με σχέδια κτλ.)  

 

4/ Υπάρχει άμεση επίπτωση στην ετοιμότητα Π.Α. - Αεροπορία Στρατού; (Απ’ τις 3-4.000 ετήσιες 

αιτήσεις για προμήθεια, επισκευή ανταλλακτικών, συγκροτημάτων, 2% ικανοποιείται εγχώρια!)  
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5/ Υπάρχει σύγκριση Τουρκίας – Ελλάδος στον τομέα αυτόν; (Όχι, η Τουρκία εξάγει ήδη Ελικόπτερα 

/ μεγάλης κλίμακος τηλεκατευθυνόμενα α/φη, και διαφημίζει σύγχρονο α/φος για το 2025). 

Λειτουργούν με την υποστήριξη του κράτους 100 περίπου εξειδικευμένες εταιρείες σαν την ΒΟΣΑ 

και ήδη καλύπτει το 60% των αιτήσεών της σε ανταλλακτικά εγχώρια, όχι μόνο 2%. 

 

 

 

6/ Επιπτώσεις στην οικονομία; (Ο δημοσιευμένος προϋπολογισμός της Π.Α για την συντήρηση είναι 

περίπου μόνο 170 εκ., διατίθεται κατά τον καλύτερο τρόπο για κάλυψη αναγκών της) 
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9. Συλλέγοντας Πληροφορίες στην Εποχή της "Επίμονης Επιτήρησης" 
Collecting Information in the Age of "Persistent Surveillance" - 

        

      By Dr ALEXANDROS KOLOVOS – Δρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση των προκλήσεων που θέτει για την Πολεμική Αεροπορία η συλλογή 
Πληροφοριών στην εποχή της «Επίμονης Επιτήρησης». 

. 

 
 
I. Οι Πληροφορίες και η «Επίμονη Επιτήρηση» 
 
Οι Πληροφορίες στο πλαίσιο της υπόψη παρουσίασης συσχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Σε αντίθεση με τις απτές υλικές ικανότητες, η πληροφόρηση είναι ένας μη υλικός παράγων, όπως η 
στρατηγική, που όμως παρέχει στη μία πλευρά αποφασιστικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης. Όμως 
σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει πλήρης πληροφόρηση, συνεπώς σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στη 
βάση ατελούς πληροφόρησης.  
 
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα έχει δοθεί έμφαση στην «επίμονη επιτήρηση». Ο όρος 
πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 2000 και αναφέρεται στην ανάγκη παράλληλης χρήσης 
πολλαπλών μέσων επιτήρησης (multi-INT). Η «Επίμονη Επιτήρηση» καταγράφεται ως μία κύρια 
προϋπόθεση για την κάλυψη δομικών επιχειρησιακών απαιτήσεων, όπως η επίγνωση κατάστασης 
και την κοινή επιχειρησιακή εικόνα. 
 
Η ανάγκη αυτή απαντάται σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις διεθνώς, αλλά με διαφορετικές ονομασίες. 
Εντελώς ενδεικτικά, στις Ελληνικές ΕΔ, αναφέρεται ως «πληροφόρηση παντός καιρού και φωτός» 
(24 / 7 /365). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «μόνιμη παρατήρησης γης» (και μάλιστα στην Παγκόσμια 
Στρατηγική στην Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (EU Global Strategy on Foreign and 
Security Policy) της Ε.Ε,1 ενώ στις ΗΠΑ αναφέρεται με τον τίτλο της παρούσας διάλεξης, δηλαδή ως 
«Επίμονη Επιτήρηση».2  
 
II. Ο Κύκλος Πληροφόρησης  
 
Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στα τρία βασικά στάδια του Κύκλου Πληροφόρησης, αυτά της 
συλλογής, της επεξεργασίας & ανάλυσης και της διανομής. Στην βιβλιογραφία πολλές φορές 

 
1 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the. European Union's Foreign And Security 

Policy, European External Action Service, June 2016, 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf , p. 45 . 
2 Commander’s Handbook for Persistent Surveillance, U. S. Joint Forces Command, Version 1.0 Joint Warfighting Center 

Joint Doctrine Support Division Suffolk, Virginia 20 June 2011, 
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pams_hands/surveillance_hbk.pdf . 
 

file:///C:/work%20area/OLD%20TOSHIBA%20BACKUP/ΣΑΣΙ/European%20External%20Action%20Service,
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pams_hands/surveillance_hbk.pdf
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εμφανίζονται και άλλα στάδια, ωστόσο τα τρία αυτά στάδια είναι τα πλέον απαραίτητα και 
παρουσιάζονται εδώ χωρίς να αποκλείουν και την ύπαρξη άλλων. 3 
 
Πρέπει εξαρχής να καταγραφεί μια διεθνής τάση: Η επένδυση σε συστήματα πληροφόρησης 
εστιάζεται περισσότερο στην προμήθεια των ίδιων των συστημάτων συλλογής, δηλαδή στο υλικό. 
Από την άλλη πλευρά, η επένδυση σε επεξεργασία & ανάλυση καθώς και στην διάδοση, υστερεί 
συνήθως σε σχέση με την συλλογή. Αυτό είναι μια παρατηρημένη διεθνής τάση, την οποία συνήθως 
ακολουθούν πολλές χώρες και την οποία κατά την κρίση μας ακολούθησε διαχρονικά και η ΠΑ. 
 

 
 
 
 
 
Η Συλλογή στην «επίμονη επιτήρηση», σχετίζεται με την χρήση πολλαπλών μέσων που δίνουν 
πρωτογενή δεδομένα. Αυτά σχετίζονται με ενδοατμοσφαιρικά μέσα όπως μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη και εναέρια μέσα λήψης εικόνων και σημάτων, με μπαλόνια και UAVs μεσαίου και 
μεγάλου ύψους, καθώς και δορυφόρους που λειτουργούν στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα. Η ΠΑ 
επένδυσε για την συλλογή πληροφοριών, σε δύο κύρια, αλλά ανεξάρτητα, τεχνικά συστήματα: 
 

• Σε αεροσκάφη (επανδρωμένα και μη) από την δεκαετία του ΄50 και μέχρι σήμερα. Αυτά είναι 
τακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 24 /7 /365 (εάν έχουν τους κατάλληλους αισθητήρες), 
αλλά δεν μπορούν να ξεπεράσουν την «άρνηση της επικράτειας».  Δεν μπορούν να πετάξουν 
πάνω από ένα γειτονικό κράτος σε καιρό ειρήνης, ούτε να δουν βαθιά μέσα στην επικράτεια του 
αντιπάλου, αφού περιορίζονται από τα σύνορα. Αυτό τα κάνει πολιτικά ευαίσθητα. Και στις 
περιπτώσεις που αυτό επιχειρηθεί, πάντοτε πρέπει να συνεκτιμάται εάν η πληροφόρηση που 
αποκτάται, αξίζει σε σχέση με την διεθνή ένταση που μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση 
ατυχήματος. Οι καταρρίψεις αμερικανικών αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών U-2 στην 
Σοβιετική Ένωση το 1960 και EC-121 στην Βόρεια Κορέα το 1969, επιβεβαιώνουν εμπειρικά την 
άποψη αυτή. 
 

• Σε Δορυφόρους (εμπορικούς) για 30 χρόνια (από το 1977 μέχρι το 2007, οπότε η αρμοδιότητα 
πέρασε στο ΓΕΕΘΑ).   

o Οι δορυφόροι είναι τα μοναδικά μέσα για περιοχές που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση με 
άλλες πηγές. Λόγω της πανοραμικής θέασης τους που δεν περιορίζεται από τα σύνορα, 
παρέχουν από το Διάστημα πολλαπλές πληροφορίες (εικόνα & video, σήματα, στίγμα 
εντοπισμού θέσης, καιρό) που υποστηρίζουν τόσο την λήψη αποφάσεων όσο και τις 

 
3Αλέξανδρος Κολοβός,  «Αποφάσεις από το Διάστημα: Πληροφορίες και Δορυφορική Τεχνολογία», (Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 
Αθήνα 2019), σελ. 237. 
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επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων μιας χώρας (Security from Space). Δεν παρουσιάζουν 
«πολιτική ευαισθησία» αφού μέχρι στιγμής είναι απρόσβλητοι, κάτι που φαίνεται ότι μπορεί 
να αλλάξει τις επόμενες δεκαετίες (λόγω της έμφασης που δίδεται τελευταία από χώρες όπως 
οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Γαλλία στην ασφάλεια των δορυφόρων τους από επιθέσεις στο 
Διάστημα (Security in Space). Όμως για να μπορούν να βλέπουν από κάτω τους με μεγάλη 
ευκρίνεια, είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά. Κάτω από αυτήν όμως η Γη 
παράλληλα κινείται, συνεπώς δεν μπορούν να αιωρούνται πάνω από μία θέση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για 
τακτικούς σκοπούς, αφού δεν μπορούν να δίνουν την απαιτούμενη πληροφόρηση όταν 
υπάρχει ανάγκη. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται στρατηγικά συστήματα (κάτι που εξαρτάται 
όμως από τον αριθμό των εκμεταλλευόμενων δορυφόρων (όσο πιο πολλοί τόσο πιο συχνή η 
επιτήρηση). Η διεθνής τάση για σμήνη μεγάλου αριθμού δορυφόρων, που δίνουν την 
ικανότητα για πολλαπλές λήψεις της ίδιας περιοχής εντός της ίδιας ημέρας, φαίνεται ότι 
μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό το συμπέρασμα αυτό. Σήμερα τα υφιστάμενα σμήνη (της 
τάξης των 160 μικροδορυφόρων) δεν έχουν μεν την βέλτιστη ευκρίνεια (3-5 μέτρα), αλλά 
περνούν συχνά, τουλάχιστον άπαξ ημερησίως. Νέα συστήματα θα έχουν πολύ καλύτερες 
ικανότητες. Τέλος μια μελλοντική λύση είναι η χρήση της γεωστατικής τροχιάς (36.000 χλμ). 
Ένας γεωστατικός δορυφόρος, που κινείται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα με τη Γη, βλέπει 
συνέχεια την ίδια περιοχή από κάτω του. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να δίδει real time 
video, έστω και με μειωμένη ευκρίνεια (3-4 μέτρα), κάτι που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το 
αποτέλεσμα σχεδίασης αποστολής, υλοποίησης και αποτίμησης ζημιών. 

o Η ιδιαίτερη αρχική εστίαση της ΠΑ στα δορυφορικά μέσα επιτήρησης υπήρξε άμεση και 
επιβεβλημένη: 

▪ Άμεση: Μόλις το 1977, πέντε χρόνια μετά την εκτόξευση του παγκοσμίως πρώτου αμερικανικού 
εμπορικού δορυφόρου Landsat το 1972, η ΠΑ συγκρότησε το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών 
(ΕΚΔΕ) και προμηθεύτηκε εικόνες του Landsat, ευκρίνειας 80m. Με αυτήν την χαμηλή διακριτική 
ικανότητα μπορούσε κανείς να καταγράψει τότε την θέση μόνο μεγάλων στόχων (πχ 
αεροδρομίων). Πλέον, εκτιμάται ότι η ευκρίνεια και ακρίβεια στρατιωτικών και εμπορικών 
δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (της τάξης των 30 εκατοστών σε ευκρίνεια και 10-15 μέτρων 
ακρίβειας σε συντεταγμένες) καλύπτει πάνω από το 95% των επιχειρησιακών απαιτήσεών κάθε 
Πολεμικής Αεροπορίας διεθνώς. 

▪ Επιβεβλημένη: Όπως φάνηκε, λίγα χρόνια αργότερα, υπήρξε και επιβεβλημένη. Για την ΠΑ ο 
γεωγραφικός προσανατολισμός του αντιπάλου δημιουργεί ένα χερσαίο επιχειρησιακό βάθος των 
1000 ΝΜ. Τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού του αντιπάλου δημιούργησαν νέα δεδομένα 
μιας και μπορεί να επιχειρεί από περιοχές που είναι πλέον εκτός της εμβέλειας των εναέριων 
μέσων. Το γεγονός αυτό δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό από πολλούς που εξακολουθούν να 
συγχέουν τις δυνατότητες των εναέριων μέσων με αυτές των δορυφορικών. Τα δύο συστήματα 
αλληλοσυμπληρώνονται, η χρήση του ενός δεν καταργεί την συνύπαρξη του του άλλου. 
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Πάντως, η «επίμονη επιτήρηση» είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη απαίτηση, ενώ ακόμα και η 
επιτυχής χρήση των δύο παραπάνω τεχνικών μέσων, δεν διασφαλίζει ότι αποκτάται πλήρης 
επίγνωση της κατάστασης. 
 

 
 
 

 
 
Σε ότι αφορά στο δεύτερο στάδιο του Κύκλου Πληροφόρησης, σε αυτόν της ανάλυσης των 
δεδομένων οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι διεθνώς, οι σύγχρονες μορφές ανάλυσης έχουν τα 
εξής χαρακτηριστικά: 
 

• Δεν ενδιαφέρονται ως προς την πηγή προέλευσης της πληροφορίας (πλατφόρμα / 
αισθητήρας). Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης απαιτεί την πληροφορία, χωρίς να ενδιαφέρει 
τόσο από πού αυτή προέρχεται. 

• Για να υπάρξει μία επιβεβαιωμένη πληροφόρηση, απαιτείται συγχώνευση των ανεξάρτητων 
πρωτογενών δεδομένων (αυτό που παλαιότερα αποκαλούνταν fusion, ενώ σήμερα στις ΗΠΑ 
αποκαλείται ως πολυπληροφόρηση, Multi-INT). Αυτό απαιτεί σύνθεση όλων των τύπων 
δεδομένων εικόνας-video (IMINT), σημάτων που προέρχονται από υποκλοπές (SIGINT), 
πληροφοριών που παρέχονται από ανθρώπινες πηγές (HUMINT), από ανοικτές πηγές όπως 
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τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (OSINT) και δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας που 
καταγράφουν τα AWACS). 

• Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν οι τεχνικές πλατφόρμες προκειμένου να παρέχουν 
πληροφόρηση παντός καιρού και φωτός (24/7/365), λειτουργούν πλέον σε όλο το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (Οπτικό, υπέρυθρο, SAR, αλλά και υπερφασματικό). 

• Τέλος, μια παρατήρηση από το εμπειρικό υλικό Υπηρεσιών Πληροφοριών είναι ότι η μία και 
μοναδική πηγή παροχής δεδομένων μπορεί να μην είναι επαρκής για την επιβεβαίωση της 
πληροφορίας. 

 
Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως καθοδηγούμενο από τα δεδομένα. 
Υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες πηγές με μεγάλο όγκο δεδομένων, των οποίων απαιτείται η 
συγχώνευσή καθώς και η ανάλυσή τους. Όσο βελτιώνεται η διακριτική ικανότητα των τεχνικών 
μέσων συλλογής, τόσο μεγαλώνει ο όγκος των δεδομένων και αυξάνονται οι απαιτήσεις 
επεξεργασίας των.4  Ένας τέτοιος όγκος δεν βοηθά την ανάλυση και έχει πολλές φορές οδηγήσει 
τους ανθρώπινους πόρους σε φαινόμενα κορεσμού (information overload) και της «ανάλυσης-
παράλυσης».  
Συνεπώς, η εποχή των πληροφοριών (age of information), όπου πολλαπλά τεχνικά μέσα, πολλές 
φορές αυτόνομα, δημιουργούν τεράστιους όγκους δεδομένων παρουσιάζει μια μεγάλη πρόκληση 
για τους αναλυτές, που εύστοχα χαρακτηρίζεται ως ως μία μεταβατική εποχή: από την γενική 
συλλογή (collection) στην στοχευμένη επιλογή πληροφοριών (selection). Δεν χρειάζεται κανείς να 
αναλύει μια ολόκληρη περιοχή, εάν μπορεί κατευθείαν να εντοπιστεί το αντικείμενο ενδιαφέροντος 
μέσα σε αυτή. 
 
Διεθνώς, εδώ και κάποιες δεκαετίες και προς υποβοήθηση των αναλυτών, δίνεται μεγάλη έμφαση 
στην αυτοματοποίηση του συστήματος για εξαγωγή εκτιμήσεων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 
(ΑΙ) και εκμάθησης μηχανών (ΜL).5 

 
γ. Διανομή: Σε Σταθερούς και Κινητούς Χρήστες όλων των Επιπέδων 
 

 

 
4 Αλέξανδρος Κολοβός, «Ευφυής επεξεργασία και Ανάλυση Δορυφορικών εικόνων», στην Ημερίδα «Τεχνολογική Έρευνα 
και Καινοτομία στα ΑΣΕΙ – Δυνατότητες και προοπτικές στην υπηρεσία της εθνικής Άμυνας», ΓΔΑΕΕ, Σχολή Ικάρων 
(10/2015). 
5 The AIM Initiative, A Strategy For Augmenting Intelligence Using Machines. Augmenting Intelligence using Machines 
Increasing insight and knowledge through Artificial Intelligence, Automation, and Augmentation, The Office of Director of 
US National Intelligence, https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/AIM-Strategy.pdf. 

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/AIM-Strategy.pdf
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Σε ότι αφορά στο τρίτο στάδιο του Κύκλου Πληροφόρησης, αυτού της διανομής των δεδομένων και 
των παραγόμενων επεξεργασμένων προϊόντων πληροφόρησης καταγράφουμε ότι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τουλάχιστον, είναι η νο. 1 επιχειρησιακή απαίτηση, όσον αφορά τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της Ε.Ε. εκτός Ευρώπης.6 
 
Χωρίς την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση των πληροφοριών και των εντολών προφανώς δεν υπάρχει 
αποτελεσματική Διοίκηση και Έλεγχος. Τόσο οι τελικοί χρήστες, όσο και οι λήπτες αποφάσεων σε 
όλα τα ενδιάμεσα στάδια έχουν ανάγκη κάθε είδους επικοινωνίας (φωνή, δεδομένα, εικόνα, video) 
μεταξύ των ληπτών αποφάσεων-χρηστών σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό), 
κάθετα αλλά και οριζόντια. 
 
Ο χρήστης αδιαφορεί πως τεχνολογικά επιτυγχάνεται αυτό, αρκεί η διανομή των δεδομένων  / 
προϊόντων να είναι ταχεία, και ασφαλής καθώς και να είναι εξασφαλισμένη, δηλαδή να έχουν 
αδιάκοπη πρόσβαση στα προϊόντα που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται και για τις περιοχές που 
χρειάζονται. 
Η ροή μεγάλου όγκου δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να γίνει κυρίως με την χρήση 
τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, που χρησιμοποιούνται ως backup, ή ως κύριες/εναλλακτικές σε 
κινητά μέσα (αφη, UAVs, Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου / 
ΑΣΕΠΕ). Το ΥΠΕΘΑ διαθέτει δωρεάν ψηφιακό φάσμα από τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους της 
ιδιωτικής εταιρείας Hellas Sat, ως αντάλλαγμα για την τροχιακή θέση που τους έχει παραχωρήσει 
στη γεωστατική τροχιά, που μερικώς έχει χρησιμοποιηθεί. Η κοινή χρήση του μπορεί να επιτρέψει 
την διαλειτουργικότητα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την δημιουργία μιας κοινής 
διακλαδικής κουλτούρας. Εναλλακτικά, η  επερχόμενη τεχνολογία 5G  δείχνει ότι μπορεί να καλύψει 
στο μέλλον παντός είδους ευρυζωνικές επικοινωνίες προς σταθερούς και κινητούς χρήστες με 
ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
Ειδικότερα για την ΠΑ, το στάδιο της διανομής θεωρείται ότι είναι η βασική και αναγκαία συνθήκη 
για την «επίμονη επιτήρηση». Το κλειδί για αυτήν, είναι η επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών και 
των συναφών υποδομών τους, έστω και αν αυτές είναι χωρικά είναι διάσπαρτες (άλλες στην 
Πελοπόννησο, άλλες στην Αττικοβοιωτία, άλλες στην Λάρισα), ή αν ανήκουν σε διαφορετικές 
ιεραρχικές δομές (της ΠΑ και του ΓΕΕΘΑ) ή αν τα δεδομένα τους είναι, προς το παρόν σε μη συμβατές 
σε όλους μορφές (πχ ΑΣΕΠΕ).  
Διεθνώς την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερες Πολεμικές Αεροπορίες έχουν υιοθετήσει  μια 
μετατόπιση στη δικτυοκεντρική προσέγγιση. Η ψηφιακή εποχή διευκολύνει την δημιουργία μίας 
κοινής ψηφιακής ραχοκοκαλιάς, που με την σειρά της επιτρέπει την ταχεία διανομή των δεδομένων. 
Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί και η λειτουργία από τον «αισθητήρα στον σκοπευτή, (from sensor to 
shooter) σε πραγματικό χρόνο» αλλά και προϊόντων στους χρήστες (σταθερούς αλλά κυρίως 
κινητούς, όπου βρίσκεται και η μεγαλύτερη δυσκολία.  
Ένα παράδειγμα καλών πρακτικών στον συγκεκριμένο τρίτο στάδιο και που μας αφορά άμεσα, είναι 
το τουρκικό σύστημα Διοίκησης-Ελέγχου-Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών (C3I). Αυτό 
αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες με συνέπεια. Πέραν της επίγειας υποδομής του, μεγάλο 
μέρος του  βασίζεται στο ψηφιακό σύστημα χρήσης 3 τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων Turksat.  
Έτσι, «η έκταση του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου είναι τεράστια. Αυτό εξασφαλίζει μικρούς 
χρόνους απόκρισης για ενημέρωση της τουρκικής ηγεσίας και προφανώς μειώνει το χρόνο του 

 
6 Alexandros Kolovos, Enabling SATCOMS in the EU Space Programme: Setting the CSDP Priorities Straight, The 

European Space Policy Institute (ESPI), ESPI Perspectives 75 (2/2016).   
 

https://www.academia.edu/28707885/Enabling_SATCOMS_in_the_EU_Space_Programme_Setting_the_CSDP_Priorities_Straight_The_European_Space_Policy_Institute_ESPI_ESPI_Perspectives_75_2016_
https://www.academia.edu/28707885/Enabling_SATCOMS_in_the_EU_Space_Programme_Setting_the_CSDP_Priorities_Straight_The_European_Space_Policy_Institute_ESPI_ESPI_Perspectives_75_2016_
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κύκλου απόφασης σε όλα τα επίπεδα, μέσα από μια απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. Ο έλεγχος 
μπορεί γρήγορα να είναι συγκεντρωτικός, ενώ η εκτέλεση αποκεντρωτική».7   
Παραδοσιακά, οι δορυφορικές επικοινωνίες επιβάλλουν τη “διακλαδική” λογική στο σχεδιασμό και 
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Πρόσθετα πέραν των πλεονεκτημάτων που δίνει στον αντίπαλο σε 
πραγματικό χρόνο, οι παρεμβολές - υποκλοπές τηλεπικοινωνιών έχουν ελάχιστη 
αποτελεσματικότητα απέναντι στα ψηφιακά και κρυπτογραφημένα δορυφορικά συστήματα 
τηλεπικοινωνιών.  
 
ΙΙΙ. Μαθήματα από το Παρελθόν 
 
Όπως είναι γνωστό η ΠΑ, ακολουθώντας την διεθνή πρακτική, επένδυσε έγκαιρα σε εναέρια μέσα 
συλλογής. Ωστόσο λόγω της έντονης επίδρασης της τεχνολογίας που συνεχώς εξελίσσεται, το 
αντικείμενο αυτό είναι ρευστό, όπως άλλωστε και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις. Πάντοτε και 
παντού, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και διαλειτουργικότητας.  
 
Πρόσθετα το θέμα της λεπτομερούς καταγραφής των μαθημάτων από το παρελθόν πιθανολογείται 
ότι μπορεί να αγγίξει ζητήματα ικανοτήτων που μπορεί να είναι διαβαθμισμένα. Προκειμένου να 
ξεπεραστεί το θέμα αυτό, παρουσιάζονται γενικές προτάσεις σε τομείς που κρίνεται ότι επιδέχονται 
βελτίωση, κατά την κρίση του συντάκτη του παρόντος, λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη και τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές: 
 

 
Ο τομέας της συλλογής επιδέχεται βελτιώσεις, κυρίως σε: 

• Στην πληροφόρηση «παντός φωτός-παντός καιρού».  

• Στην πλήρη εκμετάλλευση της ψηφιακής εποχής.  

• Στην απαίτηση πλήρους κάλυψης της περιοχής ενδιαφέροντος σε ειρήνη, κρίση ή πόλεμο. 
 

Και η ανάλυση όμως επιδέχεται βελτιώσεις, προκειμένου να υπάρχει μία κοινή επιχειρησιακή 
εικόνα, καθώς ως αρνητικά στοιχεία καταγράφονται τα ακόλουθα: 

• Κατακερματισμός της ανάλυσης και ασυμβατότητα δεδομένων (Η ανάλυση γίνεται σε 
Κέντρα ανά συγκεκριμένη πλατφόρμα).  

• Η αδυναμία παραγωγής τελικού προϊόντος ως αποτέλεσμα της πλήρους συγχώνευσης των 
πολλαπλών πηγών. 

 
Και στο θέμα της διανομής δεδομένων / πληροφοριών : 

 
7 Αλέξανδρος  Κολοβός, «Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις», Ινστιτούτο 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΔΕΑΑ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κείμενο Εργασίας Νο. 1/17-18, 
Ιανουάριος 2018, σελ. 25. http://idea.uom.gr/357/ 

https://www.facebook.com/diethneis.sxeseis/
https://www.facebook.com/diethneis.sxeseis/
http://idea.uom.gr/357/
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• Η επικοινωνία των ανεξάρτητων μέσων επιδέχεται βελτιώσεις, εντός και εκτός ΠΑ. 

• Η real time διανομή, ομοίως επιδέχεται βελτιώσεις, και εντός και εκτός ΠΑ. 

• Η διεθνής πρακτική να χρησιμοποιούνται οι δορυφορικές επικοινωνίες καταρχήν                                              
ως backup δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί πλήρως (σε αντίθεση πχ με την Τουρκική ΠΑ, όπου 
το UAV Anka-S επικοινωνεί μέσω του δορυφόρου Turksat 4B μέσα σε όλο το ίχνος κάλυψης 
του τελευταίου στο οποίο περιλαμβάνεται και σχεδόν όλη η χώρα μας). 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη μια σημαντική διαπίστωση: Η δορυφορική διάσταση, που 
δεν επηρεάζεται από εθνικά σύνορα, μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα στους τομείς της διακλαδικής 
συλλογής και μετάδοσης. 
Αν και η ΠΑ έγκαιρα ίδρυσε το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών (ΕΚΔΕ) το 1977 και το Συμβούλιο 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) το 1995 το θεσμοθέτησε  ως τον αρμόδιο φορέα των ΕΔ για όλα 
τα ΓΕ στον τομέα της δορυφορικής παρατήρησης για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, εν τούτοις 
τριάντα χρόνια μετά η ΠΑ αποξενώθηκε από τον φορέα της. Η αποδοχή της πρότασης της ΠΑ για τη 
συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο στρατιωτικό κοινοπρακτικό δορυφορικό πρόγραμμα Helios-II σήμανε την 
μεταφορά αρχικά του ΕΚΔΕ και των κονδυλίων της στο ΓΕΕΘΑ το 2007.   
Και αυτό σε μία εποχή που πολλές πολεμικές Αεροπορίες διαχειρίζονται το Διάστημα ως μία 
απρόσκοπτη προέκταση του εναέριου χώρου (ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία), ενώ το ΝΑΤΟ αναγνώρισε το 
Διάστημα ως το νέο πέμπτο (5ο ) επιχειρησιακό τομέα δράσης του (πέραν του αέρα, της ξηράς, της 
θάλασσας και του κυβερνοχώρου).8 Μάλιστα, η γαλλική ΠΑ, με δήλωση του Προέδρου Macron, θα 
μετονομαστεί το 2020 σε «Πολεμική Δύναμη Διαστήματος και Αέρος» (Space and Air Force)9, 
αφαιρώντας την διαχείριση του Διαστήματος από το ΓΕΕΘΑ, έστω και εάν θεωρείται ότι η 
στρατιωτική εστίαση στο Διάστημα είναι ένα ζήτημα γενικότερης εθνικής ασφάλειας.10 
Συνεπώς η ΠΑ από πρωτοπόρος στη θεματική Διάστημα, πιθανολογείται ότι βρίσκεται σήμερα εκτός 
της διεθνούς τάσης και αυτό ίσως είναι ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω 
από τους αρμόδιους φορείς. 
 

 
 

8 London Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic 
Council in London 3-4 December 2019, NATO, Dec. 4, 2019, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm#utm_source=twitter&utm_medium=natosg&utm_camp
aign=191204%2Bmeeting 
9 France to create space command within air force: Macron, Reuters, 13/7/2019, 
https://www.reuters.com/article/us-france-nationalday-defence/france-to-create-space-command-within-air-force-
macron-idUSKCN1U80LE 
10 Macron announces creation of French space force, France24.com, 13/7/2019, 
https://www.france24.com/en/20190713-macron-france-space-force 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm#utm_source=twitter&utm_medium=natosg&utm_campaign=191204%2Bmeeting
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm#utm_source=twitter&utm_medium=natosg&utm_campaign=191204%2Bmeeting
https://www.reuters.com/article/us-france-nationalday-defence/france-to-create-space-command-within-air-force-macron-idUSKCN1U80LE
https://www.reuters.com/article/us-france-nationalday-defence/france-to-create-space-command-within-air-force-macron-idUSKCN1U80LE
https://www.france24.com/en/20190713-macron-france-space-force
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Σε ότι αφορά το μέλλον, η κατεύθυνση του Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη που 
περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διαταγή παραλαβής των καθηκόντων του (1η Φεβ. 2019), δείχνει 
ότι η ΠΑ έχει ήδη μελετήσει και γνωρίζει το τι πρέπει να γίνει, αφού ανάμεσα στους βασικούς 
στόχους για την επίτευξη του οράματός του ανέφερε ότι:  
 

«Η αναβάθμιση των υποδομών των Μονάδων μας, ώστε να προετοιμάσουμε την 
Πολεμική μας Αεροπορία, για τη μετάβαση στο μελλοντικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον, όπου θα κυριαρχούν οπλικά συστήματα και αεροσκάφη 5ης γενιάς, 
σε έναν χώρο δίκτυο-κεντρικό, στον οποίο όλα τα μέσα θα διασυνδέονται και θα 
ανταλλάσσουν πληροφορίες μάχης, για την επίτευξη της κυριαρχίας της 
πληροφόρησης, που θα βοηθά, στη γρήγορη και σωστή λήψη απόφασης, έτσι 
ώστε να έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη, δράση και αντίδραση όταν απαιτηθεί».11 
 

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σχετική αναφορά στο ανώτατο επίπεδο της ΠΑ ή στα θεσμικά 
κείμενά της. Το Βασικό Δόγμα ΠΑ του 2014 αναφέρει ότι: «Η ΠΑ μέσω ενός σύγχρονου 
δικτυοκεντρικού συστήματος αεροπορικού ελέγχου, εκτελεί Επιχειρήσεις για την επιτήρηση και τον 
έλεγχο του εναέριου χώρου, καθώς και την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε ενδεχόμενη 
εχθρική επίθεση.»12  
 
Ομοίως ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης το 2016 είχε επισημάνει τις επιπτώσεις αγνόησης 
αυτού του μαθήματος: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εάν κάποιος μείνει εκτός από ένα 
δικτυοκεντρικό σύστημα Διοίκησης δεν θα έχει καμία τύχη.»13 
 
Υπό αυτήν την έννοια οι προτάσεις μας είναι συνοπτικές, κάποιες από αυτές έχουν αναφερθεί και 
παλαιότερα14 και εστιάζονται αντίστοιχα σε ορισμένες μόνο πτυχές των όσων έχουν αναφερθεί: 
 
α. Συλλογή: 

• Εναέρια Μέσα:  
o Δεδομένου ότι οι αποστάσεις είναι μικρές και οι κρίσεις γίνονται συνήθως 

νύκτα και/ή με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η χρήση εναέριου SAR είναι 
απαραίτητη. 

 
11 Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάνοντος Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη, Ανακοίνωση Τύπου 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2019/02/HMERHSIA_PARALAMBANONTOS.pdf 
12 Βασικό Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας, ΓΕΑ/Α1, Ιανουάριος 2014, σελ. 52, https://www.haf.gr/wp-
content/uploads/2015/01/basiko_dogma_pa_2014.pdf 
13 Χρήστος Βαΐτσης, «Εθνική Αμυντική Πολιτική & Στρατηγικός Σχεδιασμός εν μέσω Γεωπολιτικών Αλλαγών»,    5ο  
Συνέδριο Athens Flying Week Aviation Development Conference 2016, Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα, 23/9/2016, 
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/ef91.pdf. Ομοίως ο κ. Βαΐτσης το 2017, ως Επίτιμος Α/ΓΕΑ είχε 
δηλώσει ότι οι απαιτήσεις για τις ΠΑ παγκοσμίως εστιάζονται σε πέντε τομείς, έχοντας το δικτυοκεντρικό σύστημα ως 
την πρώτη προτεραιότητα: «1.Τα NETs-ΔΙΚΤΥΑ. Ένα αυτόματο δικτυοκεντρικό σύστημα σχεδίασης, ελέγχου και εκτέλεσης 
των επιχειρήσεων, το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η αεροπορική ισχύς: δορυφόρους, σύστημα 
εναερίου ελέγχου, αφη ΗΠ, λαμβάνει και μεταδίδει πληροφορίες και μέσω αυτού οι διοικούντες δίνουν τις εντολές τους 
και κατευθύνουν στην τελική προσπάθεια». Χρήστος Βαΐτσης, «Νέο Γεωπολιτικό Περιβάλλον και Σύγχρονη Αεροπορική 
Ισχύς»,  στην Ετήσια Ημερίδα Α.ΑΚ.Ε. με θέμα:  «Περιφερειακή Σταθερότητα & Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική», 
Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδας, 17 Μαΐου 2017, http://www.aake.info/wp-
content/uploads/2017/03/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-
%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD-
%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf 
14 Αλέξανδρος Κολοβός, «Η επιχειρησιακή Υποστήριξη της ΠΑ από το Διάστημα», στην Ετήσια Ημερίδα Α.ΑΚ.Ε. με θέμα: 
Το Παρόν και το Μέλλον της Αεροπορικής Επιστήμης», Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδας, 27 Μαΐου 2015,  
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/ef85.pdf 

https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2019/02/HMERHSIA_PARALAMBANONTOS.pdf
https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2015/01/basiko_dogma_pa_2014.pdf
https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2015/01/basiko_dogma_pa_2014.pdf
https://www.academia.edu/28707996/After_the_end_of_the_Helios-II_Spacebased_Military_Earth_Observation_programme_what_5th_Athens_Flying_Week_Conference_2016_AFW_s_Aviation_Development_Conference_5_Hotel_Grande_Bretagne_Athens_13_September_2016
https://www.academia.edu/28707996/After_the_end_of_the_Helios-II_Spacebased_Military_Earth_Observation_programme_what_5th_Athens_Flying_Week_Conference_2016_AFW_s_Aviation_Development_Conference_5_Hotel_Grande_Bretagne_Athens_13_September_2016
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/ef91.pdf
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.aake.info/wp-content/uploads/2017/03/ef85.pdf
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o Το δικτυοκεντρικό περιβάλλον και η κρυπτογράφηση, παρουσιάζουν 
προκλήσεις στην αύξηση συνολικής απόδοσης του SIGINT, ο ρόλος του 
οποίου πρέπει να επανεξεταστεί. 

• Δορυφορικά: 
o H εμφάνιση μεγα-αστερισμών μικροδορυφόρων (megaconstellations, ο 

ένας μετά τον άλλον σαν τραίνα), δείχνει ότι η εκμετάλλευσή τους μπορεί 
να γίνει και στο τακτικό επίπεδο. Οι δορυφορικοί μεγα-αστερισμοί που 
αποτελούνται από εκατοντάδες έως χιλιάδες δορυφόρους αποτελούν μία 
λύση για την παγκόσμια κάλυψη. Αν και αρχικά η έμφαση έχει δοθεί στην 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, ήδη έχουν ανακοινωθεί σχέδια για 
αντίστοιχα σμήνη για την παρατήρηση της γης.15 Η συχνότητα λήψης 
εικόνων (επανεπισκεψιμότητα) πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη ιεραρχικά απαίτηση από την διακριτική ικανότητα του 
ανιχνευτή, δηλαδή πόσο ευκρινής η εικόνα ή το video είναι. 

o Αν και η έμφαση της ΠΑ στο Διάστημα δεν περιλαμβάνεται στις 
προαναφερόμενες κατευθύνσεις του κ. Α/ΓΕΑ, εντούτοις και υπό το φως 
των πρόσφατων εξελίξεων, η υπαγωγή του Δορυφορικού Σταθμού Εδάφους 
του ΓΕΕΘΑ, ή η επανασύσταση του ΕΚΔΕ στην ΠΑ μπορεί να επανεξεταστεί. 
Ομοίως η απόκτηση κινητού σταθμού λήψης εικόνων από πολλαπλούς 
δορυφόρους για λόγους υποστήριξης τακτικών επιχειρήσεων-
επιβιωσιμότητας. 

o Ολοκλήρωση δορυφορικών τεχνολογιών (μείξη εικόνων, επικοινωνιών και 
δεδομένων εντοπισμού θέσης) σε πραγματικό χρόνο απεικονιζόμενο σε 
γεωγραφικά συστήματα (σταθερά σε Αρχηγεία-Μοίρες & κινητά μέσα στους 
τελικούς χρήστες). 

 
β. Ανάλυση:  

• Η επίτευξη μίας κοινής ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, που επιτρέπει την επίγνωση 
κατάστασης και την άμεση αντίδραση εκεί που απαιτείται είναι προαπαιτούμενο για κάθε 
σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου. 

• Προς τούτο απαιτείται χρήση και αυτοματοποιημένων τρόπων ανάλυσης (τεχνητής 
νοημοσύνης-μάθηση μηχανών).  

 
γ. Διανομή: 

• Ο χρόνος λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα πρέπει να μειωθεί, συνεπώς απαιτείται: 
o Επένδυση στην ψηφιακή υποδομή16 για ασφαλή, ανθεκτικά δίκτυα με 

κατανεμημένες δυνατότητες και διασύνδεση των μέσων συλλογής και της 
real-time μετάδοσης των δεδομένων, με στόχο την δημιουργία μιας κοινής 
ψηφιακής ραχοκοκαλιάς για τη ροή δεδομένων και πληροφοριών, 
αντικείμενο που έχει υψηλή προτεραιότητα. 

o Μείωση χρόνου από το αίτημα εικόνων μέχρι την παραλαβή προϊόντων από 
τον τελικό χρήστη - ηλεκτρονική διαβίβαση προϊόντων και εικόνων σε 
Πολεμικές Μοίρες.  

 
15 Rinner A. (2018) Consequences of the Ever Growing Importance of Earth Observation: Sustainable Use of Outer 
Space—Small Satellites and Mega Constellations. In: Brünner C., Königsberger G., Mayer H., Rinner A. (eds) Satellite-Based 
Earth Observation. Springer, Cham 
16 Air Force unveils ‘Digital Air Force’ initiative, AirForce Times, July 10, 2019. 
 https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/07/10/air-force-unveils-digital-air-force-initiative/ 

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/07/10/air-force-unveils-digital-air-force-initiative/
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o Χρήση δωρεάν φάσματος Hellas Sat και αριθμού τηλεπικοινωνιακών                                               
τερματικών για υποστήριξη ασκήσεων, κοινών / συνδυασμένων 
επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. 

V. Συμπεράσματα 
 
Η συνοπτική αυτή παρουσίαση, ενδεχομένως έθεσε περισσότερα θέματα από ότι λύσεις, οι οποίες 
μόνο «from a bird’s view”, μπορούσαν να αναπτυχθούν και οι οποίες άλλωστε απαιτούν ενδελεχή 
μελέτη από τους αρμόδιους φορείς. Εν τούτοις, μπορεί απρόσκοπτα να καταγράψει ορισμένα 
συμπεράσματα. Συνεπώς, μετά τα παραπάνω, καταλήγει στο ότι:  
 

• Ένα τέλειο σύστημα «Επίμονης Επιτήρησης» που να επιτρέπει στην ΠΑ να βλέπει και να 
κατανοεί πλήρως τον χώρο μάχης, είναι ακόμα αδύνατο. 

• Το σημαντικό όμως, είναι εάν το σύστημα επιτήρησης μπορεί να εξασφαλίσει έναν υψηλό 
βαθμό εμπιστοσύνης ότι θα παράσχει προειδοποίηση προτού εξελιχθεί μια επικίνδυνη 
κατάσταση.  

• Κατ΄ αντιστοιχία με την διεθνή τάση, η επένδυση σε συστήματα συλλογής και στην ΠΑ 
εστιάστηκε περισσότερο στην προμήθεια ανεξάρτητων συστημάτων (στο υλικό), παρά στην 
επένδυση σε επεξεργασία & ανάλυση και διάδοση (άυλο / λογισμικό). 

• Η μετάπτωση στην δικτυοκεντρική προσέγγιση (από το υλικό στο λογισμικό), όπου όλοι 
μιλούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με όλους, έχει ήδη τεθεί ως ένα μεγάλο στοίχημα 
για την ΠΑ του μέλλοντος. 

• Συνεπώς, η ΠΑ έχει μελετήσει και γνωρίζει και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα 
μαθήματα από το παρελθόν καθώς και το τι πρέπει να γίνει.  

• Σημειώνεται όμως ότι οι τομείς συλλογής και διανομής του Κύκλου Πληροφόρησης έχουν 
άμεση σχέση και με δορυφορικές ικανότητες, οι οποίες στο ΥΠΕΘΑ δεν εξαρτώνται 
διοικητικά άμεσα από την ΠΑ.  

Η ΠΑ δύναται να επανεξετάσει οργανωτικά και επιχειρησιακά την σχέση της με το Διάστημα, σε όλες 

του τις διαστάσεις, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις πληροφόρησης του 21ου 

αιώνα και να έχει ρόλο αντίστοιχο με τις ΠΑ διεθνώς. 
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10. Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές, όρια και προσδοκίες 

Applications, Frontiers and Expectations - 
           By  Prof JOHN VLAHAVAS   - Καθηγ. IΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ 

With sixty years of accumulated research, after several 

false starts and broken promises, Artificial Intelligence (AI) 

is today a reality resulting in a potential for socio-economic 

impact on a historical scale. AI methods and technologies 

are posed to bring transformative change to societies, 

industries and organizations (like army) world-wide. As a 

result, AI is at the top of national and international policy 

agendas around the globe.   

 

AI comprises a broad spectrum of 

methods and techniques, each with 

their own important applications. While 

recently, advances in machine learning 

techniques have enabled rapid progress 

across many areas of AI, future 

applications of AI will increasingly 

leverage combinations of AI techniques.   

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

➢ 1η: 1760 έως 1820 με 1840 • Η εποχή της μηχανικής παραγωγής • Ατμομηχανές,βιομηχανική 

παραγωγή 

➢ 2n: 1870 - 1914 (απαρχή του Α’ παγκόσμιου πολέμου) • Η εποχή της επιστήμης και της μαζικής 

παραγωγής • Ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, πετρέλαιο • Τηλέγραφος/τηλέφωνο • Μετακινήσεις 

ανθρώπων και ιδεών. (Διεθνοποίηση) 

➢ 3nd: The second half of the 20th century - recently • Ψηφιακή επανάσταση • Πυρηνική ενέργεια 

• Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών(transistor και επεξεργαστών) – επικοινωνιών και υπολογιστών 

4 η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Ήδη ξεκίνησε!  

➢ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

➢ Σημαντική πρόοδος σε διάφορα νέα πεδία, όπως: 

✓ Ρομποτική  

✓ Τεχνητή Νοημοσύνη  

✓ Νανοτεχνολογία  

✓ Βιοτεχνολογία 

✓ Διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT)  

✓ Ασύρματες επικοινωνίες πέμπτης γενιάς (5G)  

✓ Τρισδιάστατη εκτύπωση  

✓ Πλήρως αυτόνομα οχήματα 
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➢ Χαρακτηρίζεται από • Τεράστια (σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν) υπολογιστική ισχύς • 

Κολοσσιαίο πλήθος δεδομένων o Δημιουργούμε περισσότερα από 2.5 Quintillion(δηλ. Million Billion) 

bytes δεδομένων κάθε χρόνο o Το 90% όλων των δεδομένων έχουν παραχθεί τα τελευταία 2 χρόνια 

o Πρόβλεψη ότι θα διπλασιάζονται κάθε 2 χρόνια • Τεχνητή Νοημοσύνη 

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε λεπτό παράγεται τεράστιο πλήθος δεδομένων και ταυτόχρονα προσπαθούμε να τα 

επεξεργαστούμε  

➢ Δεδομένα παράγονται από ▪ τους αισθητήρες, το έξυπνο κινητό μας, κάθε συναλλαγή με την 

τράπεζα, αγορά μέσω του διαδικτύου ή με πιστωτική κάρτα, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και 

γενικά από κάθε σύγχρονη δραστηριότητα ▪ ..και πολλές άλλες συσκευές καθημερινής χρήσης όπως, 

έξυπνα ρολόγια, κάμερες, αλλά και οικιακές συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία και προβλέπεται 

πολύ σύντομα να αυξηθούν  

➢ Διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things ή IoT)  

➢ Big Data (Volume, Variety, Velocity, Veracity) 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

➢ Οι ερευνητές (και οι εφευρέτες) ονειρευόταν πάντα τη δημιουργία σκεπτόμενων μηχανών  

➢ Ακόμη και από την αρχαιότητα  

✓ Ο Πυγμαλίωνας, ο Δαίδαλος και ο Ήφαιστος δημιούργησαν την Γαλάτεια, τον Τάλως και 

την Πανδώρα  

➢ Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι η περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών που δίνει έμφαση 

στη δημιουργία έξυπνων μηχανών που λειτουργούν και συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι  

➢ Τα κύρια προβλήματα της ΤΝ είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών για:  

✓ Σχεδιασμό ενεργειών  

✓ Επίλυση προβλημάτων  

✓ Διαχείριση γνώσης  

✓ Συλλογιστική  

✓ Αντίληψη  

✓ Μάθηση  

✓ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας  

✓ Αναγνώριση λόγου 

➢ Προσεγγίσεις:  

✓ Αδύναμη: η κατασκευή μηχανών που να λειτουργούν σαν να ήταν έξυπνες o Turing test ✓ 

Ισχυρή: η κατασκευή μηχανών που σκέφτονται πραγματικά (όχι απλά προσομοίωση της 

σκέψης) 

➢ Οι ερευνητές (και οι εφευρέτες) ονειρευόταν πάντα τη δημιουργία σκεπτόμενων μηχανών  

➢ Ακόμη και από την αρχαιότητα 

 ✓ Ο Πυγμαλίωνας, ο Δαίδαλος και ο Ήφαιστος δημιούργησαν την Γαλάτεια, τον Τάλως και 
την Πανδώρα 
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 ➢ Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι η περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών που δίνει έμφαση στη 

δημιουργία έξυπνων μηχανών που λειτουργούν και συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι  

➢ Τα κύρια προβλήματα της ΤΝ είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών για:  

✓ Σχεδιασμό ενεργειών  

✓ Επίλυση προβλημάτων  

✓ Διαχείριση γνώσης  

✓ Συλλογιστική  

✓ Αντίληψη  

✓ Μάθηση  

✓ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας  

✓ Αναγνώριση λόγου και εικόνων 
 

ΑΔΥΝΑΜΗ ΤΝ (WEAK AI) 

Αδύναμη ή περιορισμένη ΤΝ είναι ότι βλέπουμε γύρω μας στους υπολογιστές σήμερα  

✓ Ευφυή συστήματα  τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένα 
καθήκοντα χωρίς να έχουν προγραμματιστεί επακριβώς για αυτόν τον σκοπό 
Αυτή η μορφή μηχανικής ευφυίας είναι εμφανής στην  

              ✓ Ιατρική διάγνωση  

✓ Αναγνώριση απάτης  

✓ Συστήματα συστάσεων που προτείνουν προϊόντα (Amazon, Netflix)  

✓ Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) και αναγνώριση ομιλίας (π.χ. Siri virtual assistant, 
Amazon's Alexa, MLS MAIC )  

✓ Αναγνώριση εικόνας στα αυτό-οδηγούμενα οχήματα (και στα κινητά)  

✓ Ρομποτική  

✓ Παιχνίδια (σκάκι, ντάμα, κλπ) • IBM’s DEEP BLUE το πρώτο πρόγραμμα που νίκησε τον 
Garry Kasparov στο σκάκι (1997)  

✓ Εφοδιαστική (Logistics)  

✓ Μηχανική μετάφραση, κλπ. Κλπ 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΝ 

➢ Η πραγματική πρόκληση για την ΤΝ αποδείχθηκε ότι ήταν η επίλυση προβλημάτων που είναι 
εύκολα για τους ανθρώπους να εκτελέσουν αλλά πολύ δύσκολο να περιγράψουν τυπικά, δηλ. 
λύνονται διαισθητικά  

✓ Π.χ. αναγνώριση προσώπου, ομιλία, η οδήγηση αυτοκινήτου, κλπ 

➢ Αυτή η ικανότητα είναι Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

➢ Πολλές εφαρμογές ΤΝ έχουν αναπτυχθεί με προγραμματισμό και αναπαράσταση της γνώσης του 
προβλήματος σε τυπικές γλώσσες. Καμία δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία.  

✓ Προσέγγιση βασισμένη σε Κανόνες ή Γνώση (Ruleor Knowledgebase approach)  

✓ Στατικό (“frozen”) λογισμικό - δηλαδή βελτιώνεται μόνο με ενημερώσεις από τον 
προγραμματιστή  

➢ Αυτές οι δυσκολίες οδήγησαν σε συστήματα ΤΝ με δυνατότητα απόκτησης 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (MACHINE LEARNING ) 

➢ Μηχανική Μάθηση είναι το πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που δίνει στους υπολογιστές 
τη δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να έχουν επακριβώς προγραμματιστεί (Arthur Samuel, 1959) 
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ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ( SUPERVISED LEARNING ) 
 

➢ Δεδομένου ενός συνόλου Ν παραδειγμάτων εκπαίδευσης της μορφής {( x1,y1 ) , .  . , ( xN,yN )} 
όπου xi είναι το διάνυσμα των χαρακτηριστικών (ανεξάρτητες μεταβλητές) του i-οστού 
παραδείγματος y, η,  ετικέτα του (δηλ. η κλάση του) χρησιμοποιείς έναν αλγόριθμο για να «μάθει» 
την συνάρτηση απεικόνισης g: X→ Y  
 

➢ Ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση έτσι ώστε όταν έχεις νέα δεδομένα εισόδου 
(x) να μπορείς να προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια την μεταβλητή εξόδου (ετικέτα) Υ  
 

➢ Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι μάθησης είναι: 

✓ Support Vector Machines ✓ Linear regression ✓ Logistic regression 

✓ Decision trees (Random Forest) ✓ K-nearest neighbor algorithm ✓ Naive Bayes 

✓ Linear discriminant analysis ✓ Neural Networks (Multilayer perceptron) 
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ΜΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (UNSUPERVISED LEARNING ) 
 

➢ Μαθαίνει από δεδομένα τα οποία δεν έχουν ετικέτα ή κάποια κατηγοριοποίηση  

➢ Διακρίνεται σε:  
• Ομαδοποίηση: ανακάλυψη υπαρχόντων 

(έμφυτων) ομάδων σε δεδομένα • π.χ. ομαδοποίηση 
πελατών με βάση την καταναλωτική τους 
συμπεριφορά  

✓ k-means, Dbscan, Hierarchical • Συσχέτιση 
(Association):  για ανακάλυψη ενδιαφερόντων 
σχέσεων (κανόνων) μεταξύ των μεταβλητών σε 
μεγάλες βάσεις δεδομένων της μορφής: {𝑋1, 
𝑋2,…,𝑋𝑛}    𝑌 που θα μπορούσε να σημαίνει ότι 
…..όποιος αγοράσει X 1 and  X 2 and … X n σκοπεύει 
να αγοράσει και το Y  

✓ Apriori algorithm 
 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - REINFORCEMENT  EARNING (RL) 
 

➢ Μέθοδος Μηχανικής Μάθησης όπου ένας πράκτορας «μαθαίνει» μέσω μιας διαδικασίας 
δοκιμής-λάθους αλληλεπίδρασης με ένα δυναμικό περιβάλλον (Sutton and Barto,1998)  

➢ Βασίζεται στις αλυσίδες (διαδικασίες απόφασης) Markov Decision Processes (Bellman,1957) ➢ 
Ένας πράκτορας παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον με τη μορφή αριθμητικών δεδομένων, που 
ονομάζεται κατάσταση (state), που χρησιμοποιείται για την επιλογή της σωστής ενέργειας  

➢ Σας αποτέλεσμα ένας πράκτορας λαμβάνει μια επιβράβευση (reward) που μπορεί να είναι είτε 
θετική είτε αρνητική 

• Ο παράγοντας από-μείωσης γ (0<γ<1) εκφράζει την σημαντικότητα των βραχυπρόθεσμων 
επιβραβεύσεων έναντι των μακροπρόθεσμων  

• Η επιβράβευση είναι η ανάδραση που λαμβάνει ένας πράκτορας για να ενημερώσει τις 
παραμέτρους του  

➢ Ένας πράκτορας χρειάζεται να βρεθεί σε διάφορες καταστάσεις και να «τιμωρηθεί» κάθε φορά 
που παίρνει λάθος απόφαση ώστε να «μάθει»  

• Επιλύοντας το MDP ή RL task, γενικά είναι η εύρεση μιας βέλτιστης πολιτικής π*  
• Q - Learning algorithm 
 

ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ (DEEP LEARNING ) 

➢ Πιθανώς ένα από τα πιο διάσημα θέματα στη Μηχανική Μάθηση σήμερα  

✓ Πετυχαίνει αξιοσημείωτα αποτελέσματα  

➢ Χρησιμοποιεί μεγάλα νευρωνικά δίκτυα πολλών επιπέδων (multi-layered neural networks)  
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✓ Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (Feedforward)η Πολυεπίπεδα 
Perceptrons (MLPs) – (Επιβλεπόμενη Μάθηση)  

✓ CNN (Συνελεκτικά Convolutional NN), RNN (Ανατροφοδοτούμενα -Recurrent NN), LSTMs 
(Long Short-Term Memory Units) Gated RNN – (Μη-Επιβλεπόμενη Μάθηση)  

✓ GAN (Generative Adversarial Networks) – (Ημι-επιβλεπόμενη Μάθηση)  

➢ Εφαρμογές  

✓ Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), Pythonlibraries Natural Language Toolkit (NLTK)) ✓ 
Αναγνώριση ομιλίας (π.χ. φωνητική αναζήτηση , Siri της Apple , Alexa της Amazon, MAIC της 
MLS )  

✓ Αναγνώριση εικόνας (π.χ. Προσθήκη ετικέτας ( Tagging) σε φωτογραφίες) -(ImageNet) ✓ 
Αναγνώριση προτύπων Pattern detection (e.g. Αναγνώριση χειρόγραφων κειμένων)  

➢ Τώρα διαθέτουμε μεγάλη υπολογιστική ισχύ και πολλά δεδομένα για να εκπαιδεύσουμε μεγάλα 

Νευρωνικά δίκτυα  

• Keras (Tensorflow, Theano) είναι βιβλιοθήκες python που διευκολύνουν πάρα πολύ την 

ανάπτυξη μοντέλων βαθιών νευρωνικών και δίνουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε GPU. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

➢ Εκατοντάδες διαθέσιμοι αλγόριθμοι 

 ✓ Δεν υπάρχει ένας, καλύτερος όλων  

➢ Μερικοί έχουν καλύτερη απόδοση σε συγκεκριμένες εφαρμογές  

✓ e.g. Random Forest είναι πολύ αποδοτικός στην αναγνώριση απάτης  

✓ XGBoost(Netflix)  

➢ Η απόδοση τους εξαρτάται ισχυρά από την αναπαράσταση και το μέγεθος του συνόλου 

δεδομένων που τους δίνεται  

➢ Δεν είναι καθόλου αποδοτικό να επιλέξεις τυχαία έναν αλγόριθμο και να τον εφαρμόσεις στα 
δεδομένα 

 ✓ Πρέπει να κατανοήσεις τα δεδομένα σου πριν δημιουργήσεις ένα μοντέλο τους 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

➢ Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που μας δίνει τη 
δυνατότητα επεξεργασίας petabytes δεδομένων και δίνει νόημα σε έναν σύνθετο κόσμο  

✓ ….μετασχηματίζει μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων/οργανισμών  

✓ …Επιλύει έως σήμερα άλυτα προβλήματα 

➢ “Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ακόμη ρόλο - είτε όταν αξιολογούν μια απάτη ή διαχειριζόμενοι 

κάποιο συμβάν (απορριφθείσα συναλλαγή/λογαριασμός)”  
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➢Επειδή η ανακάλυψη προτύπων είναι δύσκολη, συχνά τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι αρκετά, 

και επειδή οι προσδοκίες είναι μεγάλες, συχνά αποτυγχάνει 

➢ Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται η Μηχανική Μάθηση, οι άνθρωποι παραμένουν σκεπτικοί με τα 
ποσοστά λάθους  

✓ Υπάρχει μια μεροληψία. Οι άνθρωποι μεγαλοποιούν τις αποτυχίες της μηχανικής μάθησης 
(και της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικότερα)  

✓ Για παράδειγμα η δημοσιότητα που δίνεται σε ατυχήματα των αυτοκινούμενων οχημάτων 

 

The rugged and dynamic nature of the battlefield requires unique approaches to military AI 

development. This AI could be self-directing sensors, intelligent munitions, smart exoskeletons and 

physical machines, such as autonomous robots, drones or virtual agents controlling networks and 

waging defensive and offensive cyber war. Active protection systems such as missile defenses will be 

smarter and ubiquitous.   
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Today, most ongoing AI research focuses on commercial applications. Only a 

fraction of this research will benefit directly the defense community like 

autonomous mobility, computer vision – Image recognition and NLP which 

enables systems to interact with humans and take orders using natural 

language. Other commercial AI research, especially in virtual or augmented 

reality, involves entertainment and is expected to aid the defense community to 

an extent because of its relevance to training.   

Since the mid-2010s, many analysts have argued that a global arms race for better AI has already 

begun. Research works toward a future where AI and soldiers are battle buddies. The battlefield will 

be richly populated by intelligent things and humans will be essentially one of the species of 

intelligence. That means that intelligent things and humans, will have to understand each other 

creating a cohabitation with the one augmenting the capabilities of others.  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΝ 

➢Από τα μέσα του 2010 πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο παγκόσμιος πόλεμος για καλύτερη ΤΝ 

έχει ξεκινήσει  

➢ Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Vladimir Putin δήλωσε ✓ “Η ΤΝ είναι το μέλλον όχι μόνο για τη Ρωσία 

αλλά για όλο το ανθρώπινο είδος…  

✓ όποιος ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο θα ηγηθεί σε όλον τον κόσμο”  

➢Το 2014, ο US Secretary of Defense Chuck Hagel, διατύπωσε την 3η στρατηγική ισορροπίας ότι   

 ✓ …η ταχύτατη πρόοδος στην ΤΝ θα καθορίσει την επόμενη γενιά των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων ➢ Ένας Νοτιοκορεάτης κατασκευαστής δηλώνει,  

✓ “Τα οπλικά μας συστήματα δεν κοιμούνται ποτέ και βλέπουν στο σκοτάδι. Η τεχνολογίας 

μας δηλαδή καλύπτει τα κενά στις ανθρώπινες ικανότητες και θέλουν να φτάσουν στο σημείο όπου 

τα λογισμικά μας να μπορούν να διακρίνουν πότε ένας στόχος είναι φίλιος, εχθρικός, πολιτικός ή 

στρατιωτικός”  

➢Κίνα  

✓ Δεν είναι πλέον υποδεέστερη τεχνολογικά και πιστεύει ότι θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει 
τις ΗΠΑ στην ΤΝ  

➢Ισραήλ: Harpy anti-radar "fire and forget" drone…..  

➢Ηνωμένο Βασίλειο ….. 

ΤΝ ΚΑΙ Α ΜΥΝΑ 

➢ Σήμερα η μεγαλύτερη έρευνα σε εξέλιξη επικεντρώνεται σε εμπορικές εφαρμογές  

✓ Μόνο ένα μέρος αυτής θα ωφελήσει την αμυντική βιομηχανία  

✓ Όπως η εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα που μπορεί να βοηθήσει στην 
εκπαίδευση  

➢ Το δυναμικό και απρόβλεπτο πεδίο της μάχης απαιτεί εξειδικευμένες εφαρμογές ΤΝ 

Η ΤΝ Θ Α ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

➢ Η έρευνα προσανατολίζεται σε ένα μέλλον όπου η ΤΝ και οι στρατιώτες θα είναι συνεργάτες στη 

μάχη   

 



 
 

117 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

➢ Αυτή η ΤΝ θα μπορούσε να είναι  

✓ Αυτόνομοι αισθητήρες  

✓ Έξυπνα πυρομαχικά  

✓ Έξυπνα exoskeletons  

✓ Έξυπνα συστήματα προστασίας, όπως οι αμυντικοί πύραυλοι, θα είναι έξυπνοι και παντού,  

✓ Εικονικοί πράκτορες (agents) που θα ελέγχουν τα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων εκτελώντας 
επιθετικό ή αμυντικό κυβερνοπόλεμο, και  

✓ Φυσικές μηχανές, όπως αυτόνομα robots, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) 

➢Σε αυτό το πεδίο της μάχης πλούσιο σε ευφυείς οντότητες οι άνθρωποι ουσιαστικά θα είναι μια 

από αυτές  

➢Αυτό σημαίνει ότι οι έξυπνες οντότητες πρέπει να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους και το 

αντίστροφο 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

➢ Βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της έρευνας στην ΤΝ  

➢ Τα πρώτα πειραματικά εμπορικά αυτόνομα οχήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε 
καλοσχεδιασμένους δρόμους  

✓ Στον στρατό η έρευνα αυτήν την στιγμή περιορίζεται σε οχήματα που κινούνται 
 • είτε αυτόνομα σε κομβόι (Leader-Follower)ή  
• με τηλε-διαχείριση η οποία σε σύνθετα πεδία περιορίζεται σε πολύ μικρές ταχύτητες 

✓ Ο στρατός χρειάζεται γρήγορη μετακίνηση εν μέσω εχθρικών ενεργειών  

 ✓ Πρέπει να μπορούν να κινηθούν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα • Εδάφη με ανώμαλες 
επιφάνειες, τρύπες, πεσμένα δένδρα και πυκνή βλάστηση  

✓ Να μπορούν να λειτουργήσουν σε οδοστρώματα με συντρίμμια, χαλασμένα οχήματα και 
συρματοπλέγματα, σε σημαντικές ταχύτητες  

✓ Αναρρίχηση σε οδοφράγματα ή άλλα μεγάλα εμπόδια  

✓ Αυτοδιαχείριση στην υποστήριξη όπως φόρτιση ή ανεφοδιασμό αλλά και επαναφορά 
μετά από αναποδογύρισμα  

✓ Αποφυγή εχθρικών παγίδων 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΝ. 
 

➢ Υπολογιστική όραση – Αναγνώριση εικόνας  

✓ Λογισμικό με δυνατότητα κατανόησης εικόνων και videos  

✓ Αναγνώριση προσώπου  

✓ Αναγνώριση στόχων ή αμάχων, κλπ  

➢ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP)  

✓ Επιτρέπει τα συστήματα να επικοινωνούν με τους ανθρώπους σε φυσική γλώσσα και να 
παίρνουν εντολές χωρίς πληκτρολόγιο (όπως το Alexa της Amazon)  

✓ Μπορεί να μεταφράσει κείμενα  

✓ Το σύστημα DEFT (Deep Exploration and Filtering of Text)  
    • Δημιουργήθηκε από την DARPA για την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του NLP o 

Αυτόματη εξαγωγή από κείμενα, σημαντικού περιεχομένου, σχέσεων, ανωμαλιών και 
διασυνδέσεων που δεν είναι εύκολα αντιληπτές στους ανθρώπους o Συλλογή και επεξεργασία 
σημαντικών ποσοτήτων δεδομένων κειμένου από διάφορες πηγές για δημιουργία, αξιολόγηση 
πλάνων και εκτέλεση αποστολών  
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➢ Χρήση ΤΝ επίσης για  

✓ Επίλυση προβλημάτων διοικητικής μέριμνας/εφοδιαστικής (Logistics)  

✓ Επιτάχυνση στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση οπλικών συστημάτων  

✓ Εκπαίδευση, κλπ 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΝ ΣΤΗΝ US A IR FORCE  

➢ Αυτόνομα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροπλάνα (UCAVs) (autonomous Unmanned Combat Air 
Vehicles) 

 ✓ Αν και το Valkyrie(Kratos XQ-58) είναι μη επανδρωμένο με δυνατότητα οπλισμού και 
παρακολούθησης, υπάρχει άνθρωπος στο έδαφος που το ελέγχει  

✓ Skyborgprogram: Το επόμενο βήμα για ένα πλήρως αυτόνομο UCAV  

➢ Έξυπνοι χάρτες  

✓ Απαραίτητο εργαλείο στον στρατό και ιδιαίτερα στην αεροπορία όπου διανύονται πολύ 
γρήγορα μεγάλες αποστάσεις  

✓ Η αεροπορία έχει πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων, εμπορικών και κρατικών 
δορυφορικών  

✓ Απαιτείται πολύ χρόνος και πλήθος αναλυτών για την επεξεργασία τους  

✓ CrowdAI: Μετασχηματίζει αυτές τις εικόνες σε χρήσιμη πληροφορία  

➢ Εκπαίδευση πιλότων  

✓ Με χρήση προσομοιωτών πτήσεων επιταχύνεται η εκπαίδευση. Δημιουργία απρόβλεπτων 
και προσαρμοζόμενων αντιπάλων  

✓ Ευφυή συστήματα εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη εκπαίδευση  

✓ Το προσωπικό μπορεί να έχει έναν δια βίου εκπαιδευτή που θα τους συνοδεύει από την 
είσοδο στην σχολή και σε όλη την διάρκεια της καριέρας τους  

✓ NeuroTracker: βελτιώνει την γνωστική και φυσική απόδοση σε συνθήκες πίεσης(stress)  

✓ HTX Labs (EMPACT Virtual Reality (VR) platform), χρησιμοποιεί ΤΝ για την προσομοίωση 
περιβαλλόντων πραγματικού κόσμου 

➢ Φυσική Κατάσταση  

✓ Οι πιλότοι πρέπει να είναι σε άριστη φυσική κατάσταση καθώς συχνά καλούνται να 
παίρνουν αποφάσεις υπό καθεστώς μεγάλης πίεσης  

✓ Η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει με τη χρήση ανάλυσης δεδομένων για εξατομικευμένη 
προπόνηση και πρωτόκολλα φυσικής κατάστασης ανάλογα με την αποστολή  

➢ Επιτήρηση εναέριου χώρου  

✓ Η υπερ-πληθώρα δεδομένων είναι ένα πρόβλημα για τον στρατό γενικότερα  

✓ Δεδομένα από πολλές πηγές (radar,drones, δορυφόροι, κλπ) 

 ✓ Το υπουργείο άμυνας σχεδιάζει να δαπανήσει $6 δισ. μέσα στο 2020 για την επιτήρηση 
του εναέριου χώρου  

✓ Χρήση ΤΝγια την επεξεργασία των δεδομένων και υποβοήθηση αυτών που παίρνουν 

αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο ➢ Κυβερνοασφάλεια  

✓ Στη νέα εποχή συνεργασίας και προσβασιμότητας οι υπηρεσίες νέφους (cloud) είναι 
αναγκαιότητα  

✓ Η ασφάλεια ήταν πάντα πρόβλημα  

✓ Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι τόσο εξελιγμένες όσο και η κυβερνοασφάλεια ✓ Υλοποίηση 
μηδενικής εμπιστοσύνης και πολλαπλής πιστοποίησης με χρήση ΤΝ (fighting fire with fire) 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΝ 



 
 

119 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

➢ Οι στρατιωτικοί οργανισμοί πρέπει να αρχίσουν να παρέχουν στο  προσωπικό τους ένα βασικό 
επίπεδο εκπαίδευσης στην ΤΝ ώστε να προετοιμαστούν για την 4η βιομηχανική επανάσταση  

✓ Η Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας (Defense Advanced Research Projects Agency -DARPA), 
επενδύει σε μια προσπάθεια να κάνει την τεχνολογία ΤΝ πιο αποδεκτή από το  στρατιωτικό 
προσωπικό 

➢ Η US Air Force αν και από τις πιο προηγμένες αεροπορικές δυνάμεις φοβάται μήπως χάσει την 
υπεροχή της στην εποχή της ΤΝ  

✓ Πρόκειται να επενδύσει 2 δισ$ στην ανάπτυξη της ΤΝ  

✓ Ανακοίνωσε (20/5/2019) τη συνεργασία με το MIT ($15 εκατ/χρόνο)  

✓ Ίδρυσαν το Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
εφαρμογών ΤΝ 

 
ΙΣΧΥΡΗ Ή Γ ΕΝΙΚΗ ΤΝ ( STRONG AI) 

➢ Είναι πολύ διαφορετική  

➢ Είναι ο τύπος της προσαρμόσιμης και ευέλικτης νοημοσύνης που συναντάμε στους ανθρώπους 
και είναι ικανή:  

✓ Να μπορεί να μάθει να εκτελεί διάφορες εργασίες από πολύ απλές έως πολύ σύνθετες ✓ 
Να επιχειρηματολογεί για διάφορα θέματα με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία  

✓ Πραγματικό Συλλογισμό και Συνείδηση 

➢ Αυτό είναι το είδος ΤΝ που έχουμε δει στον κινηματογράφο,  

✓ Metropolis, Star Trek, Star Wars, Alien, …  

➢ και μας προκάλεσε είτε  

✓ (φόβο) Terminator, I Robot, Matrix, Insterstelar  

✓ (ελπίδα) Robocop, Bicentennial Man  

✓ (συμπάθεια) Blade Runner 1998 and2049, ΑΙ, Her  

✓ (ηθικά διλλήματα) Space Odyssey, War Games, Ex Machina, Wall-E 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΝ 

➢ Οι υπολογιστές δεν κάνουν κάτι περισσότερο από το να εκτελούν μια σειρά εντολών  

✓ Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολύ σύνθετη για να υλοποιηθεί με ένα απλό σύνολο 

κανόνων ✓ Η συνείδηση παραμένει ένα μυστήριο  

✓ Είναι αδύνατο να παραχθεί συμπεριφορά τόσο ευφυής όπως των ανθρώπων  

✓ Ενδιαφερόμαστε για προγράμματα που συμπεριφέρονται έξυπνα o Δεν είμαστε ικανοί 
(προικισμένοι) για την προσθήκη συνείδησης σε αυτά ( Turing ) 

➢ Μύθοι  

✓ Οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους  

✓ Οι άνθρωποι θα έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο  

✓ Οι άνθρωποι θα χάσουν την αίσθηση της μοναδικότητας  

✓ Η ΤΝ θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα  

✓ Η ΤΝ θα οδηγήσει στην απώλεια της υπευθυνότητας  

✓ Η επικράτηση της ΤΝ θα οδηγήσει στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους 
 

➢ Οι άνθρωποι πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι πολύ σύντομα γινόμαστε μέρος ενός 
ευρύτερου σύμπαντος με ευφυείς οντότητες 

 

➢ Οι εξελίξεις στην τεχνολογία γίνονται τόσο ομαλά, όσο και αν προβάλλονται ως ραγδαίες, που 
είμαστε σχεδόν πάντα έτοιμοι να τις υποδεχθούμε και να τις αφομοιώσουμε σε σημείο που να μας 
φαίνονται ως φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων  
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✓ Το ίδιο και με την Τεχνητή Νοημοσύνη  

➢ Δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα δούμε γύρω μας ρομπότ να περπατούν και να μας μιλούν 
χαμογελώντας  

✓ Και όταν γίνει κάποτε αυτό, θα είμαστε τόσο προετοιμασμένοι που πολλοί θα θεωρούν 
ότι άργησε κιόλας να γίνει  

 

➢ Όπως έγινε άλλωστε με τα έξυπνα κινητά με τα οποία συνδεόμαστε χωρίς κωδικό αλλά με 
αναγνώριση προσώπου ή μιλάμε και μας καθοδηγούν στον δρόμο ή ρωτάμε διάφορα πράγματα ή 
ζητούμε να μας καλέσουν κάποιον  
 

➢ Ποιος εντυπωσιάζεται πλέον;  
 

➢ Και όμως αυτό είναι Τεχνητή Νοημοσύνη 
 

➢ Σαν ερευνητές πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδο της τεχνολογίας που έχουμε κληρονομήσει  
 

➢ Προφανώς και δεν υπάρχει όριο στην εξέλιξη της τεχνολογίας  
 

➢ Πρέπει όμως να αποφασίσουμε αν η χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι για το γενικότερο καλό 
της ανθρωπότητας  
 

➢ Η Τεχνολογία πρέπει να κάνει τη ζωή μας (…και την άμυνα μας) καλύτερη,  
 

➢ απαλλαγμένη από μονότονες και βαρετές εργασίες και ➢ χαρίζοντας στον άνθρωπο περισσότερο 
ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο 

 
Concluding, AI represents a fundamental change in the way we live, work and relate to one another. 

It is a new chapter in human development. We are interested in creating programs/machines that 

behave intelligently. The additional project of making them conscious (Strong or General AI) is 

extremely ambitious and naive as it is not one that we are equipped to take on. 
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11.  Μελλοντικές απαιτήσεις για εποικοδομητική ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) 

στην Ελλάδα 

The evolution of Air Force doctrine and the related opportunities for the Greek Defense Industry 

           By  Dr THEODOROS KOTSIS, PANAGIOTA NIKOLAIDOU, AGGELIKI STRATI  
                 Δρ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΟΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ 

 

 

 

Αεροπορικό Δόγμα έως σήμερα  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 τεχνικό  
προδιαγραφές για οπλικά συστήματα  

τακτικό  
εξοπλισμός, προσωπικό, θέση χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων στο στρατιωτικό πεδίο  
 
επιχειρησιακό  
ηγετικό, διοικητικό πεδίο, πρόβλεψη διεξαγωγής μάχης 

 θέατρο επιχειρήσεων  
διεξαγωγή του συνόλου των επιχειρήσεων σε διπλωματική και στρατιωτική πλευρά  
υψηλή στρατηγική  
επιθυμητή θέση της χώρας στον διεθνή στίβο διπλωματία, υπηρεσίες πληροφοριών –μυστικές 
υπηρεσίες, οικονομία, ερευνητική-επιστημονική δραστηριότητα, προπαγάνδα 
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Μαχητικά Αεροσκάφη 
Μαχητικά 4ης, 4++ 
TASMO Close Quarters Support SEAD Αναχαίτιση Δικτυοκεντρικός Πόλεμος 
«Όποιος κάνει μια επίθεση ακόμη και με τα πλέον σύγχρονα όπλα εναντίον ενός εχθρού που έχει 
απόλυτο έλεγχο του αέρα μάχεται σαν πρωτόγονος εναντίον ενός σύγχρονου στρατού»  FM Erwin 
Rommell  
 

Αεροσκάφη 5ηςΓενιάς –F35 
all aspect stealth εσωτερικός οπλισμός και καύσιμα 
low-probability-of-intercept radar (LPIR), high-performance airframes, advanced avionics features, 
and highly integrated computer systems capable of networking with other elements within the 
battlespace for situation awareness 
•Στέλθ (chines, no canards)όσο λιγότερο rcs  
•Αυξημένες Αεροδυναμικές Δυνατότητες High maneuverability –which tends to include short-field 
capabilities.  
•Προηγμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκάφους -Advanced avionics  
•Δικτυοκεντρικές Τηλεπικοινωνίες & Συγχώνευση Πληροφοριών-Networked data fusion from 
sensors and avionics  
•Δυνατότητες Πολλαπλών Ρόλων -Multirole capabilities  
•Λογισμικο ριζόμενη τεχνολογία -Software-defined technology 
αλληλοσυγκρουόμενες τεχνικές έννοιες το στέλθ και οι αυξημένες αεροδυναμικές δυνατότητες 

 

 

Η εξέλιξη του αεροπορικού δόγματος 

Ποιά θα είναι η εξέλιξη του αεροπορικού αμυντικού δόγματος στην επόμενη δεκαετία? 

Ηλεκτρονικός Πόλεμος με UAV & MALD (miniature air-launched decoy) μείωση απόστασης (stand-

in) αύξηση απόστασης (stand-off) Artificial Intelligence Τηλεχειρισμός (Remote Control) Αυτονομία 

(Autonomous UAV) Hybrid 
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Swarm –Saturate–Wingman Προστασία φίλιου μαχητικού (UAV& Drone ως Παραστάτες) Έμφαση 

στις επιχειρήσεις Stand-in Αυξημένη εμβέλεια στις Stand-off Κορεσμός Στόχου (SEAD –Anti-Ship) 

Στέλθ Κανάλια Τηλεπικοινωνιών Τηλεχειρισμός από δορυφόρους.  

Μαχητικό Αεροσκάφος 6ηςΓενιάς(2030) Penetrating Counter Air (F-15 & F-22) Next Generation Air 

Dominance (F-18 & F-35) μείωση στέλθ –αύξηση ταχύτητας & εμβέλειας δομοστοιχείωση 

(modularity) εξαρτημάτων αναλόγως της αποστολής μονοθέσια – τηλεχειρισμός έλεγχος σμήνους 

drone (άμυνα – αναγνώριση – επίθεση) συγχώνευση δεδομένων (data fusion) στέλθ κανάλια 

επικοινωνιών (sat relay) stand-in(drone tactics –loitering) & stand off οπλικά συστήματα όπλα 

Laser& αυξημένες ενεργειακές ανάγκες στο αεροσκάφος εικονικό κράνος 720ο cloud shooting 

(διαμοιρασμός στοχοποίησης) Fly-by-light flight control High-power Slim Engine Silicon Carbide 

Μεταυλικά-Metamaterials 

Drones,UAVs και Οικονομία του Πολέμου  

Drone σχετικά φθηνό αιωρούμενο πυρομαχικό (kamikazedrone)  

UAV ακριβό αξίζει να επιστρέψει 

Battle UAV 

S-70 Okhotnik-B (Hunter) Heavy UAV 

Έμφαση σε χαρακτηριστικά στέλθ, Αυτονομία δράσης ή παραστάτης (wingman) 

Επίθεση με drones στην Aramco Γεγονός υψίστης σημασίας 

Θέματα αεράμυνας από χαμηλά ιπτάμενους στόχους, Patriot -Pantsir 

A2/AD Anti-Access Area Denial 

S-300 / S-400 / S-500 Pantsir OSAAK (NATO SA-8 Gecko) TORΜ1(NATO  SA-15 Gauntlet, 

Pd=0.8@20km) 

 

ΑΑΔ και η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία  

Η εξέλιξη του αμυντικού αεροπορικού δόγματος και η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία  

• ποιος είναι ο τελικός χρήστης?  

• ποιες είναι οι επιθυμίες του τελικού χρήστη? 

Σμίκρυνση Λογισμικοριζόμενα Μέρη Ελαφρά Κράματα Αισθητήρες Αιωρούμενα Πυρομαχικά 

(loitering & remote ή AI) 

 

mailto:Pd=0.8@20km


 
 

124 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 

 

Ρωσική Πολεμική Βιομηχανία πολιτική παράμετρος: επιρροή οικονομική παράμετρος: κέρδος 

Εξωστρέφεια στις πωλήσεις Ενίσχυση της Οικονομίας Δυνατότητα Ανταλλακτικών Συναλλαγών 

Συμπαραγωγή -Διάχυση τεχνολογίας Σφαίρα Επιρροής Υποστήριξη Εξωτερικής Πολιτικής Δοκιμές 

στο πεδίο της μάχης -Συρία $15bn πωλήσεις τον χρόνο 

Παράλληλοι Παράμετροι 

• Ενέργεια 

• Strategic Foresight 

• Νέες Στρατηγικές Πολέμου 

Ενέργεια 

Η ενέργεια ως κύριος πυλώνας μιας υγιούς οικονομίας 

Παράδειγμα: Κήρυξη ΑΟΖ Κύπρος - Τουρκική Επιθετικότητα 

Στρατηγική πρόβλεψη -Strategic Foresight 

Στρατηγική : πλάνο για την επίτευξη στόχων σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας «εξέταση του 

περιβάλλοντος με σκοπό την μείωση της αβεβαιότητας»  

Στρατηγική Πρόβλεψη: ο στρατηγικός σύμβουλος χρησιμοποιεί: 

Πληροφορίες σχετικά με τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά γεγονότα & τάσεις που 

επηρεάζουν την επίτευξη του στόχου διόραση εξερεύνηση πολλαπλών μελλοντικών δρόμων 

ανάλυση των χαρακτηριστικών του μέλλοντος πολιτική, πληθυσμιακή, τεχνολογική, οικονομική, 

περιβαντολογική  σκοπιά 

Νέες Στρατηγικές Πολέμου  

• Ασύμμετρος Πόλεμος  
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• Πόλεμος εξ αντιπροσώπων (Proxy War) Εισβολή με την δικαιολογία υπεράσπισης ομοεθνών 

•  Σημερινός Ρόλος ΝΑΤΟ,  Κονδύλι για άμυνα Δημογραφικά Θέματα 

• Στρατιωτικό Προσωπικό –Πολιτική Λειτουργίας Στρατός –Ναυτικό –Αεροπορία  

• Δυνατότητες Stand-off  

• Δυνάμεις Άμεσης Παράταξης  

• C4ISR-Ηλεκτρονικός Πόλεμος  

• Αεράμυνα Πολιτική & Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας 

Το επικαιροποιημένο αμυντικό δόγμα να καθοδηγεί την στρατιωτική βιομηχανία 

Νέες Τακτικές Πολέμου 

1.συμβατικοί πόλεμοι επί ενός ευρέως μετώπου 

2. Σημερινές πολεμικές συγκρούσεις ασύμμετρου τύπου χαρακτηρίζονται από : ορισμένη περιοχή 

ενεργειακής αξίας απουσία ξεκάθαρης ή γρήγορα μεταβαλλόμενης γραμμής μετώπου μικρές και 

ευέλικτες απειλές (ομάδες ανταρτών με φορητά αντιαρματικά κατηγορίας RPG)  

• χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών 

• τοποθέτηση ή ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός πληθυσμού και μετέπειτα εισβολή για την 

υπεράσπιση του δημιουργία ξεχωριστού κράτους ή ενσωμάτωση 

• cyberwarefare-κυβερνοπόλεμος 

• information warfare -προπαγάνδα 

Συμπεράσματα 

Το αμυντικό δόγμα πρέπει να καθορίζει την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας 

Η αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να διέπεται από τα συμφέροντα του κράτους και όχι από τα 

συμφέροντα ιδιωτικών μετόχων 

Ο πολιτικός σκοπός που είναι το πραγματικό κίνητρο του πολέμου πρέπει να καθορίζει και τους 

στρατιωτικούς σκοπούς που πρέπει να επιτευχθούν και την ποσότητα προσπάθειας που απαιτείται 

-Clausewitz 
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5. Συνολική άμυνα στο σταυροδρόμι ενεργειακής& περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις Ε.Δ.  Total 

defense at the crossroads of energy & environmental development in Armed Forces- 

           By Dr GEORGE TARALAS -  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ 

Βασικοί παράμετροι για την συνολική στρατιωτική άμυνα (Total Defense) μιας χώρας είναι η 

προβολή της στο εξωτερικό μέσω της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Στρατιωτικής 

Στρατηγικής και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των τάσεων της 

σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας και τις ευεργετικές επιπτώσεις της, στις Ελληνικές Ένοπλες 

Δυνάμεις (Ε.Δ). Για την αποτελεσματικότερη προβολή απαιτείται η συνεργασία και η ανάπτυξη 

επιχειρησιακών ενεργειακά περιβαλλοντικών εννοιών/ιδεών, που απαιτούνται για τη διαμόρφωση 

της συνολικής άμυνας της χώρας.  

Οι Σουηδικές ένοπλες δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας 

και της ασφάλειας της Σουηδίας καθώς και για τη διατήρηση και ανάπτυξη της σουηδικής 

στρατιωτικής άμυνας. Η στρατιωτική άμυνα διατεθεί περίπου 25 δισεκατομμύρια SEK (€ 2,5 δισ), 

έως και το 2020 . 

Η Ελλάδα δεν συνορεύει δυστυχώς με τη Σουηδία. Με συμμετοχή σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, με καλές σχέσεις 

με μεγάλες δυνάμεις και περιφερειακές συμμαχίες, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εξωτερικά 

σύνορα της Ε.Ε. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ξηράς, αέρος και θαλάσσης υπαγόμενες στον 

μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας καλούνται όμως να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων 

και απειλών μερικά εκ των οποίων είναι: 

 # Η αποτροπή μιας αυξανόμενης εδώ και δεκαετίες νευρικής Τουρκίας με απαράδεκτη 

συμπεριφορά στο διεθνές δίκαιο αποτελώντας αυξανόμενη απειλή για την ακεραιότητα και τα 

συμφέροντα της χώρας μας # Η μετά Erdoğan εποχή  

# Η συμβολή στη σταθεροποίηση των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου  

# Η ελληνική απουσία κουλτούρας συντονισμού και διυπηρεσιακής συνεργασίας  

# Οι οικονομικοί περιορισμοί σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του 

υλικού των Ε . Δ .  

# Η ανάγκη ταχύρρυθμης προσαρμογής σε νέα τεχνολογικά σε σχέση με ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα  

# Οργανωτικές δομές και επιχειρησιακά σχήματα, μέσω θεσμικών αλλαγών και σημαντικών 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Ε . Δ  

# Η ανάπτυξη της έννοιας συνολική άμυνα ̈  Total Defence ̈  που περιλαμβάνει τόσο την στρατιωτική 

όσο και την μη στρατιωτική άμυνα σε μια προσέγγιση ασφάλειας ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας 

Όσο αφορά την αμυντική βιομηχανία, ενώ η χώρα μας εισάγει σχεδόν το σύνολο των οπλικών 

συστημάτων της, η Σουηδία κατασκευάζει με δική της τεχνογνωσία περίπου το 90% των εξοπλισμών 

της, μάλιστα με αρκετά μεγάλες και εξαγώγιμες δυνατότητες όπως οπλικά συστήματα κατασκευάζει 

επίσης και η Τουρκία. 

Πέρα των προηγουμένων προκλήσεων και απειλών έχουν τεθεί επί τάπητος θέματα υλοποίησης 

προγραμμάτων με αύξηση της κρατικής δαπάνης στην άμυνα. Οι ελληνικές Ε.Δ επιδεικνύουν συνεχή 
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αποφασιστικότητα αντιμετώπισης της τουρκικής επεκτατικότητας. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες 

σε πολλά επίπεδα με επίκεντρο τους τομείς, όπως  

# προστασία του περιβάλλοντος # προστασία των φυσικών πόρων  

# αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

# διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο τη συνεχή βελτίωση 

της περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητες των Ε.Δ, 

ενσωματώνοντας τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης των 

Ε.Δ, εφαρμόζεται ευρύτατα η χωριστή συλλογή αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων, με έμφαση σε 

εκείνα τα οποία υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση. Σημαντική είναι η διάδοση των «μπλε 

κάδων» για τα απόβλητα συσκευασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο τοπικός Δήμος συνεργάζεται με 

το αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης επιτυγχάνοντας ανταποδοτικά οφέλη. (Ν. 

4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής») Το 

βασικό μήνυμα είναι ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος αλλά η υλοποίηση μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι 

είναι ελλιπής σε διάφορα πεδία, τονίζοντάς ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση όπως 

θα δούμε παρακάτω . 

 

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο σουηδικός φορέας Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

εξέδωσε μεταξύ άλλων και την έκθεση « όταν ο πόλεμος έρχεται » στον Υπουργό Άμυνας και στα 

τέλη Μαΐου του 2018 διανεμήθηκαν πέντε εκατομμύρια φυλλάδια. Η υπηρεσία παρουσιάζει τις 

φιλοδοξίες και τις αρχές για μια διαφορετική έννοια Total Defence που προετοιμάζει τη σουηδική 

κοινωνία για να αντιμετωπίσει μια ένοπλη επίθεση. Καθώς η κατάσταση της ασφάλειας έχει 

επιδεινωθεί, είναι σαφές ότι η σουηδική κοινωνία πρέπει να προετοιμάζει συστηματικά και 

συνολικά για το χειρότερο σενάριο του πολέμου. Η έννοια της Συνολικής Άμυνας συνεπάγει ότι όταν 

η κυβέρνηση διατάσσει την υψηλότερη κατάσταση επιφυλακής, όλες οι λειτουργίες της κοινωνίας 

ασχολούνται με την αμυντική προσπάθεια, στρατιωτική και πολιτική. Συνεπώς τα στρατιωτικά και 

μη στρατιωτικά σχήματα  

# το κοινοβούλιο ( Riksdag ) 

 # η κυβέρνηση 
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 # οι ΟΤΑ  

# οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς  

# οι εθελοντικές αμυντικές οργανώσεις καθώς  

# οι πολίτες και οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τη σουηδική ολική άμυνα . Εν τω μεταξύ, 

η Σουηδία ενισχύει την ικανότητα να αμυνθεί και να υπομείνει τις δυσκολίες χωρίς βοήθεια. Ο 

σουηδικός φορέας προτείνει ότι η βάση για την έννοια της σουηδικής ολικής άμυνας και σχετικού 

σχεδιασμού θα είναι η δυνατότητα να αντισταθεί σε σοβαρές «ανωμαλίες» της λειτουργίας της 

κοινωνίας για τρεις μήνες . Μέρος αυτού του χρόνου, το πεδίο του σχεδιασμού και της 

προετοιμασίας πρέπει να είναι έτοιμη η διαχείριση ένοπλης επίθεσης και πολέμου . Σε μια τέτοια 

κατάσταση θα είναι απαραίτητο να μεταμορφωθεί γρήγορα η κοινωνία και να κινητοποιηθούν 

στρατιωτικοί και πολιτικοί πόροι για την ενίσχυση των αμυντικών προσπαθειών  Αυτό μπορεί να 

διαρκέσει έως και μια εβδομάδα . 

Ολική Άμυνα ξεκινά με την ενημέρωση, συμμετοχή και εκπαίδευση του πληθυσμού στην 

υπεράσπιση της χώρας 

Πέρα από την προετοιμασία της κοινωνίας για μια ενδεχόμενη κρίση ή/και κατάσταση πολέμου, οι 

πολίτες πρέπει επίσης να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση των βασικών τους αναγκών για 

μια εβδομάδα χωρίς δημόσια υποστήριξη. Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να επικεντρωθούν σε 

όσους δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα κινητοποιούν την κοινωνία για 

την πολεμική ετοιμότητα. Μια ισχυρή σουηδική Συνολική Άμυνα απαρτίζεται από:  

# Λογική πρόσβαση στα τρόφιμα, πόσιμο νερό, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τα φαρμακευτικά 

προϊόντα και εφαρμογή συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε κατάσταση πολέμου  

# Να αντέξει ο πληθυσμός, με επίγνωσή των συνθηκών, το αρχικό σοκ  

# Ανάπτυξη και συντονισμός της ψυχολογικής άμυνας της χώρας 

 # Δέσμευση πόρων για την πολιτική άμυνα (περιφερειακές ομάδες ενίσχυσης, υπηρεσίες διάσωσης, 

οργανισμός προστασίας κατοικιών, καταφύγια και σχέδια εκκένωσης συγκεκριμένων περιοχών, κλπ) 

 # Αποθήκευση καυσίμων  

# Ικανότητα παροχής διεθνούς υποστήριξης  

# Τη μέριμνα πρόσβασης σε μετρητά χρήματα (Η κυκλοφορία μετρητών στη σουηδική κοινωνία έχει 

μειωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια) . Ωστόσο, σε κρίση ή πόλεμο, ο πληθυσμός πρέπει να είναι 

σε θέση να εκτελεί βασικές οικονομικές συναλλαγές 

Σαπούνι πολέμου για τον σουηδικό πληθυσμό. Στη συσκευασία 

του σαπουνιού αναφέρεται ότι, η ειδική ομάδα του Συμβουλίου 

Οικονομικής Άμυνας (ÖEF) μεριμνά για τη λειτουργία της 

κοινωνίας ακόμη και σε περιόδους πολέμου ή κρίσης 

εξασφαλίζοντας τα αναγκαία αναλώσιμα, π.χ. σαπούνι!!! 

Ενημερωμένος και εκπαιδευμένος ο σουηδικός πληθυσμός δεν 

πρέπει να στερηθεί καθημερινής χρήσης προϊόντα εργαζόμενος 

για την εξάλειψη εξωτερικών κινδύνων ή/και απειλών.  
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Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μονάδων των 

Ελληνικών Ε.Δ 

Η Ελλάδα πρέπει να έχει ευκαιρίες, να πρωταγωνιστήσουμε στην πράσινη και ενεργειακή μετάβαση 

– Σουηδικά άλμα. 

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ανάπτυξη και οι καινοτομίες στην 

εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργεια πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο για επιτυχείς και 

αποδοτικές εφαρμογές και αύξηση της αποτελεσματικότητας. Οι ΕΔ της χώρας, παρέχουν μεγάλες 

ενεργειακές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση και τεχνική ωριμότητα, 

με κατάλληλο σχεδιασμό για μια Συνολική Άμυνα, μεγιστοποιώντας τα στρατιωτικά οφέλη. 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Το μέλλον της παραγωγής της ενέργειας σε μη στρατιωτικό και στρατιωτικό 

επίπεδο είναι η έξυπνη ενέργεια. Είναι η παραγωγή καθαρής και φθηνής ενέργειας, η λειτουργία 

της αγοράς, η διαχείριση και η αποδοτική χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτά μπορούν να 

οδηγήσουν σε έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα και προς όφελος της οικονομίας. Οι 

εξελισσόμενες τεχνολογίες στις ΑΠΕ σε συνδυασμό με την διεσπαρμένη παραγωγή μετασχηματίζουν 

την αγορά και αναγκάζουν τις εταιρείες ηλεκτρισμού να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. 

Αρχές κυκλικής οικονομίας (Circular Economy) προστασίας του περιβάλλοντος 

Αναγνωρίζοντας μια αναιμική ανάπτυξη σε μια χώρα όπως η δική μας η οποία υπέστη τόσο σφοδρή 

ύφεση τα προηγούμενα χρόνια, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας “Circular Economy” 

(COM/2014/0398 Final), ως η βασική στρατηγική που προωθεί η Ε.Ε. μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης 

και περιβαλλοντικής διαχείρισης για τα επόμενα χρόνια, θα αποτελεί στο μέλλον το πλαίσιο των 

στρατηγικών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος Η αλλαγή που απαιτείται να γίνει στα υπάρχοντα 

μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης (Γραμμική και οικονομία της αλυσίδας) μέσω της προσέγγισης της 

κυκλικής οικονομίας βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων φυσικών πόρων 

και στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση. Αναμένεται δηλαδή ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας 

να λογίζονται όλα τα απόβλητα ως πρόσοδοι υλικών αλλά και ενεργειακών πόρων, με στόχο να μη 

μένει τίποτα αναξιοποίητο . Η χώρα δεν έχει εγκεκριμένη στρατηγική κυκλικής οικονομίας για τις 

ένοπλες δυνάμεις Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα, όπου ο όρος 

κυκλική οικονομία έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες εφαρμογής 

που ενσωματώνουν το παραπάνω μοντέλο στη διαχείριση των αποβλήτων 

 

Επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες με τη διαδικασία της «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

(Express of Ιnterest) 
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Προσδοκάτε σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και 

κυρίως την ανάπτυξη των ΑΠΕ, «γρήγορα και δυναμικά», 

ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα από τους 

εθνικούς στόχους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η παραγωγή ενέργειας με 

λιγνίτη και με εκπομπές CO2 στα ύψη καμιά εταιρεία δεν 

μπορεί να επιβιώσει οικονομικά.  

Η ενεργειακή αγορά βρίσκει το γεγονός ότι ενώ έχει νομοθετηθεί target model (Μοντέλο Στόχου) με 

έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακές τεχνολογίες, κλπ.) ήδη από το 2018, αυτό 

δεν έχει εφαρμοστεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές και το ΥΠΕΝ υπόσχεται ότι θα 

καταργήσει τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, οι οποίες κοστίζουν στη ΔΕΗ, τη μερική ιδιωτικοποίηση του 

ΔΕΔΔΗΕ, το κλείσιμο των λιγνιτικών σταθμών. 

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι μονάδες των Ε.Δ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠ.ΕΘ.Α - 

Το έργο LIFE 11 ENV/GR/000938 «Διαχείριση Ενέργειας & Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου σε 

Μονάδες των Ε.Δ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) σ’ ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) έχει εκδώσει και εφαρμόζει από το 2007 μία 

Περιβαλλοντική Πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα κύρια ζητήματα ενεργειακής 

επίδοσης των Μονάδων και δραστηριοτήτων του. Για τους σκοπούς του Προγράμματος LIFE+MECM 

(Military Energy and Carbon Management) 2012-2016 LIF11 ENV/GR/000938 το ΥΠ.ΕΘ.Α 

(Συντονιστής Δικαιούχος) συνεργάστηκε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας – ΚΑΠΕ (Συνδικαιούχος) που αποτελεί τον εθνικό φορέα για την προώθηση των 

Ανανεώσιμων Πηγών, για την Ορθολογική Χρήση και της Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη Διαχείριση 

Ενέργειας & Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος 

Προγράμματος ήταν η διαρκής βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των 3 επιλεγέντων Μονάδων, 

μία ανά κλάδο, χωρίς να παρακωλύεται η αποστολή τους, μέσω της εφαρμογής Συστήματος 

Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στις μη-επιχειρησιακές δραστηριότητες. Συμμετέχουσες Μονάδες: 

Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» (Ξάνθη, Θράκη), Ναύσταθμος Κρήτης Σούδα (Χανιά, Κρήτη), 110 

Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα). 

Προτάσεις ενεργειακής διαχείρισης του Προγράμματος LIFE 11 ENV/GR/000938 
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Ως προς τις Ελληνικές αμυντικές δαπάνες είναι αρκετό να γνωρίζουμε ότι αυτές κατά την περίοδο 

2009 – 2016 μειώθηκαν κατά 52,02% (ή €3,39 δισ.). Ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ για το 2017 

ανήλθε στα € 3 , 12 δισ ., ποσό που αντιστοιχεί στο 1 , 7 % του ΑΕΠ . Το 67 % των δαπανών απαιτείται 
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για την μισθοδοσία του προσωπικού, το 18 % για τις λειτουργικές δαπάνες και μόνο το 15 % 

διατίθεται για τις εξοπλιστικές δαπάνες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αποπληρώνει 

ανειλημμένες υποχρεώσεις παλαιοτέρων προγραμμάτων . Τέλος η αμυντική μας βιομηχανία για 

σειρά αιτίων που δεν είναι της στιγμής να αναλυθούν, είναι δυστυχώς πολύ κατώτερη των 

προσδοκιών, τόσο για την στήριξη των Ε . Δ, όσο και για την συνεισφορά της στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας . Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας υπερβαίνουν τα $ 18 δις, οι 

δαπάνες για την έρευνα υπερβαίνουν το $ 1 δις, ενώ η εγχώρια αμυντική βιομηχανία στηρίζει τις 

τουρκικές ένοπλες δυνάμεις (ΤΕΔ) σε ποσοστό άνω του 65 % , με αυξητικές τάσεις και εξάγει ποικιλία 

προηγμένου αμυντικού υλικού σε τρίτες χώρες με ετήσια έσοδα της τάξεως του $ 1 . 7 δις . 

Ενέργεια στη Θεσσαλική αγορά (Action Plan) - Ο Ελληνικός Στρατός παρέλαβε τα πρώτα ηλεκτρικά 

οχήματα. Δύο ολοκαίνουργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέλαβε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

Πρόκειται για δύο μοντέλα της VW και συγκεκριμένα τα e-up και e-golf, τα οποία είναι αμιγώς 

ηλεκτρικά, δηλαδή κινούνται μόνο με ρεύμα και φορτίζουν από μία κοινή πρίζα. Σύμφωνα με το ΓΕΣ, 

«η ένταξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, αποτελεί μέρος των 

δραστηριοτήτων του ΓΕΣ για το περιβάλλον και την ενέργεια, στο πλαίσιο του ευρύτερου 

σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος και των λειτουργικών εξόδων». Η κίνηση αυτή δείχνει την προσπάθεια που γίνεται 

από τα στελέχη και από τον ίδιο τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, να αλλάξει 

την φιλοσοφία και να εκσυγχρονίσει σε διάφορα επίπεδα τον ελληνικό στρατό. Και τα δύο 

αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προσωπικού. 

 

• Ενεργειακή διαχείριση στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων στην Σουηδία 

 

 

Οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και μονάδων ώστε να μπορούν να αναδειχθούν ως παράδειγμα για άλλες χώρες.  

Αυτό το Σκανδιναβικό παράδειγμα αναλύεται στην παρουσίαση συγκρινόμενο με προτάσεις 

ενεργειακής διαχείρισης στις Ε.Δ. Το Σκανδιναβικό παράδειγμα με κατανεμημένη την ευθύνη στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον με σωστά προσδιορισμένους στόχους και ρεαλιστικές 

προσδοκίες συνιστά ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας.  

• Συγκεκριμένος Σουηδικός οργανισμός (FV) διαχειρίζεται και κατασκευάζει τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις των Ε. 

Αξιοποιώντας τις πρακτικές της Σουηδίας, βασικοί και θεμιτοί παράμετροι στην διαμόρφωση της 

συνολικής άμυνας ( Total Defence ) της χώρας συνοπτικά είναι :  

#Η συγκρότηση ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου εναντίον οποιοδήποτε εθισμού από τον 

ελληνικό πληθυσμό λόγω της συνεχούς τουρκικής απειλής και των παραβιάσεων . 

#Η προβολή της χώρας στο εξωτερικό με τη ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμέτοχή του πληθυσμού 

στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό κατά την εκπόνηση της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) ως 

νέο αμυντικό δόγμα  

# Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας  

 



 
 

133 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

#Οι Σκανδιναβικές χώρες (βλέπε Σουηδία) έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένους τρόπους 

ενεργειακής διαχείρισης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μονάδων ώστε να μπορούν να 

αναδειχθούν ως παράδειγμα για άλλες χώρες . Η συνολική άμυνα της χώρας μας με κατανεμημένη 

την ευθύνη στο σύγχρονο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό επιχειρησιακό περιβάλλον με σωστά 

προσδιορισμένους στόχους και ρεαλιστικές προσδοκίες συνιστά ένα λειτουργικό και 

αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας για μία ενεργειακή διαχείριση των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και μονάδων μας 

 #Για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της συνολικής άμυνας απαιτείται η συνεργασία στην 

οικονομία και την τεχνολογική / επιστημονική μας βάση για μία περιβαλλοντική διαχείριση των 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μονάδων μας  

#Επίσης επιτακτική κρίνεται η αποδοχή της ιδέας από όλους της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του 

Ελληνικού πληθυσμού για την πραγματική κατάσταση και τους πραγματικούς κινδύνους. 

Συνοψίζοντας αν και δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο, το κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι:  

• Ποιοι είναι οι στόχοι στην συνολική στρατιωτική άμυνα (Total Defense) για την ενεργειακή 

διαχείριση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μονάδων, και εάν έχουν επιτευχθεί;  

• Για τη συνεργασία της χώρας και Σκανδιναβικών χωρών (βλέπε Σουηδία), υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της συνεργασίας όπως είναι η ανάγκη για μια 

ισορροπημένη δομή στα όρια της συνεργασίας με σαφείς ρόλους και καθήκοντα για όλους τους 

συμμετέχοντες.  

• Επίσης επιτακτική κρίνεται η αποδοχή της ιδέας από όλους τους συμμετέχοντες ότι η ενεργειακή 

ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά, στρατιωτικά και περιβαλλοντικά.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές του Σεμιναρίου και ιδιαιτέρως τον 

Αναστάσιο Μπασαρά Σμχο ε.α. (Μ) καθώς και τους παριστάμενους για την προσοχή σας Tack så 

mycket! 
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6 Άμυνα - Ασφάλεια και Οικονομική Ανάπτυξη 

Defense - Security and Economic Development 

           By JOHN ANASTASAKIS – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών, στη βάση περιλαμβάνεται η 

ασφάλεια και σε υψηλότερο σημείο η οικονομική ανάπτυξη. Στην πυραμίδα αυτή, πάντα οι 

ανθρώπινες ανάγκες κινούνται και εξελίσσονται από την βάση προς την κορυφή.  

 

Κύρια Σημεία:  1. Άμυνα για την Ασφάλεια Μόνο σε περιβάλλον Ασφάλειας είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη. Η αμυντική θωράκιση είναι προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση 

περιβάλλοντος Ασφάλειας. Η Άμυνα θα εξεταστεί τόσο στα πλαίσια της Εθνικής Άμυνας, (Home Land 

Security) όσο και στην προστασία εξωχώριων εγκαταστάσεων (Offshore instalations), καθώς επίσης 

στα πλαίσια κοινής άμυνας σε περιβάλλον πολυκλαδικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων (Joint and 

combine operations).   

UNCLOS includes a special 

clause which provides coastal 

states with the ability to harden 

offshore structures in the EEZ 

and beyond by creating a 500 

meter safety zone around them. 

(Article 60 of the Convention) 

A Harvard University analysis, shows that a vessel traveling at  25 knots (29 mph) would cross the 

outermost limit of the zone and make contact with the platform  in less than  39 seconds. This  
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timeframe is so limited  that it is impossible to  realistically identify the  vessel as friend or foe, attempt 

to make communications contact, await response, and if no response or unsatisfactory  response is 

given, then dispatch a security team (which may or may not be onboard the platform) to intercept 

the vessel if possible, let alone request assistance from state law enforcement or military. 

 

It is obvious that: “The mandated 500 meter safety zone is not wide enough to provide adequate 

space to warn or intercept intruders”. This matter was  considered at the 56th session of the 

International Maritime Organization (IMO) Sub-Committee on Safety of Navigation in July 2010, with 

guidelines to increase awareness and routing around the zones proposed, but not to increase the size 

of safety zones 

The December 2002 International Maritime Organization (IMO) Conference of Contracting 

Governments adopted the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities (ISPS Code) 

and International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74) amendments to Chapter 

XI-1 and a new Chapter XI-2, to be implemented by 01 July 2004.  

… Of direct relevance to the oil and gas industry was the inclusion of cargo ships of 500 gross tonnage 

and upwards, mobile offshore drilling units (MODU) and requirements that Ship Security Plans should 

contain provisions for a ship when interfacing with ―fixed or floating platforms or a mobile drilling 

unit on location. IMO Conference Resolution 7 recognized the need to establish measures to Enhance 

the security of mobile offshore drilling units on location and fixed and floating platforms not covered 

by Chapter XI-2 of SOLAS 74. 

In addition to accidents, there are also intentional actions which may pose a threat against the 

offshore installations. 

Various types of offshore security threats,  are activities including: 

Piracy, terrorism, insurgency, organized crime, civil protest, interstate hostilities, vandalism, 

sabotage. 

Considering the offshore security treats, as part of the Critical Infrastructure Protection and 

Reconciliation Plan, should includes measures against the use of surface, submersible or aerial 

vehicles. 

Planning for the protection of East Mediterranean offshore installations, concerning the Security Risk 

Management, various Regional Models may provide  useful information. Such models for study could 

be: 

*Golf of  Mexico case study *Australian case study *Malaysian case study  and others. 

Security of offshore installations should not be considered in isolation from the security and political 

environment of any participating State or the East Mediterranean Region as a total area. Certain 

factors shall be taken under consideration when assessing offshore security threats: 
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*Geography *motivation *objectives *capabilities *tactics 

2. Η Άμυνα ως παράμετρος Οικονομικής Ανάπτυξης Η αποτελεσματική Άμυνα βασίζεται στην 

εφοδιαστική υποστήριξη, η οποία συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των 

υφιστάμενων Αμυντικών συστημάτων. Η εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΑΒ) είναι πολλαπλασιαστής 

ισχύος στην υποστήριξη των συστημάτων αυτών. Η Αμυντική Βιομηχανία θα εξεταστεί ως 

παράμετρος Ανάπτυξης της Οικονομίας, τόσο ως απαίτηση για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όσο 

και ως προς συμβολή στο ΑΕΠ και την Προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων.   

3. Κρίσιμες Υποδομές (CIP) Για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να 

προστατεύονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι Κρίσιμες Υποδομές ενός Κράτους. Στα 

πλαίσια αυτά, θα εξεταστούν οι δυνατότητες Προστασίας και Επιβίωσης των Κρίσιμων Υποδομών.   

Α. Προστασία (Critical Infrastructure Protection - CIP)   

Β. Επιβίωση (Critical Infrastructure Reconciliation – CIR)   

4. Υπερεθνική Θεωρεία Επενδύσεων Με βάση την «κόκκινη γραμμή» της δυνατότητας 

αποτελεσματικής Άμυνας για την υποστήριξη των εθνικών θέσεων, θα εξεταστούν οι απόψεις που 

διέπουν τις επενδύσεις την εποχή της παγκοσμιοποίησης.  

Α. Άποψη του μηδενικού κέρδους (Zero Sum)  

Β. Άποψη του διπλού κέρδους (Win – Win) ή (Καζάν – Καζάν)  

Επίλογος: Συμπερασματική αναφορά στο θέμα «Άμυνα – Ασφάλεια και Οικονομική Ανάπτυξη»   

Recommendation 

All States within their EEZs and in accordance with International Law, regional and key players in 

Eastern Mediterranean, having identified vulnerabilities and security risks,  should in collaboration 

with companies-industries, to elaborate a cooperative Security Architecture taking under 

consideration the following steps which should be taken:  

*Regional States collaboration (including Key players support)  

*Situation awareness (trusted East-Med Information Sharing Network) *Establish a regional 

Monitoring and Control Centre 

 *Contingency Operational Plan - (determine the level of risk)  

*Rules of Engagement (ROE)   - (minimize reaction time)  

*Trained Personnel  - (Law Enforcement and/or Military)  

*Availability of means-(by State or by Regional Security Hub)  

*Implementation of proper Surveillance Technologies and Security Systems  

*Industry & Agency collaboration – (regional security arrangements) 
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7. Διαχείριση Αμυντικών Δαπανών 

Defense Expenditure Management- 

           By PANAGIOTIS DIMITRIADIS -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ενημέρωση  σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις 

Αμυντικές δαπάνες τις χώρας Συγκριμένα θα αναφερθούν  

ΟΡΙΣΜΟΣ Αμυντικές είναι οι δαπάνες του κράτους που παρέχονται για   την  προμήθεια, ενίσχυση 

και συντήρησης των στρατιωτικών δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ή σε άλλους τομείς  που 

είναι απαραίτητοι για αμυντικούς σκοπούς  

 

 Τα κατωτέρω αποτελούν τα κύρια σημεία και θα υποστηριχτούν με πίνακες και στατιστικά στοιχειά 

Τα στοιχεία που θα παρουσιασθούν είναι Εθνικά, ΝΑΤΟ, SIPRI USA Defence κ.α   

Θεωρίες Αμυντ. Δαπανών 

•  1η Θεωρία Οι Αμυντικές Δαπάνες αποτελούν ώθηση στην οικονομία της χώρας και τις 

τοπικές κοινωνίες και δίνουν θετικό πρόσημο + 

•  2η Θεωρία Οι Αμυντικές Δαπάνες είναι ένα χτύπημα στην ανάπτυξη της χώρας και δίνουν 

αρνητικό πρόσημο – 

•  Σε κάθε περίπτωση τις Αμυντικές δαπάνες καθορίζει η πιθανότητα απειλής σε ξηρά, αέρα 

και θάλασσα, το μέγεθος αυτής, και το Αμυντικό Δόγμα που για την χώρα μας είναι Αμυντικό 

– Αποτρεπτικό 

Χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών 

•  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

•  ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ 

Οι δέκα αρχές διαχείρισης των ΑΔ της world bank  

•  Πληρότητα: Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δημοσιονομικές πράξεις 
της κυβέρνησης. 

• Πειθαρχία: Η λήψη αποφάσεων πρέπει να περιοριστεί από τις πραγματικές συνθήκες των 
πόρων μεσοπρόθεσμα. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να απορροφά μόνο τους πόρους που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των 

εγγεγραμμένων δαπανών εκτός εκτάκτων συνθηκών. 

• Νομιμότητα: Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής που μπορούν να αλλάξουν πολιτικές 
κατά την εφαρμογή πρέπει να συμμετέχουν και να συμφωνούν με την αρχική πολιτική. 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΜΥΝΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
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• Ευελιξία: Οι αποφάσεις πρέπει να ωθούνται στο σημείο όπου είναι διαθέσιμες όλες οι 
σχετικές πληροφορίες. 

• Πρόβλεψη: Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στη μακροοικονομική και στρατηγική πολιτική 
καθώς και στη χρηματοδότηση της υπάρχουσας πολιτικής. 

• Χρηματοδότηση : Όλοι οι τομείς ( Υπουργεία) πρέπει να ανταγωνίζονται ισότιμα για τη 
χρηματοδότηση κατά τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. 

• Ειλικρίνεια: Ο προϋπολογισμός πρέπει να προέρχεται από αξιόπιστες  προβολές εσόδων και 
δαπανών. 

• Πληροφορίες: Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το κόστος  της δαπάνης πρέπει να 
είναι ακριβείς και ο δημοσιονομικός αντίκτυπος μετρήσιμος ακόμα και σε αλλαγές πολιτικών 

αποφάσεων. 

• Διαφάνεια: Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να έχουν όλα τα εχέγγυα  και 
πληροφορίες όταν λαμβάνουν αποφάσεις.  

• Λογοδοσία: Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι υπεύθυνοι για την άσκηση της εξουσίας 
που τους παρέχεται. 

 

➢ Κατηγορίες Αμυντικών Δαπανών  Οι Αμυντικές Δαπάνες χωρίζονται στις παρακάτω  κατηγορίες 

σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ : 

a. Δαπάνες του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού που αφορούν μισθοδοσία, 
επιδόματα, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές. 
β. Δαπάνες προμηθειών, εξοπλισμών, Λειτουργικά έξοδα ασκήσεις, επιχειρήσεις 
γ.  Δαπάνες Υποδομών 
δ. Κοινές Εθνικές δαπάνες – ΝΑΤΟ , Πρόσθετες δαπάνες 

➢ Οι εθνικές δαπάνες σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς    
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➢ Οι δαπάνες που δηλώνονται στο ΝΑΤΟ  

 

Στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις που καλύπτουν 

δαπάνες όπως : 

•  Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων  

•  Τις εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.  

•  Τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ  

•  Την περίθαλψη του προσωπικού και την προμήθεια υγειονομικού υλικού .  

•  Υποχρεώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό 
.  

•  Την προμήθεια καυσίμων  

•  Τις εισφορές των Επιτελείων σε προγράμματα ΝΑΤΟ.  

•  Χρηματοδότηση δαπανών στρατιωτικών έργων και δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. κ.α 

 
Δαπάνες εκτός προϋπολογισμού 

 Ταμείο έκτακτης ανάγκης  
 Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί  
 Δαπάνες εκτός αμυντικού σχεδιασμού  
 Δαπάνες για την αποπληρωμή εξοπλιστικών     προγραμμάτων , προμηθειών , χρεών της 

Αμυντικής Βιομηχανίας  
 Μεταφορά κονδυλίων λόγω έλλειψης  απορροφητικότητας σε αμυντικές δαπάνες 

  Προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από κονδύλια μη σχετικά με την άμυνα κ.α 
 

➢ Στατιστικοί πίνακες  
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 ➢ Σύγκριση  Αμυντικών δαπανών Ελλάδος Τουρκίας  
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 Το ΝΑΤΟ έχει θέσει δύο βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις Αμυντικές 

Δαπάνες  Οδηγία του 2% επί του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν το 2006 να 

αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους σε Αμυντικές Δαπάνες..  

 Οδηγία του 20% των Αμυντικών Δαπανών  σε προμήθειες , εξοπλισμούς  Υποδομές με 

στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου απαρχαίωσης του στρατιωτικού υλικού, την  αύξηση της 

διαλειτουργικότητας και συμβατότητας μεταξύ των οπλικών συστημάτων και την διατήρηση της 

τεχνολογικής υπεροχής έναντι κάθε δυνητικής απειλής. 
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➢ Βασικές αρχές διαφάνεια εκτέλεσης αμυντικών δαπανών σύμφωνα με τη παγκόσμια τράπεζα  

➢ Επιπτώσεις των Αμυντικών Δαπανών στην Οικονομία της Χώρας  

      Οι Αμυντικές Δαπάνες επηρεάζουν τις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών  

 Έχουν επιπτώσεις στην φορολογία  

 Επιβαρύνουν το ισοζύγιο πληρωμών λόγω εισαγωγών Αμυντικού Υλικού  

 Έχουν άμεση επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της χώρας   

 Δρουν ανταγωνιστικά ως προς τις επενδύσεις του κράτους πάνω σε άλλα πεδία πολιτικής 

➢ Μηχανισμοί Αμυντικών Δαπανών εκτός προϋπολογισμού   

➢ Βελτίωση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού μέσω των Αμυντικών Δαπανών  

     Προϋποθέτει επάρκεια μηχανισμών προσδιορισμού του κόστους προσωπικού ,Λειτουργικών 

Εξόδων,  Υποστήριξης και Υποδομών  

 Ακριβή προσδιορισμός των αναγκών  των Γενικών Επιτελείων με συμμετοχή της εγχώριας 

Αμυντικής Βιομηχανίας,  στα πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών και του 

Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος  

 Καθορισμός  παραμέτρων επίτευξης  των στόχων.  

 Αξιολόγηση κόστους δαπανών   

 Διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.  Συντονισμός 

συναφών δραστηριοτήτων  ΕΑΒ -ΚΕ 

➢ Αμυντική Βιομηχανία  

Ενώ η ΕΑΒ διαθέτει υπερσύγχρονο βαφείο πτητικών μέσων  δεν ανέλαβε την βαφή των 70 

Ε/Π OH58 Kiowa Warrior πρόσφατης προμήθειας για τον  ΣΞ  



 
 

143 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

 Η γενική συντήρηση των  Αεροκινητήρων  F100 των αεροσκαφών F-16 Blk30 γίνεται στις 

ΗΠΑ αντί της ΕΑΒ  

 Ο νόμος  3978/11 Άρθρο 17 , ΕΚ 2009/81Άρθρο 13  εφαρμόζεται κατά περίπτωση  

 Η ΕΑΒ από την προμήθεια  της Aegean 42 Airbus 5,1 δις Ευρώ δεν πήρε ούτε πριτσίνi να 

κατασκευάσει. 

  Η ανυπαρξίας  συντονισμού του κράτους στον  τομέα της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 

πριν και μετά την οικονομική κρίση  

 Η μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 60% που είχε ως αποτέλεσμα την επί πλέον 

συρρίκνωση της Αμυντικής Θωράκισης της χώρας και της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 

  Το μεγάλο ποσοστό δαπανών προσωπικού σε σύγκριση   

➢ Κυλιόμενο πρόσημο Αμυντικών Δαπανών  

Η μείωση των Δαπανών κατά 60 %  του ΥΠΕΘΑ δημιουργεί πρόβλημα 

 Στην ενίσχυση του Δόγματος των ΕΔ  

 Στη συρρίκνωση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας  

 Στην ανυπαρξία προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης  Στο κλίμα επενδύσεων για 

ανόρθωση της οικονομίας  

 Στην έλλειψη συντονισμού και προτεραιοτήτων, ικανοποίησης επιτακτικών αναγκών των 

Γενικών Επιτελείων  

 Στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία 

➢ Συμπεράσματα  - Προτάσεις  

Υπαγωγή της κρατικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της ΓΔΑΕΕ σε Υφυπουργείο ‘’Αμυντικής 

Βιομηχανίας και προμηθειών ‘’στο ΥΠΕΘΑ 

Στρατηγικός σχεδιασμός Νέας Δομής Δυνάμεων.  

Αξιολόγηση κόστους δαπανών ανά τομέα  

Αναθεώρηση του ν 3978/11  

 Ιεράρχηση  Αμυντικών δαπανών σύμφωνα με την τρέχουσα και μελλοντική πιθανότητα 

απειλής  άμεσα  

 Ικανοποίηση  του  τριετούς κυλιόμενου και μακροπρόθεσμου προγράμματος προμηθειών 

για ενίσχυση του Δόγματος 
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8. Ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδος μέσω της αμυντικής 

ολοκλήρωσης της ΕΕ   

Strengthening Greece's national defense and security capabilities through EU defense integration   

           By THEODOROS GIANITSOPOULOS  - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Εισαγωγή   

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερδύναμη σε επίπεδο οικονομικό. Πολιτικά όμως εξακολουθεί να 

έχει σοβαρότατες αδυναμίες. Οι δυνατότητες σοβαρής επίδρασης στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι 

είναι περιορισμένες. Ο λόγος είναι απλός. Δεν διαθέτει, τουλάχιστον επί του παρόντος και παρά τις 

πρόσφατα εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες για δημιουργία μελλοντικά, κοινή εξωτερική πολιτική ούτε 

κοινή άμυνα.  

Επομένως  η Ευρώπη για να προασπίσει τα συμφέροντα της, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη 

δημοκρατία στον κόσμο, οφείλει να συγκροτηθεί σε μια πραγματική πολιτική οντότητα, δηλαδή να 

αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τα μέσα για να υλοποιεί 

την πολιτική αυτή.  

Όπως είναι γνωστό με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθορίστηκε σαν ένας από τους βασικούς πυλώνες πολιτικών της 

Ένωσης. Το 1999 καθορίστηκαν πέντε στόχοι της ΚΕΠΠΑ:  

• Η διαφύλαξη των κοινών αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας, των κανόνων δικαίου και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

 • Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης σε όλους τους τομείς,  

• Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας,  

• Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,  

• Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των κανόνων δικαίου και ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.  

Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε επίσης, να εγκαθιδρύσει μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), 

που θα καλύπτει όλους τους σχετικούς με την ασφάλεια της τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

Κοινής Αμυντικής Πολιτικής, αναλαμβάνοντας μια σειρά νέων πρωτοβουλιών. Μετά τη Συνθήκη της 

Λισαβώνας η ΕΠΑΑ μετεξελίχθηκε σε Κοινή (αντί Ευρωπαϊκή) Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας-

Common Security and Defence Policy (ΚΠΑΑ-CSDP).  

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνολικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των κρίσεων, σύμφωνα με 

την οποία οι δύο πτυχές της ΚΠΑΑ (στρατιωτική και μη στρατιωτική) θα πρέπει να αναπτύσσονται 

παράλληλα και ισόρροπα, με συνεκτική χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ. Η συμβολή 

της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και μη-στρατιωτικών δυνατοτήτων για 

τη διαχείριση κρίσεων είναι ουσιαστική και έχει κατατάξει τη χώρα μας μεταξύ των κυριότερων 

υποστηρικτών της ΚΠΑΑ. Η συνεισφορά μας αυτή δεν περιορίζει βεβαίως τις αμυντικές δυνατότητες 

της χώρας μας, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην ενίσχυσή τους.  

Υφιστάμενες διακυβερνητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, 

που υποστηρίζουν την συνεργατική ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, είναι:  
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  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency-EDA);  

• Η  Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured CooperationPESCO);   

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund –EDF) (στο μέρος που αφορά τα 

έτη μέχρι και το 2020. Ο κανονισμός για τα έτη 2021-2027 είναι ακόμα υπό ανάπτυξη).  

 Τα προϋπάρχοντα εργαλεία/μηχανισμοί στα πλαίσια της EDA (Capability Development Plan-CDP, 

EDA Capability Technology Groups -CapTechs, EDA Overarching Strategic Research Agenda-OSRA), 

καθώς και νέες πρόσφατες πρωτοβουλίες της PESCO και το Cooperative Review on Defence (CARD), 

σε συνδυασμό με υπό υλοποίηση και περαιτέρω εξέλιξη νέων πολιτικών για χρηματοδότηση για 

πρώτη φορά (τουλάχιστον μερικώς) αμυντικών προγραμμάτων από ευρωπαϊκά κονδύλια 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας - European Defence Fund EDF), προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στα 

κράτη-μέλη, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την 

ενίσχυση του «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων». Οι υπόψη οργανισμοί, πρωτοβουλίες, πολιτικές, 

καθώς και τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης (που θα αναλυθούν περαιτέρω παρακάτω) μπορούν και 

πρέπει να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και ειδικά στην περίπτωσή μας από 

την Ελλάδα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και 

στόχευση από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις. Το «εθνικό προφίλ δυνατοτήτων» της 

Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες η Ελλάδα 

είναι μία από τις χώρες με τις ισχυρότερες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα 

όσον αφορά στον τομέα της βιομηχανίας και της ασφάλειας  εφοδιασμού υστερεί σημαντικά.   

 Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά κυρίως στην ενίσχυση ενός πολύ σημαντικού 

τομέα του «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων», που είναι η εθνική αμυντική βιομηχανία, η οποία δεν 

έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που ομολογουμένως διαθέτει. 

Οι ευρωπαϊκές δράσεις (EDF) έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών των 

κρατών μελών, ιδιαίτερα μέσω στήριξης της ανταγωνιστικότητάς τους και διατίθενται σημαντικοί 

πόροι για τον σκοπό αυτό που έμμεσα στηρίζει την αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της 

Ένωσης. Οι επιλογές ανάπτυξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις, που 

προκύπτουν από την PESCO και καθορίζονται από συντεταγμένες και δομημένες ενέργειες στο 

πλαίσιο του CDP και της CARD. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των PESCO projects (χρηματοδότησης 

κρατών-μελών), των προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτούνται από το EDF, ιδιαίτερα για τα έτη 

μετά το 2020 όταν ο  σχετικός κανονισμός τεθεί σε ισχύ, καθώς και των υπόλοιπων διακρατικών 

συνεργατικών προσπαθειών.  

 Η πορεία της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας επιβάλλει τον καθορισμό των επιχειρησιακών 

απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής 

βιομηχανίας και τη στοχευμένη επιλογή δράσεων, που ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις 

και παράλληλα αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες της βιομηχανίας, με κύριο γνώμονα την 

ενίσχυση της  βιωσιμότητας και των προοπτικών της σε βάθος χρόνου, και όχι το ευκαιριακό 

βραχυπρόθεσμο κέρδος. Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική βούληση, η οποία θεωρητικά 

θα πρέπει να υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου νομικού πλαισίου 

της PESCO, καθώς και δέσμευση ικανών εθνικών πόρων για συμμετοχή σε στοχευμένες διακρατικές 

συνεργατικές δράσεις. Επιπλέον απαιτείται σοβαρή εκπροσώπηση της χώρας σε θέσεις στις οποίες 

ζυμώνονται οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο εργασίας μέχρι και το πολιτικό επίπεδο..  

Ιστορικό  
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 Τον Ιούνιο του 2016 παρουσιάστηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (High 

Representative/Vice PresidentHR/VP), Federica Mogherini, η Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (European Union Global Strategy -EUGS), η οποία αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας (European Security Strategy-ESS) του 2003. Η Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προβλέπει τρεις (3) στρατηγικούς στόχους για την ΕΕ,  για την άμυνα και την ασφάλεια :  

α. Αντιμετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων;  

β. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των εταίρων; γ. Προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των πολιτών της.  

 To Σεπτέμβριο του 2016, λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της Παγκόσμιας Στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, τόνισε τη σημασία 

μιας ισχυρής Ευρώπης, που μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τους πολίτες της τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μια φιλοδοξία που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την καινοτομία, 

τη συγκέντρωση πόρων και τη αποτελεσματική τους αξιοποίηση στην ευρωπαϊκή αμυντική 

βιομηχανία. Ιδιαίτερα τονίστηκε η περιορισμένη αποτελεσματικότητα λόγω της πολυτυπίας και 

διασποράς δυνατοτήτων 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europefactsheet_en.pdf 

(αρχική πηγή: NATO, International Institute for Strategic Studies, SIPRI, Munich Security Report 2017) 

Όπως επισήμανε σε σχετική εκδήλωση η HR/VP, Federica Mogherini, αν και οι αμυντικές δαπάνες 

της Ευρώπης φτάνουν στο 50% των ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητά τους, ως προς το τελικό προϊόν 

βρίσκεται μετά βίας στο 15%, καταδεικνύοντας ένα σημαντικό «παραγωγικό κενό» (output gap).  

  

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την άμυνα 

(European Defence Action Plan - EDAP). Το σχέδιο  πρότεινε, μεταξύ των άλλων και τη δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), το οποίο στοχεύει να αμβλύνει -εν μέρει- το ανωτέρω 

«παραγωγικό κενό», καθώς και άλλες δράσεις που θα στηρίξουν τα κράτη-μέλη για πιο 

αποτελεσματικές δαπάνες σε συνεργατικά  αμυντικά προγράμματα. Το Σχέδιο Δράσης ακολούθησε 
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την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Για έναν πιο ανταγωνιστικό και 

αποτελεσματικό τομέα της άμυνας και της ασφάλειας» του Ιουλίου του 2013, καθώς και τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 για την ασφάλεια και την άμυνα. 

Το Σχέδιο παρουσιάστηκε μετά την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude 

Juncker, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, στην οποία δήλωσε ότι για να είναι ισχυρή η ευρωπαϊκή άμυνα, 

η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πρέπει να καινοτομεί.  

 

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Το Ταμείο έχει δύο ξεχωριστά σκέλη:  

  α. Έρευνα: χρηματοδοτείται με 90 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2019 και  500 εκατ. Ευρώ 

ετησίως μετά το 2020.  

  β. Ανάπτυξη και απόκτηση: Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδότηση με: συνολικά 500 εκατ. 

ευρώ για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος αμυντικής και βιομηχανικής 

ανάπτυξης και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως μετά το 2020 μέσω του επταετούς προϋπολογισμού 2021-

2027.  

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Το Ταμείο έχει δύο ξεχωριστά σκέλη:  

  α. Έρευνα: χρηματοδοτείται με 90 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2019 και  500 εκατ. Ευρώ 

ετησίως μετά το 2020.  

β. Ανάπτυξη και απόκτηση: Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδότηση με: συνολικά 500 εκατ. 

ευρώ για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος αμυντικής και βιομηχανικής 
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ανάπτυξης και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως μετά το 2020 μέσω του επταετούς προϋπολογισμού 2021-

2027.  

 

 

 Η δυνατότητα των κρατών μελών να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία PESCO - σε εθελοντική βάση 

- προβλεπόταν ήδη από το άρθρο 42 παράγραφος 6 και άρθρο 46 καθώς και το Πρωτόκολλο 10 της 

Συνθήκης της Λισαβώνας, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη, των οποίων οι στρατιωτικές 

ικανότητες πληρούν υψηλότερα κριτήρια και έχουν πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις μεταξύ τους στον 

τομέα αυτό, μπορούν να καθιερώσουν Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της Άμυνας 

και της Ασφάλειας, στο πλαίσιο της ΕΕ.  

 Η PESCO επιτρέπει στα κράτη μέλη, που επιθυμούν και είναι ικανά να σχεδιάσουν από κοινού, να 

αναπτύξουν και να επενδύσουν σε κοινά έργα δυνατοτήτων (Capabilities) και να ενισχύσουν την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους. Στόχος είναι να αναπτυχθεί 
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από κοινού ένα συνεκτικό πακέτο δυνάμεων πλήρους φάσματος και να καταστούν διαθέσιμες οι 

δυνατότητες στα κράτη μέλη για εθνικές και πολυεθνικές αποστολές και επιχειρήσεις (CSDP, ΝΑΤΟ, 

ΟΗΕ κ.λπ.). Από την απόφαση του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2017 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

υλοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας εξαρτάται από την εκπλήρωση των 5 βασικών 

αρχών και 20 συνεπαγόμενων δεσμεύσεων (βλέπε και σε παρακάτω παράγραφο) των 

συμμετεχόντων κρατών-μελών και από την επιτυχία των προγραμμάτων PESCO (PESCO Projects).  Η 

εκπλήρωση των 20 δεσμεύσεων παρακολουθείται και θα αναφέρεται ετησίως μέσω της υποβολής 

των National Implementation Plans (NIP) – Εθνικών Σχεδίων Υλοποίησης (ΕΣΥ) από τα συμμετέχοντα 

κράτη-μέλη.     Τι κάνει την PESCO διαφορετική από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες; Οι αποφάσεις 

του Συμβουλίου είναι νομικά δεσμευτικές, έτσι η PESCO, σε αντίθεση με άλλες πρωτοβουλίες, ήρθε 

για να μείνει. Επιπλέον, η δέσμευση για τη υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων συνεπάγεται 

συλλογικές δεσμεύσεις, με πολλαπλές δυσκολίες μη υλοποίησης τους από τα κράτη-μέλη. Πλέον, 

εφόσον ένα κράτος -- μέλος δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο πολυεθνικό έργο, δεν μπορεί να 

αποσυρθεί χωρίς να υποστεί τις συνέπειες της απόσυρσης, που μπορεί να είναι σημαντικές 

ιδιαίτερα αν στο έργο συμμετέχει και η (εθνική του) βιομηχανία. Ωστόσο, η συμμετοχή παραμένει 

προαιρετική και η λήψη αποφάσεων θα παραμείνει στα χέρια των συμμετεχόντων κρατών-μελών. 

Μέσω της PESCO, τα κράτη-μέλη αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων ασφαλείας, προχωρώντας προς την περαιτέρω ενσωμάτωση και ενίσχυση της 

αμυντικής τους συνεργασίας, εντός του πλαισίου της ΕΕ.  

 PESCO - Ένα μέσο σχετικό για την ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών της  

• Η PESCO είναι ένα μόνιμο πλαίσιο για στενότερη λειτουργία και μια δομημένη διαδικασία 

για σταδιακή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ένωσης. Είναι ένας οδηγός για 

ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας.  

• Κάθε συμμετέχον κράτος-μέλος παρέχει ένα σχέδιο για τις εθνικές συνεισφορές και τις 

προσπάθειες, που έχει συμφωνήσει να κάνει. Αυτά τα εθνικά σχέδια εφαρμογής υπόκεινται σε 

τακτική αξιολόγηση. Αυτό είναι διαφορετικό από την εθελοντική προσέγγιση, που αποτελεί κανόνας 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που άπτονται της ΚΠΑΑ.  

• Η PESCO σχεδιάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερη η ευρωπαϊκή άμυνα 

παρέχοντας ενισχυμένο συντονισμό και συνεργασία στους τομείς των επενδύσεων, την ανάπτυξη 

δυνατοτήτων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα 

επιτρέψει στα κράτη-μέλη, να μειώσουν τον υπερβολική πολυτυπία των διαφόρων οπλικών 

συστημάτων και ως εκ τούτου να ενισχύσουν την μεταξύ τους επιχειρησιακή συνεργασία, να 

αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τα 

κόστη ανάπτυξης-απόκτησης και λειτουργίας.  

• Η PESCO θα βοηθήσει να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ ενώ παράλληλα 

διατηρείται η σημασία και πρωτοκαθεδρία της εθνικής κυριαρχίας.    

• Στρατιωτικές ικανότητες, που αναπτύχθηκαν εντός της PESCO, παραμένουν στα χέρια των 

κρατών-μελών, οι οποίες μπορούν επίσης να γίνουν διαθέσιμες σε άλλες οντότητες όπως τα 

Ηνωμένα Έθνη ή το ΝΑΤΟ.  

PESCO ως μέρος ενός πακέτου ολοκληρωμένης άμυνας  

Η PESCO συνδέεται στενά με τη Συντονισμένη Ετήσια Αναθεώρηση Άμυνας - Coordinated 

Annual Review on Defence (CARD)  και τo υπό ανάπτυξη Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), το οποίο 

υλοποιείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
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Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Εuropean Defence Industrial Development Program (EDIDP). Είναι 

συμπληρωματικά και αμοιβαία ενισχυόμενα εργαλεία, που συμβάλλουν στον ίδιο πολιτικό στόχο 

όπως παρακάτω :  

• H CARD υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ( EDA), ως CARD Secretariat, 

μέσα από συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων των εθνικών αμυντικών δαπανών ώστε να 

επιτευχθεί ο εντοπισμός ευκαιριών για νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας.  

• Η PESCO αναπτύσσει προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ θέτουν μέσω των Capability Development Plan (CDP), λαμβάνοντας υπόψη 

προγράμματα, ταυτοποιημένα ιδίως μέσω της διαδικασίας της CARD.    

• Το EDF θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας, από 

την έρευνα μέχρι και τη φάση της ανάπτυξης των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

πρωτοτύπων, μέσα από συγχρηματοδότηση.    • Η συγxρηματοδότηση για τα διάφορα 

προγράμματα, ανάλογα με το είδος της δράσης, μπορεί να φθάσει υπό προϋποθέσεις μέχρι και το 

100 %, ενώ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων μέχρι περίπου το 55%.  

Δεσμευτικές Κοινές Υποχρεώσεις - Εθνικά Σχέδια Υλοποίησης (ΕΣΥ)  

 Η βασική διαφορά μεταξύ της PESCO και άλλων μορφών συνεργασίας, όπως 

προαναφέραμε, είναι ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων που ανέλαβαν τα 

συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Ο κατάλογος των «φιλόδοξων και δεσμευτικών κοινών υποχρεώσεων», 

περιλαμβάνει 20 δεσμεύσεις που σχετίζονται με πέντε βασικές αρχές, δηλαδή τα κράτη-μέλη 

δεσμεύονται: 

«α) Nα συνεργάζονται, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβώνας, με σκοπό την 

επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων που αφορούν το επίπεδο των δαπανών για επενδύσεις στον 

τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και να αναθεωρούν τακτικά τους στόχους αυτούς, λαμβάνοντας 

υπόψη το περιβάλλον ασφάλειας και τις διεθνείς ευθύνες της Ένωσης.»  

«β) Nα προσεγγίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τα αμυντικά τους μέσα, ιδίως με την 

εναρμόνιση του προσδιορισμού των στρατιωτικών αναγκών, με τη διάθεση από κοινού και, 

ενδεχομένως, με την εξειδίκευση των αμυντικών τους μέσων και δυνατοτήτων, καθώς και με την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και των υλικοτεχνικών αναγκών.»  

«γ) Nα θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας, της 

διαλειτουργικότητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης των δυνάμεών τους, ιδίως με 

τον καθορισμό κοινών στόχων ως προς την πρόβλεψη δυνάμεων, ενδεχομένως και με την 

επανεξέταση των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.»  

«δ) Nα συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 

την κάλυψη, μεταξύ άλλων, με πολυεθνικές προσεγγίσεις, και με την επιφύλαξη των δεσμεύσεών 

τους στα πλαίσια του Οργανισμού Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου, των κενών που διαπιστώνονται 

στο πλαίσιο του “Μηχανισμού Ανάπτυξης Δυνατοτήτων.»  

«ε) Να συμμετέχουν, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη των κύριων κοινών ή ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.»  

 Προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη πρέπει να 

εγκρίνουν Εθνικά Σχέδια Υλοποίησης-ΕΣΥ (National Implementation Plan - NIP), τα οποία θα 

επανεξετάζονται ετησίως. Τα ΕΣΥ περιγράφουν τον τρόπο, με τον οποίο οι χώρες προτίθενται να 
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εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους αλλά και τις επιμέρους λεπτομέρειες υλοποίησης του κάθε 

στόχου και σε κάθε φάση. Τα ενημερωμένα ΕΣΥ κοινοποιούνται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ - European External Action Service-EEAS) και στην EDA και προωθούνται 

σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη.  

Υποβολή - Αξιολόγηση Εθνικών Σχεδίων Υλοποίησης  

Τα πρώτα ΕΣΥ υποβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη αμέσως μετά την υπογραφή της PESCO το 

Νοέμβριο του 2017. Τα κράτη-μέλη ανέφεραν το επίπεδο ικανοποίησης των 20 δεσμεύσεων και τα 

σχέδια τους για την υλοποίηση των σε βάθος 7ετίας. Η σπονδυλωτή προσέγγιση των δεσμεύσεων 

αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα ορισμένο βαθμό ευελιξίας, έτσι ώστε τα συμμετέχοντα κράτη να μην 

επιβάλλεται υποχρεωτικά να συμβάλλουν σε κάθε τομέα δυνατοτήτων ούτε σε όλα τα σχέδια-έργα, 

ενώ βέβαια κάποιες δεσμεύσεις αφορούν συλλογικούς στόχους. Τα αρχικά σχέδια υλοποίησης (ΕΣΥ) 

αξιολογήθηκαν ήδη από τη Γραμματεία PESCO (βλ. παρακάτω). Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα 

αρχικά συμπεράσματα από τα ΕΣΥ μέσω της αναφοράς της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ και κατόπιν 

εξέδωσε επιπλέον συστάσεις σχετικά με την αλληλουχία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της PESCO και τον καθορισμό πλέον συγκεκριμένων στόχων.  

Στις 10 Ιανουαρίου 2019 τα κράτη-μέλη υπέβαλλαν τα επικαιροποιημένα ΕΣΥ σύμφωνα και 

με τις συστάσεις του Συμβουλίου. Η ποιότητα των ΕΣΥ καταδεικνύει εν μέρει και το ουσιαστικό 

σκέλος της δέσμευσης των κρατών-μελών να συνεργαστούν βαθύτερα στον τομέα της άμυνας και 

στην κοινή ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Ο σκοπός της αξιολόγησης των ΕΣΥ, τα οποία κοινοποιούνται 

μεταξύ των κρατών-μελών είναι να καταδείξει τους τομείς, στους οποίους απαιτείται περαιτέρω 

προσπάθεια από τα κράτη και επιπλέον να ωθήσει το Συμβούλιο να εκδώσει νέες οδηγίες που να 

αφορούν στις ενέργειες τους για υλοποίηση των δεσμεύσεων.  

Αξιολόγηση της PESCO  

Η PESCO είναι μία δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία έχει ιδιαίτερα στιβαρή νομική 

βάση. Στηρίζεται στη Συνθήκη της Λισαβώνας και σε δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου το 

οποίο ελέγχει και καθοδηγεί την υλοποίηση της. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται η 

ανασκόπηση της υλοποίησης της PESCO, η οποία πραγματοποιείται με την σχετική αναφορά της 

HR/VP προς το Συμβούλιο.   

Η αναφορά αυτή έχει ως σκοπό να καταδείξει σε τι βαθμό έχουν “αγκαλιάσει” την PESCO τα 

κράτη-μέλη και σε ποιους τομείς θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια τους. Η αναφορά 

υλοποίησης της PESCO μπορεί να προκαλέσει και σχετική απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα 

μπορούσε, πέραν καθορισμού διαδικαστικών θεμάτων, να φτάσει μέχρι και στο σχολιασμό των 

επιδόσεων των κρατών-μελών όσον αφορά στα ΕΣΥ, αλλά και στην πρόοδο συγκεκριμένων 

προγραμμάτων PESCO.   
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Εικόνα 5 : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-

anddefence-infographics_en 

Προγράμματα PESCO  

  

Τα προγράμματα PESCO αποτελούν το δεύτερο πυλώνα της ενσωμάτωσης της PESCO. Η επιτυχία της 

PESCO θα μετρηθεί από την ποιότητα και το βαθμό υλοποίησης τους. Τα ΕΣΥ αποτελούν τη 

δέσμευση, ενώ τα προγράμματα της PESCO καταδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της 

δέσμευσης. Ένας πρώτος κατάλογος 17 προγραμμάτων  που υλοποιούνται στο πλαίσιο του PESCO 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018. Τα έργα καλύπτουν τομείς όπως η κατάρτιση, η 

ανάπτυξη δυνατοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας. Στις 19 Νοεμβρίου 

2018, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ένας δεύτερος κατάλογος 17 επιπρόσθετων σχεδίων. Τα 34 

προγράμματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 6:  

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-anddefence-infographics_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35358/security-anddefence-infographics_en
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Τα προγράμματα PESCO χωρίζονται σε 7 κατηγορίες: “Training, Facilities”; “Land, Formations, 

Systems”; “Maritime”; “Air, Systems”; “Cyber, C4ISR”; “Enabling, Joint” και “Space” ανάλογα με το 

πεδίο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο καταμερισμός των 34 προγραμμάτων PESCO ανάλογα με 

την κατηγορία τους. 

 

Εικόνα 7 :  
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 Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της PESCO και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η αποτελεσματικότητά της για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, οι ενότητες θα 

μπορούσαν να ακολουθήσουν μια διπλή λογική:   

• επιχειρησιακός προσανατολισμός και   

• προσανατολισμός στην ανάπτυξη δυνατοτήτων.  

Στην περίπτωση των επιχειρησιακά προσανατολισμένων προγραμμάτων, ο άμεσος στόχος θα ήταν 

να παρασχεθούν στα συμμετέχοντα κράτη - και ως εκ τούτου στην ΕΕ - οι ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή μιας σειράς ενεργειών. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί 

με την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, με την 

αύξηση της ετοιμότητάς τους και της λειτουργικής διαθεσιμότητάς τους, καθώς και με τη 

δρομολόγηση νέων συνεργατικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων.   

 Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, αν και τελικά έχουν τον ίδιο σκοπό, να 

παρέχουν δηλαδή επαρκείς δυνατότητες στα συμμετέχοντα κράτη, είναι περισσότερο 

προσανατολισμένα στην Έρευνα και Τεχνολογία (Ε&Τ) και την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ώστε να 

αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη βιομηχανική πλευρά της άμυνας στις συμμετέχουσες χώρες. Να 

σημειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής με στόχο την ανάπτυξη των 

καθορισθέντων δυνατοτήτων.  

 Από τα 34 προγράμματα τα 21 αφορούν ανάπτυξη δυνατοτήτων, ενώ τα 13 αφορούν εκπαίδευση 

και κοινές επιχειρήσεις  

 

Εικόνα 8  

Υποβολή- Αξιολόγηση προγραμμάτων PESCO  

 Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψήφιων προγραμμάτων PESCO αποτελεί σημαντική 

διαδικασία στην αποδοχή και ενσωμάτωση τους. Μετά το κάλεσμα που απευθύνει η Γραμματεία 

PESCO, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα υποψήφια προγράμματα PESCO με συγκεκριμένη φόρμα 

υποβολής η οποία μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

PESCO (CWS-Common Workspace). Τα προγράμματα PESCO πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία στην αντιμετώπιση των δυνατοτήτων και των επιχειρησιακών αναγκών της 

Ένωσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της για την ανάπτυξη δυνατοτήτων (CDP) και την CARD.  
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Τα έργα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των πιο δεσμευτικών δεσμεύσεων και στην επίτευξη του 

επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ.  

 Για την αποδοχή των προγραμμάτων απαιτείται η κατάθεση σημαντικών πληροφοριών ώστε να 

είναι εφικτή η αξιολόγηση τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι πέραν της περιγραφής, των 

συμμετεχόντων και της εκτιμώμενης επίδρασης του προγράμματος, απαιτούνται συγκεκριμένες 

πληροφορίες όπως, χρονοδιαγράμματα, συνάφεια με υφιστάμενες δράσεις της Ένωσης, συνάφεια 

με δράσεις στο ΝΑΤΟ, εκπλήρωση των 20 δεσμεύσεων, εκπλήρωση του «επιπέδου φιλοδοξίας» 

(level of ambition) της ΕΕ, ευθυγράμμιση με το CDP και την CARD και αναφορά για τους 

απαιτούμενους πόρους που πρόκειται να δεσμεύσουν τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα κράτη-

μέλη. Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η υποβολή ενός υποψήφιου προγράμματος PESCO απαιτεί 

σοβαρή προεργασία από τα κράτη και ιδιαίτερα αν αφορά πρόγραμμα, στο οποίο εμπεριέχονται και 

δράσεις ανάπτυξης, απαιτείται ο συντονισμός με τη βιομηχανία των εμπλεκομένων κρατών-μελών.  

Η Γραμματεία PESCO παραλαμβάνει τις προτάσεις και τις αξιολογεί. Για να υφίσταται υποψηφιότητα 

για ένα πρόγραμμα PESCO θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή 2 τουλάχιστον κρατών-μελών. Στην 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται η εκτίμηση τόσο του Ευρωπαϊκού οργανισμού Άμυνας, που αφορά 

κυρίως τη συνάφεια με το CDP, όσο και του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (ΣΕΕΕ), το οποίο 

επικεντρώνει στο εκτιμώμενο επιχειρησιακό όφελος. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, μετά την 

αξιολόγηση των προτάσεων από τη Γραμματεία PESCO, πραγματοποιείται κάθε χρόνο ένα 

«εργαστήριο» υπό την Γραμματεία, στο οποίο παρουσιάζονται ενώπιον εκπροσώπων όλων των 

κρατών-μελών οι προτάσεις. Στο εν λόγω «εργαστήριο» τα κράτη μπορούν να τροποποιήσουν το 

επίπεδο συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα.   

 Η εισήγηση της Γραμματείας PESCO σχολιάζεται από τη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (European 

Union Military Committee-EUMC) και στη συνέχεια προωθείται από την HR/VP μέσω της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και πραγματοποιείται επεξεργασία της από τις 

προπαρασκευαστικές επιτροπές του Συμβουλίου σε επίπεδο εργασίας Political and Security 

Committee – PSC και σε επίπεδο πρέσβεων (Committee of Permanent Representatives - COREPER). 

Στο τέλος οι εισηγήσεις καταλήγουν για λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 

(Foreign Affairs Council -FAC) επιπέδου Υπουργών, στο οποίο επιλέγεται και η τελική λίστα των 

προγραμμάτων PESCO. Η εν λόγω διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί δύο φορές μέχρι τώρα, μία το 

2017 και μία το 2018 και το μέχρι στιγμής συμπέρασμα είναι ότι η τελική απόφαση του Συμβουλίου 

δε διαφοροποιείται ουσιαστικά από την εισήγηση της Γραμματείας PESCO μέσω της HR/VP, παρά 

τις έντονες διαπραγματεύσεις που μπορεί να πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.   
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Όσον αφορά στη συμμετοχή των κρατών-μελών στα προγράμματα PESCO διαπιστώνουμε ότι η 

Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε προγράμματα παρά το μέγεθος 

της (4η χώρα σε συμμετοχή με 14 προγράμματα, όσα και η Γερμανία). Ενδιαφέροντα στοιχεία 

προκύπτουν από την επιλογή των προγραμμάτων του κάθε κράτος-μέλος που αφενός καταδεικνύει 

τα σημεία ενδιαφέροντος του και αφετέρου τις κατευθύνσεις-δυνατότητες-φιλοδοξίες που 

εκπορεύονται από την αμυντική  βιομηχανία του κράτους. 

Εφόσον επιλεχθεί ένα πρόγραμμα, το κράτος-μέλος που το πρότεινε αποτελεί συνήθως και τον 

συντονιστή του προγράμματος (Project Coordinator). Ο συντονιστής του προγράμματος αποτελεί 

πέραν των άλλων επιπλέον υποχρεώσεων, το σημείο επαφής του προγράμματος με την Γραμματεία 

PESCO.  

 Από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ιδιαίτερη προσπάθεια της Ελλάδας η οποία συντονίζει 5 

προγράμματα PESCO. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι σε  2 από αυτά το μόνο κράτος-μέλος που 

συμμετέχει πέραν της Ελλάδας είναι η Κύπρος ενώ από τα 5 προγράμματα τα 3 αφορούν την 

ανάπτυξη δυνατοτήτων.   

 

Γραμματεία PESCO  

  

       Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συμπεριλαμβανομένου του Στρατιωτικού 

Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ενεργούν από κοινού ως 

«Γραμματεία PESCO» (PESCO Secretariat), προσφέροντας ένα ενιαίο σημείο επαφής για τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της Γραμματείας, οι κύριοι ρόλοι της ΕΥΕΔ και ΣΕΕΕ 

συνίστανται στη συμβολή στην ετήσια αναφορά της HR/VP σχετικά με τις συνεισφορές των 

συμμετεχόντων κρατών-μελών αναφορικά με τις επιχειρησιακές πτυχές και στο συντονισμό της 

αξιολόγησης των προτάσεων έργων της PESCO, ιδίως στους τομείς της διαθεσιμότητας, της 

διαλειτουργικότητας, της ευελιξίας και των ικανοτήτων ανάπτυξης δυνάμεων. Ο ΕΟΑ, από την 

πλευρά του, υποστηρίζει την ετήσια αναφορά της HR/VP όσον αφορά στην αξιολόγηση των 

συνεισφορών των κρατών-μελών της PESCO όσον αφορά τις δυνατότητες.  
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Προγράμματα PESCO  

       Στις 25 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων 

λειτουργία για τα προγράμματα PESCO. Ενώ η ένταξη στη PESCO είναι μόνο για εκείνα τα κράτη-

μέλη που έχουν αναλάβει τις πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις, τρίτα κράτη μπορούν να συμμετέχουν 

κατ 'εξαίρεση στο επίπεδο των έργων PESCO. Ως πρώτο βήμα, το Συμβούλιο προτίθεται να αναπτύξει 

τους γενικούς όρους, υπό τους οποίους τρίτα κράτη μπορούν κατ’ εξαίρεση να κληθούν να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα PESCO. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν ένα τρίτο κράτος πληροί 

αυτές τις απαιτήσεις. Μετά από μια θετική απόφαση, το πλαίσιο συνεργασίας θα καθοριστεί και θα 

περιγραφεί σε αντίστοιχη αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες και την 

αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.  

 Σύνδεση μεταξύ PESCO και άλλων Πρωτοβουλιών της ΕΕ στον Τομέα Άμυνας  

     Η PESCO συνδέεται στενά με τη Συντονισμένη Ετήσια Αναθεώρηση για την Άμυνα (CARD), τις 11 

προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσδιορίζονται από κοινού από τα 

κράτη-μέλη, όπως αυτές προέκυψαν με το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) του 

2018, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ/EDF). Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά και 

αμοιβαία ενισχυτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών για την 

ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων:  
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α. Το αναθεωρημένο CDP προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δυνατοτήτων στα οποία 

πρέπει να επικεντρωθούν τα κράτη μέλη.  

β. Η CARD παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων στην Ευρώπη 

επισημαίνοντας ενδεχόμενες ευκαιρίες συνεργασίας.  

γ. H PESCO προσφέρει επιλογές για το πώς να σχεδιαστούν και να γεφυρωθούν τα κενά των 

δυνατοτήτων με έναν συνεργατικό τρόπο.  

δ. Το ΕΤΑ παρέχει οικονομικά κίνητρα στα κράτη-μέλη να προωθήσουν την αμυντική 

συνεργασία από την έρευνα έως τη φάση ανάπτυξης των δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

πρωτοτύπων μέσω συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα προγράμματα PESCO 

μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, η οποία μπορεί να ανέλθει 

σε 30% για πρωτότυπα, έναντι του 20% των λοιπών.  

 

Εικόνα 12 : Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας ΕΛΙΣΜΕ, Ταξχος (Μ) Πετρος Κυριαφινης, ΠΑ Διευθυντής 

Αμυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικής Έρευνας  

Επίδραση Συμμετοχής σε πρόγραμμα PESCO στο «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων»  

Η PESCO αποτελεί μια κοινή δράση των κρατών-μελών που έχει ως στόχο την από κοινού 

ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και τη διάθεσή τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Έτσι, 

θα ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ ως διεθνής πάροχος ασφαλείας, θα συμβάλει στην προστασία των 

πολιτών της Ένωσης και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. Ενώ 

η PESCO στοχεύει ξεκάθαρα «στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ ως διεθνής πάροχος ασφάλειας», 

τα κράτη-μέλη από την πλευρά τους και ιδιαίτερα σε αυτό το πρώιμο στάδιο υλοποίησης της PESCO 

στοχεύουν στην βελτίωση του «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων». Η βελτίωση της εθνικής θέσης 

αποτελεί ξεκάθαρα το κυριότερο κίνητρο για τη συμμετοχή στην PESCO. Αυτό φαίνεται από τη 

συμμετοχή των 25 από τα 28 κράτη της ΕΕ στην PESCO (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της 

Μάλτας και της Δανίας που δεν συμμετέχει γενικά στην ΚΠΑΑ), παρόλο που η PESCO αφορούσε 

σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβώνας «εκείνα τα μέλη των οποίων οι στρατιωτικές ικανότητες 

πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια και που έχουν αναλάβει πιο δεσμευτικές δεσμεύσεις μεταξύ τους 

στον τομέα αυτό ενόψει των πιο απαιτητικών αποστολών...» Στην πράξη κράτη-μέλη που ξεκάθαρα 

δεν έχουν στρατιωτικές ικανότητες που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια, επέλεξαν να δεσμευτούν 

στην PESCO, διότι προφανώς προσδοκούσαν και προσδοκούν προφανή εθνικά οφέλη.   
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Τι είναι λοιπόν το «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων»; Το «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων» φαίνεται στην 

ακόλουθη εικόνα:  

   

Εικόνα 13 :  

 Τα κράτη-μέλη εκτιμάται ότι με τη συμμετοχή στην PESCO θα έχουν βελτίωση σε κάποιους από τους 

παραπάνω τομείς. Για να το δούμε αυτό μπορούμε να εξετάσουμε πώς η συμμετοχή σε ένα PESCO 

πρόγραμμα που αφορά στο ναυτικό τομέα μπορεί να βελτιώσει το «εθνικό προφίλ δυνατοτήτων».   

  Στρατιωτικές δυνατότητες:  

α. Αύξηση των δυνατοτήτων των εγχώριων ναυτικών με την αντιμετώπιση των αμυντικών 

ελλείψεων.  

β. Βελτίωση του επιχειρησιακού δεσμού με άλλα συμμετέχοντα κράτη-μέλη.  

γ. Ωφέλεια από τη χρήση κοινών δυνατοτήτων με άλλα κράτη-μέλη.  

  Βιομηχανικές δυνατότητες - Έρευνα και Τεχνολογία:  

α. Ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και των τεχνολογικών-ερευνητικών ιδρυμάτων με τη 

συμμετοχή σε συνεργατικά έργα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων από το επίπεδο Ε&Τ μέχρι και τη 

δημιουργία πρωτοτύπων και τη μαζική παραγωγή.  

β. Βελτίωση της τεχνολογικής σύνδεσης με άλλα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. γ. Μείωση του 

κόστους αλλά και του ρίσκου ανάπτυξης.  

  Διαθέσιμοι πόροι:  

α. Καταμερισμός το κόστος ανάπτυξης των δυνατοτήτων με τα άλλα συμμετέχοντα κράτη-

μέλη.  

β. Αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για αποτελεσματικές αμυντικές επενδύσεις.  

  

Ασφάλεια εφοδιασμού:  
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α. Το κράτος-μέλος γίνεται μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού για τις δυνατότητες που 
αναπτύσσονται.  

β. Εγγύηση της αλυσίδας εφοδιασμού για την παροχή υλικών και υπηρεσιών.  
   

Διεθνές προφίλ:  
α. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και της τοπικής εθνικής 

πραγματικότητας.  
β. Αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ με την ενίσχυση της συμμετοχής στις αποστολές 

επιτήρησης, προστασίας και σταθεροποίησης της ΕΕ.  
Από την ανάλυση του ανωτέρω παραδείγματος φαίνονται τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει ένα 

κράτος-μέλος από τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα PESCO και γενικότερα με τη συμμετοχή στην 

PESCO. Έτσι εξηγείται και η προθυμία σχεδόν όλων των κρατών για συμμετοχή παρόλο που οι 

στρατιωτικές τους ικανότητες δεν πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια, όπως επιτάσσει η Συνθήκη της 

Λισσαβώνας.  Βέβαια, η μέχρι στιγμής πρόοδος είναι σχετικά περιορισμένη για τους ακόλουθους 

λόγους:  

α. Αναμονή οριστικοποίησης και θέσης σε ισχύ του κανονισμού EDF (20212027)   

β. Προγράμματα με μακροχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης.       

γ. Εξοικείωση των συμμετεχόντων κρατών-μελών με τις διαδικασίες λειτουργίας και 

συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων.  

 Ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα της Άμυνας στην Ευρώπη  

 Αρκετές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα - η 

αναθεώρηση του Capability Development Plan (CDP), η Coordinated Annual Review on Defence 

(CARD), η PESCO και το European Defence Fund (EDF). Η συνοχή μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών 

πρέπει να εξασφαλιστεί ενώ ο τρόπος αλληλεπίδρασης αφενός πρέπει  να γίνει κατανοητός και 

αφετέρου να συντονιστεί ακόμη περισσότερο. Μια συνεκτική προσέγγιση από τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων μέχρι την παραγωγή είναι σημαντική και η αλληλουχία ενεργειών είναι ζωτικής 

σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα στάδια της συνολικής προσέγγισης 

αλληλοϋποστηρίζονται. 
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Συνοπτικά και περιγραφικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το CDP επισημαίνει που πρέπει να 

εστιάσουμε τις κοινές προσπάθειές μας, το CARD μας δίνει μια γενική εικόνα για το που βρισκόμαστε 

(ως ΕΕ αλλά και ως επιμέρους κράτη-μέλη) ενώ εντοπίζει τα επόμενα βήματα, η PESCO προσφέρει 

τις διαθέσιμες επιλογές και κυρίως το πλαίσιο-δέσμευσης, ενώ το EDF θα παρέχει τα κεφάλαια για 

τη στήριξη της υλοποίησης των συνεργατικών αμυντικών δράσεων. 

 

Εκτιμάται ότι στο μέλλον οι τρείς αυτοί πυλώνες (CARD, PESCO, EDF) και οι δράσεις, που θα 

προκύψουν από τους κύκλους αυτών των πρωτοβουλιών, θα συγκλίνουν.   

Σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων (Capability Development Plan-CDP)  

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας εκπονεί ενημερωμένα σχέδια ανάπτυξης δυνατοτήτων 

(Capability Development Plan-CDP) από το 2008 σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη του και με 

την ενεργό συμμετοχή της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ και του Στρατιωτικού Επιτελείου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS). Ο σκοπός της περιοδικής αναθεώρησης του CDP, είναι να παράσχει 

μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και 

σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων.  

Ο γενικός στόχος είναι να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ του αμυντικού σχεδιασμού των κρατών-μελών 

και να ενθαρρυνθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία, εξετάζοντας από κοινού τις μελλοντικές 

επιχειρησιακές ανάγκες και καθορίζοντας κοινές προτεραιότητες ανάπτυξης των δυνατοτήτων της 

ΕΕ.  

Η αναθεώρηση του CDP στηρίζεται σε διάφορα στοιχεία, όπως τη διαδικασία του Πρωταρχικού 

Στόχου, οι μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, τα διδάγματα (lessons learned) από τη 

λειτουργία και τις πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα σχέδια και προγράμματα. Το CDP 

επικαιροποιείται τακτικά και η τελευταία έκδοση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της EDA 

(Capability Directors) τον Ιούνιο του 2018. Έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία δεδομένου ότι 

χρησιμεύει ως βάση και αναφορά για την υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών αμυντικών 

πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν μετά το 2016 (Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, CARD, PESCO και 

EDF). 
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Το πιο απτό αποτέλεσμα της αναθεώρησης του CDP του 2018 είναι οι 11 νέες προτεραιότητες 

ανάπτυξης των ικανοτήτων της ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν από κοινού με τα κράτη-μέλη. 

Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης με βάση τις συνεισφορές των 

κρατών-μελών, της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC) και του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ 

(EUMS) σχετικά με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις. Εμπεριέχουν 

αναλύσεις ελλείψεων και διδάγματα από τις πρόσφατες επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, προγραμματισμένες 

δυνατότητες και δυνατότητες μελλοντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας σε κάθε τομέα δυνατοτήτων 

και μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τεχνολογικές τάσεις και ανάγκες που σχετίζονται με τις 

δυνατότητες και τις τεχνολογίες (2035 και μετέπειτα). Οι 11 αυτές προτεραιότητες καθώς και οι 

τομείς που αυτές αναλύονται περαιτέρω, φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:  
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Οι προτεραιότητες υλοποιούνται με τρόπο προσανατολισμένο προς την παραγωγή, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η δημιουργία συνεργατικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην κάλυψη των 

διαπιστωμένων ελλείψεων δυνατοτήτων. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία εφαρμογής του CDP 

υποστηρίζεται από την εκπόνηση των αποκαλούμενων «Στρατηγικών Μελετών Υλοποίησης» 

(Strategic Context Cases - SCC), οι οποίες, για κάθε μια από τις 11 προτεραιότητες, θα παρουσιάσουν 

τα κύρια χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, καθώς και τα πιθανά στάδια 

υλοποίησης/κάλυψης της δυνατότητας σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Οι SCC προετοιμάζονται από την EDA με την υποστήριξη ενός ευρέος δικτύου 

εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, άλλους σχετικούς πολυεθνικούς φορείς, 

καθώς και τη βιομηχανία Συντονισμένη Ετήσια Ανασκόπηση για την Άμυνα (Coordinated Annual 

Review on Defence-CARD)  

 Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2016 σχετικά με την εφαρμογή του EUGS 

στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τα κράτη-μέλη κάλεσαν την HR/VP (που είναι και 

επικεφαλής της EDA) να υποβάλει προτάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και 

το περιεχόμενο μιας συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης για την άμυνα (CARD). Η ετήσια 

ανασκόπηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης των ελλείψεων, στην 

εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και στην εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένης της συνοχής, των σχεδίων αμυντικών δαπανών. Βασιζόμενη στο πλαίσιο 

πολιτικής για τη συστηματική και μακροπρόθεσμη αμυντική συνεργασία, ο στόχος της CARD είναι 

"να αναπτυχθεί σε εθελοντική βάση ένας πιο δομημένος τρόπος για την επίτευξη αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων με βάση μεγαλύτερη διαφάνεια, πολιτική προβολή και δέσμευση των κρατών-μελών" .  
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Στη συνέχεια, η EDA ως Γραμματεία CARD, συγκέντρωσε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τις αμυντικές δαπάνες και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων κρατών-μελών, 

ταξινομώντας υπό τα τρία πεδία  που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου: i) 

αθροιστικά αμυντικά σχέδια, ii) την εφαρμογή των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της ικανότητας της 

ΕΕ που απορρέουν από το CDP και iii) την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 

Η συγκέντρωση πληροφοριών ακολουθήθηκε από διμερείς διαλόγους μεταξύ των συμμετεχόντων 

κρατών-μελών και του EDA και του EUMS, προκειμένου να ολοκληρωθούν, να συζητηθούν και να 

αποσαφηνιστούν τα δεδομένα. Αυτό παρείχε τη βάση για την αναλυτική εργασία που κατέληξε σε 

μια Συγκεντρωμένη Ανάλυση CARD από την οποία προέκυψε η τελική έκθεση δοκιμαστικής 

υλοποίησης της CARD, που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο της EDA στις 

20 Νοεμβρίου 2018. Τα πορίσματα της δοκιμής της CARD επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει θετική τάση 

στις συνολικές αμυντικές δαπάνες των 27 συμμετεχόντων κρατών-μελών κατά την περίοδο 2015-

2019, αν και σε πραγματικές τιμές οι αμυντικές δαπάνες το 2017 παρέμειναν ακόμα χαμηλότερες 

από το επίπεδο του 2005. Οι επενδύσεις γενικά και οι δαπάνες προμηθειών ειδικότερα αυξάνονται 

σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά με πολύ διαφορετικό ρυθμό και κλίμακα. Το ποσοστό του 20% ως όριο 

συλλογικής επένδυσης επιτεύχθηκε το 2016 και οι αμυντικές επενδύσεις συνέχισαν να αυξάνονται 

περαιτέρω, αντιπροσωπεύοντας περίπου 47 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων το 2017.  

 Ωστόσο, δώδεκα μόνο κράτη-μέλη αντιπροσωπεύουν το 81% των συνολικών αμυντικών 

επενδύσεων της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα 

της άμυνας μειώθηκαν από 23,5% των συνολικών επενδύσεων το 2015 στο 21% το 2017 και 

εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου. Οκτώ κράτη-μέλη 

αντιπροσωπεύουν το 95% των ευρωπαϊκών δαπανών για την Ε&Α στον τομέα της άμυνας. Το 

γεγονός ότι το συλλογικό σημείο αναφοράς του 2% των συνολικών αμυντικών δαπανών που 

επενδύθηκαν στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη δεν έχει επιτευχθεί, εγείρει ανησυχίες 

σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ικανότητα ευρωπαϊκής τεχνολογικής καινοτομίας.  
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Προπαρασκευαστική Δράση για την Αμυντική Έρευνα (Preparatory Action on Defence Research-

PADR)  

 Στο πλαίσιο προετοιμασίας της ερευνητικής δέσμης του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου (EDF) για 

τα έτη 2021-2027, η Επιτροπή έχει διαθέσει 90 εκατ. ευρώ για την προπαρασκευαστική δράση για 

την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR). Η εφαρμογή του PADR διεξάγεται από την EDA μετά από 

μια συμφωνία ανάθεσης (delegation agreement) που υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2017, μεταξύ της 

Επιτροπής και της EDA. Με την εν λόγω συμφωνία, η Επιτροπή ανέθεσε στον EDA τη διαχείριση και 

την υλοποίηση των ερευνητικών σχεδίων που θα ξεκινήσουν εντός του PADR. 

 

Ο προϋπολογισμός για τις σχετικές δράσεις PADR χωρίζεται σε τρία έτη ως εξής: 25 εκατ. Ευρώ το 

2017, 40 εκατ. Ευρώ το 2018 και 25 εκατ. Ευρώ το 2019. Η PADR αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα 

για την αξιολόγηση και την επίδειξη της προστιθέμενης αξίας της έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ) 

στον τομέα της άμυνας που υποστηρίζεται από την ΕΕ. Τα σχετικά αποτελέσματα αναμένεται να 

εμβαθύνουν περαιτέρω την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις όσον 

αφορά τις δυνατότητες και να ενισχύσουν τους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους στον τομέα της 

άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη PADR με σκοπό την ανάπτυξη ενός μελλοντικού 

ευρωπαϊκού προγράμματος για την άμυνα στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου της ΕΕ (2021-2027), ήτοι πλέον το υπό δημιουργία Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF).  

Συσχέτιση Προγραμμάτων PESCO με Προγράμματα EDIDP/EDF  

 H PESCO συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για την άμυνα CDP, CARD και EDF όπως 

φαίνεται και στις 20 πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις των ΕΣΥ. Οι εν λόγω δράσεις και η συνάφεια τους 

με την PESCO αναφέρεται ρητά στα ΕΣΥ, ενώ τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να αναφέρουν πως 

ενσωματώνουν στον εθνικό τους σχεδιασμό  τις παραπάνω πρωτοβουλίες (CDP, CARD και EDF).   
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Ιδιαίτερα όσον αφορά το EDF θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγχρηματοδότηση που (θα)  

προσφέρει, ιδιαίτερα για το σκέλος μετά το έτος 2020, αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για όλους τους 

εμπλεκόμενους. 
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Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund - EDF). Το Ταμείο έχει δύο ξεχωριστά σκέλη: 

α. Έρευνα: χρηματοδοτείται με 90 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2019, με 25 εκατ. ευρώ για το 2017 

· και € 500 εκατ. Ευρώ ετησίως μετά το 2020. β. Ανάπτυξη και απόκτηση: Η ΕΕ θα προσφέρει 

συγχρηματοδότηση με: συνολικά 500 εκατ. Ευρώ για το 2019 και το 2020, στο πλαίσιο ειδικού 

προγράμματος αμυντικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (European Defence Industry Development 

Program—EDIDP)  και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως μετά το 2020.  

 Πέραν των ανωτέρω αναμένεται και η δημιουργία μηχανισμού (financial toolbox)  με τον οποίο τα 

κράτη θα συνεπικουρούνται κατά την απόκτηση νέων δυνατοτήτων.   

 

Το EDIDP προορίζεται να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία 

κατά τη φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών σε περιοχές που έχουν επιλεγεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου τον Μάιο του 2018 επετεύχθη 

συμφωνία και μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η τελική 

νομοθετική πράξη υπογράφηκε στις 18 Ιουλίου 2018. Το πρόγραμμα αυτό, με χρηματοδοτικό 

κονδύλιο 500 εκατ. ευρώ, θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020.   

 Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του EDIDP, ενώ είναι σε εξέλιξη 

και η διαδικασία εκπόνησης του Κανονισμού του EDF από την ομάδα «Φίλων της Προεδρίας».  

Η χρηματοδότηση της βιομηχανίας στον τομέα της άμυνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διετία 

2019-2020 μέσω του EDIDP και την επταετία 20212027 μέσω του EDF (έτη 2021-2027), που θα 

συμφωνηθεί κάτω από τον αντίστοιχο τακτικό προϋπολογισμό της Επιτροπής(Multiannual Financial 

Framework -MFF) προσφέρει σημαντικό κίνητρο για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές δράσεις για την 

άμυνα. Η χρηματοδότηση αφορά σε συνεργατικές δράσεις ανάπτυξης, στις οποίες θα πρέπει να 

συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οντότητες από τουλάχιστον 2 κράτη-μέλη, και οι οποίες θα καταλήξουν 

σε πρωτότυπα και τελικά σε νέες αμυντικές δυνατότητες. Οι μόνοι χρήστες των αμυντικών αυτών 

δυνατοτήτων είναι τα κράτη μέλη, τα οποία  εμπλέκονται καθοριστικά και στην κατάρτιση του 

Προγράμματος Εργασίας των δράσεων με το συντονισμό με της βιομηχανίας και του επιχειρησιακού 

φορέα.   
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Η PESCO προσφέρει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να στηρίξει τη συμμετοχή των κρατών-μελών στις 

διαδικασίες συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων ανάπτυξης από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα 

στον ισχύοντα κανονισμό του EDIDP, καθώς και στο προσχέδιο του κανονισμού του EDF, 

προβλέπεται η επιπλέον χρηματοδότηση ενός υποψήφιου προγράμματος εφόσον η δυνατότητα 

αναπτυχθεί μέσω ενός προγράμματος PESCO. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιπλέον χρηματοδότησης 

από την Επιτροπή ώθησε τα κράτη-μέλη στη συμμετοχή τους στην PESCO. Μικρά κράτη με 

περιορισμένες στρατιωτικές ικανότητες επέλεξαν να συμμετάσχουν στην PESCO και μάλιστα 

συντονίζουν και προγράμματα PESCO (πχ η Εσθονία). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Εσθονία είχε την 

προεδρία της ΕΕ κατά το κρίσιμο διάστημα της εκπόνησης του κανονισμού του EDIDP και προφανώς 

στελέχωσε την ομάδα «Φίλων της Προεδρίας» με ικανό προσωπικό το οποίο αργότερα συνέχισε την 

προσπάθεια και από εθνικές θέσεις.   

 Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι η σύνδεση της PESCO με το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης 

δράσεων Ε&Α στον τομέα της Άμυνας είναι ισχυρή και θα οδηγήσει τις εξελίξεις. Επιπλέον φαίνεται 

ότι η αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από την Επιτροπή εξαρτάται από το συντονισμό στις 

προσπάθειες του κάθε κράτους-μέλους.    

Αξιοποίηση Εργαλείων στον Τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA (EDA Cap Tech)  

 Το έργο της EDA στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του 

Οργανισμού να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις αμυντικές 

ικανότητες. Η EDA οργανώνει τις προτεραιότητες Ε&Τ σε διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές 

CapTechs, οι οποίες αποτελούν forum δικτύωσης για εμπειρογνώμονες από την κυβέρνηση, τη 

βιομηχανία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τον ακαδημαϊκό χώρο. Επί του παρόντος, 

ο Οργανισμός διαθέτει δώδεκα CapTechs και μία σχετική ομάδα εργασίας. Κάθε μία από αυτές 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που σχετίζονται με διαφορετικούς στρατιωτικούς 

τομείς. Όλα τα CapTech λειτουργούν υπό την ευθύνη ενός συντονιστή EDA CapTech. 
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Ο στόχος των CapTechs είναι να προτείνουν Ε&Τ δραστηριότητες ανταποκρινόμενες στις 

συμφωνηθείσες ανάγκες αμυντικής ικανότητας και να παράγουν ανάλογα έργα. Όλοι ta CapTechs 

έχουν καθιερώσει χάρτες πορείας, με τη χρήση των συνομαδώσεων τεχνολογικών στοιχείων 

(Technology Building Blocks-TBB), για την τεχνολογία ως μέρος της Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας 

(Strategic Research Agenda-SRA), με στόχο την ύπαρξη τεχνολογιών όταν απαιτούνται από την 

στρατιωτική πλευρά ή από το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων του Οργανισμού.  

Αξιοποίηση Εργαλείων στον Τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA (Overarching Strategic 

Research Agenda - OSRA)  

H δεσπόζουσα στρατηγική σχεδίασης έρευνας (Overarching Strategic Research Agenda – OSRA) είναι 

μια νέα προσέγγιση για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών προγραμμάτων έρευνας με τις 

επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις των κρατών-μελών. Αυτό θα παρέχει ένα συστηματικό και 

σαφή μηχανισμό για τη συνεργατική ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της άμυνας για το μέλλον, όπως 

αυτό θα προκύψει εντός πλαισίου της ΕΕ. Εκτός από τη bottom-up διαδικασία προσδιορισμού 

κοινών τομέων ενδιαφερόντων Ε&Τ, της αποκαλούμενης διαδικασίας προώθησης της τεχνολογίας 

(technology push), προβλέπεται επίσης μια διαδικασία από την κορυφή προς τα κάτω (top-down) 

ικανότητας-έλξης η οποία συνδέει άμεσα τις επιχειρησιακές απαιτήσεις με συστηματικό και 

ιχνηλάσιμο τρόπο, και επιπλέον οδηγεί στην ανάπτυξη μιας δεσπόζουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής 

στον τομέα της έρευνας.  

Ο γενικός στόχος της OSRA είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο που θα βοηθά στη μείωση του επιπέδου 

προσπάθειας των κρατών και του EDA στην ενημέρωση και τη διατήρηση της στρατηγικής σχεδίαση 

έρευνας για τους τομείς αμυντικής έρευνας. Επιπλέον, το επίπεδο λειτουργίας και 

αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής Ε&Τ βελτιώνεται με την ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου. 
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Αξιοποίηση Εργαλείων στον Τομέα της Άμυνας με εστίαση στον EDA (EDA Ad Hoc and OB)  

Η τεχνολογική ανάπτυξη υλοποιείται μέσω διαφόρων μορφών προγραμμάτων (Ad Hoc). Τα πιο 

συνηθισμένα είναι τα προγράμματα «Κατηγορίας Β» (Cat B), που εκπονούνται από ένα μικρό αριθμό 

κρατών-μελών και είναι ανοιχτά σε άλλους στο πλαίσιο ενός συστήματος "opt in". Πιο περιεκτικές 

και οι σύνθετες δραστηριότητες καθιερώνονται ως έργα «Κατηγορίας Α» (Cat A) ή «κοινά 

επενδυτικά προγράμματα» από όλα τα κράτη-μέλη, με δυνατότητα «opt out» για τα κράτη που δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στα εν λόγω προγράμματα η χρηματοδότηση των οντοτήτων που 

συμμετέχουν πραγματοποιείται από τα κράτη - μέλη και η αρχική διαχείριση των προγραμμάτων 

(business development) από τον EDA. Ο ΕDΑ επίσης προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέσω 

υπηρεσιών που αφορούν την παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διαθέτει 

τεχνογνωσία σε θέματα προμηθειών (procurement) και οικονομικά θέματα  (financing) υλοποίησης 

των προγραμμάτων.  

 Επιπλέον, προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων των κρατών-

μελών σε έργα «Κατηγορίας Α» και «Β» μπορούν στο μέτρο του δυνατού να χρηματοδοτηθούν από 

τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του ΕDΑ (Operational Budget OB). Οι δραστηριότητες αυτές 

αφορούν κυρίως σε μικρής έκτασης μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies) που έχουν ως σκοπό 

να δημιουργήσουν τις βάσεις για προγράμματα «Κατηγορίας Α» ή «Κατηγορίας Β», στα οποία τα 

κράτη μπορούν να εξετάσουν/αποφασίσουν συμμετοχή.    

Συμπεράσματα  

 Η PESCO ως θεμέλιος λίθος για την αμυντική ολοκλήρωση της ΕΕ, είναι ένα πλαίσιο και μια 

διαδικασία που βασίζεται στη Συνθήκη για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών-μελών, «τα οποία είναι ικανά και πρόθυμα να το πράξουν». Στόχος της είναι να επιτρέψει 

στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και 

να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεών τους.   
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Η Ελλάδα αποφάσισε ορθώς τη συμμετοχή στην  PESCO και δεσμεύτηκε όπως και οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες για την εκπλήρωση των 20 πιο δεσμευτικών υποχρεώσεων. Η δέσμευση μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως το απόλυτο νομικό εργαλείο για την αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού της 

χώρας στον τομέα της ανάπτυξης και απόκτησης δυνατοτήτων. Πλέον δεν απαιτούνται κατά 

περίπτωση αποφάσεις, αλλά υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι δράσεις.   

Η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες στα πλαίσια των ΕΣΥ. Οι 

πληροφορίες πέραν του ότι πρέπει να είναι ακριβείς θα πρέπει να καλύπτουν και τις απαιτήσεις των 

δεσμεύσεων τόσο με έργα όσο και με σχεδιασμό. Tα ΕΣΥ αποτελούν τον καθρέφτη της χώρας στην 

PESCO και μέσω των ΕΣΥ μπορεί να καταδείξει τη σημαντικότητα της στην ΕΕ στον κρίσιμο τομέα της 

άμυνας.  

Η Ελλάδα συμμετέχει σε 14 από τα 34 προγράμματα PESCO και συντονίζει 5 από αυτά. Χρειάζεται 

προσοχή στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων. Ιδιαίτερα για τα 

προγράμματα που αφορούν σε ανάπτυξη δυνατοτήτων θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι 

συμμετέχοντες (ΥΠΕΘΑ, Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), Βιομηχανία) για βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα εν λόγω 

προγράμματα χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη, αλλά θα χρησιμοποιηθούν και δυνατότητες 

που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις κυρίως σε πόρους και μέσα για τα 

προγράμματα PESCO στα οποία συμμετέχει και κατόπιν να εξετάσει τη συμμετοχή ή πρόταση 

καινούργιων προγραμμάτων. Η διαχείριση των προγραμμάτων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, 

το οποίο εφόσον δεν διατίθεται από τις ΕΔ (που αποτελεί πιθανότητα με βάση την πολυπλοκότητα 

των προγραμμάτων), θα πρέπει να καλυφθεί από εξωτερικές πηγές.  

Η Γραμματεία PESCO χρησιμεύει ως το σημείο επαφής των κρατών-μελών. Αξιολογεί τα ΕΣΥ, 

παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των προγραμμάτων PESCO και ετοιμάζει την κρίσιμη ετήσια 

αναφορά της HR/VP για την υλοποίηση της PESCO προς το Συμβούλιο.   

Οι κανόνες διαχείρισης των προγραμμάτων PESCO προκύπτουν από απόφαση του Συμβουλίου. Οι 

συντονιστές των προγραμμάτων θα πρέπει να προσέχουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. 

Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα όπως η συμμετοχή των τρίτων κρατών καθώς και πιθανές 

αλλαγές-βελτιώσεις των κανόνων.  

 Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των πρωτοβουλιών της Ευρώπης στον τομέα της Άμυνας. Η προηγηθείσα 

ανάλυση κατέδειξε την πολυπλοκότητα αλλά και συνάφεια των πρωτοβουλιών, οργάνων, 

προγραμμάτων κλπ γεγονός που επιβάλλει την απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού που θα 

στελεχώσει τις ανάλογες θέσεις και θα εμπλακεί σε βάθος χρόνου στην δαιδαλώδεις και χρονοβόρες 

διαδικασίες.    

Το «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων» της Ελλάδας σαφώς και παρουσιάζει έλλειψη στον τομέα της 

βιομηχανίας και τη Ε&Α. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες λόγω του ότι 

πληρώνει για να προμηθεύεται δυνατότητες χωρίς να επενδύει στην ανάπτυξη και την ισχυροποίηση 

της εγχώριας βιομηχανίας, γεγονός που πλέον των λοιπών μειονεκτημάτων επιδρά αρνητικά και στη 

ασφάλεια εφοδιασμού.  

Η PESCO ήρθε για να μείνει. Είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την 

ενσωμάτωση τόσο καινούργιων διαδικασιών στην Ευρώπη. Το ότι δεν υπάρχουν μέχρι τώρα απτά 

αποτελέσματα ενθαρρύνει πολλούς επικριτές των δράσεων αυτών, αλλά εκτιμάται ότι πολύ 

σύντομα, ιδιαίτερα εφόσον αρχίσει η χρηματοδότηση συνεργατικών σχημάτων και όταν τα 



 
 

172 

 

    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ου  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    Λ.Α.Ε.Δ. 28 Νοεμβρίου 2019 

1Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                                    Learning  from the Past & Empowering the Future     

προγράμματα PESCO αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς, θα φανεί η προστιθέμενη αξία για τα κράτη-

μέλη και την Ευρώπη.   

Το CDP (Capability Development Plan) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο καθορίζονται 

απαιτήσεις στον τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η υλοποίηση του CDP θα πραγματοποιηθεί με 

τα Strategic Context Cases (SCC).  Η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά τόσο 

στην κατάρτιση (μελλοντικές ενημερώσεις) του CDP όσο και στην εκπόνηση των SCC προκειμένου να 

προωθήσει στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες τις εθνικές στοχεύσεις, όσον αφορά στην ανάπτυξη 

δυνατοτήτων. Επιπλέον πρέπει να εναρμονίζει και να τεκμηριώνει στο μέτρο του εφικτού τις εθνικές 

απαιτήσεις με το CDP.  

Η Ελλάδα συνεισφέρει στην CARD παρέχοντας στη Γραμματεία CARD τα απαραίτητα στοιχεία και 

συμμετέχει στις σχετικές διμερείς συναντήσεις. Η CARD λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για 

τη χώρα  αναφορικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των διατιθέμενων στοιχείων. Επιπλέον η 

Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα αποτελέσματα ώστε να εντοπίσει ευκαιρίες συμμετοχής 

σε δράσεις καλύπτοντας μέρος των δεσμεύσεων που απορρέουν από την PESCO, και παράλληλα 

συμπληρώνοντας κενά σε εθνικές δυνατότητες. 

Η Ελλάδα συμμετέχει στην προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα PADR μέσω 

οντοτήτων (βιομηχανία, ακαδημία, ερευνητικά ιδρύματα) οι οποίες αποτελούν εταίρους σε 

διακρατικά συνεργατικά σχήματα, τα οποία υλοποιούν τις χρηματοδοτούμενες (σε βαθμό έως και 

100%) σχετικές δράσεις. Η συμμετοχή στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας και η 

ενεργοποίηση και συντονισμός των εμπλεκομένων με την αμυντική έρευνα, θα πρέπει να αποτελεί 

στόχο.  

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η όποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σχετίζεται με τις υπόλοιπες 

πρωτοβουλίες στο χώρο της άμυνας. Εφόσον μία χρηματοδοτική δράση του EDIDP/μελλοντικού EDF 

σχετίζεται με την ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσω προγραμμάτων PESCO, πριμοδοτείται επιπλέον. Μια 

υποψήφια πρόταση θα έχει περισσότερες πιθανότητες για χρηματοδότηση εφόσον αποδεδειγμένα 

καλύπτει μια απαίτηση που προκύπτει από το CDP (Capability Development Plan) και τα επαγόμενα 

SCC (Strategic Context Cases), όπως επίσης αν ένα συνεργατικό πρόγραμμα καλύπτει κενά σε 

δυνατότητες που προκύπτουν από την CARD (Coordinated Annual Review on Defence). Η συμμετοχή 

της χώρας στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας αποδεικνύεται κρίσιμη και θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε απόλυτη συνεργασία με τον αντίστοιχο επιχειρησιακό φορέα και την εθνική 

βιομηχανία.   

Τα CapTech αποτελούν για την ΕΕ το θεσμικό πυρήνα της Ε&Τ στον τομέα της άμυνας. Επιβάλλεται 

η συμμετοχή της χώρας και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η βιομηχανία και τα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα για ενεργή συμμετοχή, σε στοχευμένους τομείς αμυντικής Ε&Τ. Μέσω των 

CapTech είναι η εφικτή η παρακολούθηση και η πρόβλεψη της τεχνολογίας καθώς και συνεργασία 

με τους κορυφαίους στην ΕΕ στον τομέα της αμυντικής Ε&Τ. Το κάθε CapTech δημιουργεί τις δικές 

του προτεραιότητες Ε&Τ.  

Η OSRA αποτελεί ένα νέο εργαλείο, με το οποίο συνδέονται αμφίδρομα η τεχνολογία στο 

χαμηλότερο επίπεδο με τις στρατιωτικές δράσεις. Είναι μία σύγχρονη προσέγγιση, η οποία πρέπει 

να παρακολουθείται και να αξιοποιείται προκειμένου να εντοπίζονται τομείς, στους οποίους θα 

μπορούσε να επενδύσει η Ελλάδα. Οι Στρατηγικές Σχεδιάσεις Έρευνας (SRA) του κάθε CapTech 

προτεραιοποιούνται από τα κράτη-μέλη και έτσι αποκαλύπτονται οι τάσεις της ΕΕ στην αμυντική 

έρευνα. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί το εργαλείο των Στρατηγικών Σχεδιάσεων Έρευνας και 

να συνεισφέρει στην προτεραιοποίηση της OSRA .   
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Η συμμετοχή σε διακρατικά συνεργατικά προγράμματα αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας που 

προκύπτει από την PESCO. O EDA, ο οποίος αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβώνας ως ο 

οργανισμός που ασχολείται με την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, προσφέρει το περιβάλλον, 

τους εταίρους και την τεχνογνωσία για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Η συμμετοχή της 

Ελλάδας σε τέτοιου είδους προγράμματα ήταν μέχρι σήμερα πολύ μικρή και θα πρέπει να ενισχυθεί 

τόσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων PESCO όσο κυρίως για την απόκτηση τεχνογνωσίας, την 

ανάπτυξη δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση τη συνεισφορά στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης (European Defence 

Technology Industry Base – EDTIB).   

Οι νέες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στα 

κράτη-μέλη, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για την 

ενίσχυση του «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων». Οι πρωτοβουλίες αυτές (PESCO, CARD, CDP, EDF) μαζί 

με τα σχετικά εργαλεία (PESCO projects, EDA) μπορούν να αξιοποιηθούν από όλα τα συμμετέχοντα 

κ-μ. Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός και στόχευση από 

τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις.  

 Το «Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων» της Ελλάδας έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Όσον αφορά τις 

στρατιωτικές δυνατότητες η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις ισχυρότερες συμβατικές 

στρατιωτικές δυνατότητες στην ΕΕ. Αντίθετα όσον αφορά στον τομέα της Βιομηχανίας και της 

Ασφάλειας Εφοδιασμού υστερεί σημαντικά.  Η ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα αφορά 

κυρίως στην ενίσχυση στον πιο αδύναμο τομέα του «Εθνικού Προφίλ Δυνατοτήτων», που είναι η 

βιομηχανία. Οι ευρωπαϊκές δράσεις έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας (π.χ. μέσω 

του EDF) που κατ’ επέκταση θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη δυνατοτήτων.   

 Οι επιλογές ανάπτυξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομική δέσμευση που προκύπτει από 

την PESCO και καθορίζονται από συντεταγμένες και δομημένες ενέργειες στο πλαίσιο του CDP και 

της CARD. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των PESCO projects , των προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από το EDF και των υπόλοιπων διακρατικών συνεργατικών προσπαθειών.  

Προτάσεις για Αξιοποίηση της Συμμετοχής μας στην PESCO   

Ο δρόμος της Ελλάδας σε αυτό το τοπίο ευκαιρίας είναι ο καθορισμός των επιχειρησιακών 

απαιτήσεων σε βάθος χρόνου, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής 

βιομηχανίας και η στοχευμένη επιλογή δράσεων, που ικανοποιούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές 

απαιτήσεις και τις δυνατότητες της βιομηχανίας.   

 Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς πολιτική βούληση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει 

λόγω των δεσμεύσεων της χώρας μέσω του ισχυρότατου νομικού πλαισίου της PESCO, καθώς και 

δέσμευση εθνικών πόρων για συμμετοχή σε διακρατικές συνεργατικές δράσεις. Επιπλέον απαιτείται 

σοβαρή εκπροσώπηση της χώρας σε θέσεις στις οποίες ζυμώνονται οι εξελίξεις τόσο σε πολιτικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασίας. Mε κατάλληλο σχεδιασμό και έγκαιρη προετοιμασία, οι 

ελληνικές αμυντικές εταιρείες δύνανται να ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα (χρηματοδότηση, 

μεταφορά τεχνολογίας, συνεργασίες, πρόσβαση σε αγορές, κλπ) από την έμφαση, η οποία δίδεται 

στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας από την Ε.Ε.  

 Σε κάθε περίπτωση απόλυτη αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμμετοχή 

της χώρας μας στην PESCO σε θέματα κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων, μέσα από τη 

συμμετοχή μας, είτε ως επικεφαλής χώρα είτε ως συμμετέχουσα σε κοινά προγράμματα με άλλες 

χώρες, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα πρέπει να 
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καταβληθεί η προσπάθεια για μέγιστη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται για 

την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας μας μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων – 

οπλικών συστημάτων κρατών – μελών της PESCO,  με τις οικονομίες κλίμακας που γεννούνται.  

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της ελληνικής συμμετοχής είναι η σύσταση εθνικού φορέα, 

με μέριμνα ΥΠΕΘΑ και σε συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της 

Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, για το χειρισμό θεμάτων PESCO, 

συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, που θα πρέπει να προταθούν για 

αποδοχή - έγκριση ως έργα - προγράμματα PESCO. Στο φορέα αυτό θα πρέπει  να συμπεριληφθούν 

και τα κριτήρια αξιολόγησης τον προγραμμάτων με τη συμμετοχή της αμυντικής μας βιομηχανίας 

(Δημόσιας και Ιδιωτικής ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές, τις προοπτικές, κ.λ.π., σε απόλυτο 

συντονισμό με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Επιπρόσθετα 

απαιτείται να αξιοποιηθεί η συμμετοχή της Ελλάδος στην PESCO και στις νέες πρωτοβουλίες της 

αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η σε νομική και οργανωτική βάση,  

αναθεώρηση όλων εκείνων των στοιχείων που αποτελούν μέχρι σήμερα τροχοπέδη στις αντίστοιχες 

προσπάθειες, εξασφαλίζοντας  την ανάπτυξη των εθνικών δυνατοτήτων στους τομείς της άμυνας 

και ασφάλειας και ενισχύοντας το «εθνικού προφίλ δυνατοτήτων».  

Αποφασιστική σημασίας παράμετρος και η δραστηριοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των 

ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, σε στενό συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ και 

στο πλαίσιο της  Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις 

της PESCO καθώς και όλες τις ευκαιρίες που γεννώνται στο πλαίσιο της Αμυντικής Ολοκλήρωσης της 

ΕΕ, με απώτερο σκοπό την συνεχή ενημέρωση, μέγιστη συμμετοχή τους και εκμετάλλευση των 

ευκαιριών που παρουσιάζονται, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις και πληθώρα υποστηρικτικών 

δράσεων για την άμυνα και ασφάλεια.  

Απαραίτητη και η συμπόρευση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με τις εξελίξεις στην 

PESCO. Η πρώτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη της  σε τακτή βάση,  τις προβλέψεις της PESCO, όπως 

αυτή έχει θεσπισθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτή θα μετεξελίσσεται στο μέλλον, αξιολογώντας την 

πρόοδο των πρώτων 34 έργων που έχουν εγκριθεί και εξελίσσονται.   

Με τις παραπάνω προτάσεις ευελπιστούμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της συμμετοχής μας στην 

PESCO και σε συντονισμό και με λοιπές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή μας για κάλυψη αφενός των επιχειρησιακών αναγκών των ενόπλων δυνάμεων μας με 

κατάλληλη αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) και αφετέρου να 

καταστήσουμε ανταγωνιστική και κερδοφόρα την αμυντική μας βιομηχανία. 
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https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilotproject-and-preparatory-action-for-defence-research
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-osrabrochure1a09af3fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-osrabrochure1a09af3fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-r-t2016-a4---v09
https://www.edf-vienna2018.at/wpcontent/uploads/2018/09/Fact_Sheet_Conference-Background.pdf
https://www.edf-vienna2018.at/wpcontent/uploads/2018/09/Fact_Sheet_Conference-Background.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda-osra-brochure.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:374:FULL
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1. Πρόταση ανάπτυξης μιας καινοτόμου ενεργειακής στρατηγικής για την Ελληνική Πολεμική 

Αεροπορία μέσω καινοτόμων εφαρμογών. 

Proposal to develop an innovative energy strategy for the Hellenic Air Force through innovative 

applications.  -   

            Βy KYRIAKOS DOUANOGLOU -  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ 

Εισαγωγή  

Η οικονομική κρίση και η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπήρξαν οι καθοριστικοί εκείνοι 

παράγοντες που ώθησαν –σε κάποιες, δε, περιπτώσεις εξανάγκασαν– τους κυβερνητικούς 

οργανισμούς να επανεξετάσουν τις υιοθετούμενες μέχρι τότε από αυτούς πρακτικές. Η 

αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, καθώς 

διαθέτει εξελιγμένα αμυντικά συστήματα και ποικίλα καινοτόμα προγράμματα εν εξελίξει, που την 

καθιστούν μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά Πολεμικές Αεροπορίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σήμερα, πλέον, οι ανάγκες της νέας εποχής επιβάλλουν στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία να 

αναδιοργανώσει το στρατηγικό της σχέδιο για την ενέργεια, ώστε να καταστεί ικανή να εκτελεί 

φθηνότερες αλλά υψηλής αποτελεσματικότητας επιχειρήσεις, με τις ελάχιστες δυνατές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ακριβώς έχουν ήδη πράξει ανά τον κόσμο άλλες πρωτοπόρες 

Αεροπορίες.  

Τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης έκανε για πρώτη φορά αισθητό η απόφαση της κυβέρνησης 

να μειώσει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως απεικονίζεται στο 

Παράρτημα 1. Ένα καινοτόμο σχέδιο διαχείρισης ενέργειας, βασιζόμενο στο πρότυπο ISO 

50001:2011 θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια μείωση του κόστους για την ενέργεια, εκτιμώμενη 

σε ποσοστό μεταξύ 20% και 40%. Κάτι τέτοιο θα έδινε, συνακόλουθα, την ευκαιρία στην κυβέρνηση 

να αποσβέσει ένα μέρος του, χαμένου πλέον, κεφαλαίου, το οποίο είχε επενδυθεί στις στρατιωτικές 

δαπάνες κατά το παρελθόν, λόγω του υψηλού ρυθμού ανταποδοτικότητας που παρατηρείται εντός 

του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης [1]. 

Κίνητρα και Στόχοι  

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Οι 

εγκαταστάσεις της και οι μέθοδοι λειτουργίας της είναι, βεβαίως, εναρμονισμένες με τα πρότυπα 

των βέλτιστων πρακτικών, υπάρχοντος, ωστόσο, ευρέος περιθωρίου βελτίωσης, καθώς  

εξακολουθούν να προσφέρουν μια εξαιρετική δυναμική για  περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Οι αφορώσες τη διαχείριση της ενέργειας βέλτιστες πρακτικές 

συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα κάτωθι:   Αναγνώριση και αντιμετώπιση των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών απειλών που μπορεί να προκύψουν από τη νέα τάξη πραγμάτων. 

 Βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΠΑ στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος, καθώς 

και των εγκαταστάσεων που αυτή διαθέτει.  Παροχή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και, 

συνακόλουθα, ενός πλαισίου DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).  Προώθηση ενός 

προγράμματος μεταβολής της  νοοτροπίας του προσωπικού της ΠΑ ως προς το υπό εξέταση ζήτημα. 

 Επανεξέταση της φιλοσοφίας βάσει της οποίας είναι δομημένη ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού 

της ΠΑ [2].  

Υπόβαθρο και βιβλιογραφία   

Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην παρατήρηση του τρόπου λειτουργίας μοντέρνων και πρωτοπόρων 

Αεροπορίων και, ως επί το πλείστον, σε αντίστοιχες μελέτες ενεργειακών σχεδίων και πρακτικών 
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των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Department of Defence - 

DoD), καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας (Ministry of Defence - MoD). 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από το εν εξελίξει πρόγραμμα EU LIFE -Military Energy and 

Carbon Management (MECM)- που εκτελείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η 

μελέτη πρέπει να βασιστεί καθ’ ολοκληρίαν σε πίνακα χρονοδιαγράμματος “Gantt Chart” διότι 

υπάρχουν μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Τέλος, η πρόταση αξιολόγησης της 

μεθοδολογίας μέσω των εργαλείων Pentathlon, TRL και TRIZ αποδεικνύεται πολύτιμη για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, ενώ θα πρέπει  να σημειωθεί ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

αναφέρεται σε πολύ μεγαλύτερες Αεροπορίες· ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη να προσαρμοστεί 

η εν λόγω η διαδικασία στις ανάγκες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας).  

Μεθοδολογία 

Ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο κάθε επιτυχημένης προσπάθειας προβάλλει η δέσμευση της 

Ηγεσίας για επίτευξη του στόχου και η αφοσίωση της σε αυτή την προσπάθεια. Η καλλιέργεια ενός 

ριζικά διαφοροποιημένου τύπου νοοτροπίας του προσωπικού της ΠΑ, προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας και της μετέπειτα επιχειρησιακής αξιοποίησης ενός λειτουργικού συστήματος  

προσαρμοσμένου στα νέα δεδομένα, τα οποία επιτάσσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα με την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, επιβάλλεται να ξεκινήσει 

από την κορυφή της Ιεραρχίας. Για τον σκοπό αυτό, η δημιουργία ενός ειδικού τμήματος/διεύθυνσης 

υπαγόμενου στην Ηγεσία αποτελεί βασική προϋπόθεση. Έναν εκ των ρόλων και των επιμέρους 

αντικειμενικών σκοπών ενός τέτοιου τμήματος θα αποτελούσε η εφαρμογή του προτύπου DMAIC: 

Define Όρισε τον σκοπό που έχεις θέσει Measure Μέτρησε την κατανάλωση ενέργειας τη δεδομένη 

χρονική στιγμή Analyze Ανάλυσε την κατανομή της    κατανάλωσης αυτής Improve Εκτέλεσε τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποδίδεις καλύτερα στις βασικές αρχές που έχεις θέσει Control   

Επανεξέτασε τις αποδόσεις των μέτρων που έλαβες Η προαναφερόμενη στρατηγική αποσκοπεί στην 

αναγνώριση της πραγματικής ενεργειακής κατάστασης καθ’ εκάστη χρονική στιγμή (απαιτήσεις - 

παραγωγή ενέργειας) και πρέπει να αναλυθεί σε τρεις βασικούς άξονες (Εικόνα 1):  Μείωση των 

ενεργειακών απαιτήσεων  Διασφάλιση/Αύξηση των προμηθειών  Αλλαγή 

κουλτούρας/νοοτροπίας Οι ανωτέρω αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε τρεις βασικούς τομείς της 

ΠΑ:  Υποδομές – Επιχειρήσεις εδάφους  Αεροπορικές Επιχειρήσεις  Τεχνολογία [3] 

 

Υποδομές – Επιχειρήσεις εδάφους  
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Σε ό,τι αφορά στις υποδομές, κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν μελέτες από 

εξειδικευμένους μηχανικούς που θα εκθέτουν αναλυτικά το συνολικό κόστος της ενεργειακής 

βελτιστοποίησης εκάστης από τις υποδομές αυτές, πχ. ενός κτιρίου. Εν συνεχεία, η Διοίκηση θα 

πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των άνω μελετών και να εκτιμήσει κατά πόσο θα είναι σε θέση 

να παράσχουν μία ικανοποιητική περίοδο απόσβεσης του κόστους ή όχι. Έχοντας υπόψιν όλα τα 

παραπάνω, απώτερο σκοπό θα πρέπει να αποτελεί:  

α) η βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών, καθώς και των μελλοντικών υποδομών,  

β) η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  

γ) η ελαχιστοποίηση του κόστους. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση 

συνοψίζονται ως εξής:   

Βελτίωση υπαρχουσών υποδομών: 

• Εγκατάσταση αποτελεσματικού ενεργειακού φωτισμού  

• Παραγγελία εκ νέου/επαναπροσδιορισμός των κτιριακών συστημάτων  

•  Μεγιστοποίηση της δυνατότητας αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου 

• Βελτίωση της θερμικής αντίστασης των κτιρίων (θερμομόνωση)  

•  Βελτιστοποίηση/Αναπροσαρμογή του στόλου των οχημάτων ως προς τον αριθμό τους 

•  Αντικατάσταση των αναποτελεσματικών συστημάτων “Heating, Ventilation and Air 

Conditioning” (HVAC), συστήματα νερού, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κεντρικό σύστημα 

ποτίσματος κλπ.  

• Οχήματα χαμηλών ταχυτήτων  

• Μαζική μετακίνηση προσωπικού-προϊόντων   

Βελτίωση μελλοντικών υποδομών:  

• Αύξηση της χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων/ενέργειας  

• Κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων  

• Σχεδιασμός φιλοσοφίας μακράς διάρκειας διατηρησιμότητας (sustainability)  

•  Προώθηση χρησιμοποίησης ανθρωποκίνητων μέσων μεταφοράς για κοντινές αποστάσεις 

και για την μεταφορά του προσωπικού από και προς τους χώρους εργασίας (δημιουργία 

κατάλληλων προϋποθέσεων και υποδομών) Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:  

• Ανάπτυξη ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής και ενέργειας της βιομάζας  

•  Τεχνολογία χρήσης υδρογόνου  

• Αγορά μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ελαχιστοποίηση του κόστους:  

•  Σχεδιασμός/πρόβλεψη κόστους  

• Διαπραγμάτευση  

• Εκπαίδευση στις μεθόδους αποφυγής του κόστους  

•  Λειτουργία και διατήρηση [4] 

Αεροπορικές επιχειρήσεις  

Το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό για να διεξάγει τις αεροπορικές επιχειρήσεις είναι οι ιπτάμενοι. 

Σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία των ελεγκτών αεράμυνας, οι ιπτάμενοι μπορούν να 

αξιολογήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές πρακτικές που 

χρησιμοποιεί η ΠΑ, η οποία, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει μία αποτελεσματική 

ενεργειακή πολιτική στις αεροπορικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να εστιάσει στα παρακάτω: 
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 Ύπαρξη ηγετικού ρόλου:  

• Καθορισμός των βέλτιστων πρακτικών από έναν ενιαίο φορέα και συμμόρφωση όλων με 

αυτές  

•  Ενθάρρυνση του προσωπικού στον τομέα της λήψης πρωτοβουλιών  

•  Λογοδοσία και ανάληψη ευθυνών 

• Παροχή καθοδήγησης 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη των στόχων   

Πέτα αποδοτικά:   

• Βελτιστοποίηση διαδικασιών απογείωσης, πορείας και προσγείωσης  

• Επανεξέταση και επανακαθορισμός των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας  

• Μείωση της οπισθέλκουσας και του πλεονάζοντος βάρους των αεροσκαφών 

(αποδοτικότερος προγραμματισμός της διαμόρφωσης που θα χρησιμοποιηθεί)  

•  Διεύρυνση της χρήσης εξομοιωτών, καθώς και πλήρης και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή 

τους  

• Χρησιμοποίηση της διαδικασίας εναέριου ανεφοδιασμού  

• Επαναπροσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών πτήσης – χρησιμοποίησε το καύσιμο 

συντηρητικά (fuel management)  

• Βελτιστοποίησε την χρήση καυσίμου σε σχέση με την εκπαίδευση και όχι με τις ώρες 

(εκτέλεση ”events” ανά λίβρες καυσίμου)  

Καθιέρωσε την ενεργειακή συνείδηση:  

• Εκπαίδευση πληρωμάτων  

•  Επαναξιολόγηση της απαραίτητα εκπαίδευσης και εν συνεχεία εξειδίκευση αυτής 

αναλόγως της απαιτούμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας του ιπτάμενου προσωπικού  

•  Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών  

• Βελτιστοποίηση της διανομής των προϊόντων και της χρήσης των μεταφορικών αεροσκαφών  

• Βελτιστοποίησε της ενέργειας σε σχέση με την ασφάλεια πτήσεων  

• Ενημέρωση του προσωπικού για την πρόοδο των έργων/μελετών και των στόχων [5]  

Τεχνολογία  

Η ενεργειακή τεχνολογία πρέπει να είναι στην κορυφή της “agenda” του κάθε Διοικητή. Για την 

επιλογή της τεχνολογίας των οχημάτων, των υποδομών, ακόμα και των οπλικών συστημάτων, θα 

πρέπει να δίνεται έμφαση στην ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, όλη η τεχνολογική υποδομή και 

τα εξαρτήματα που απαιτούνται, δεν θα πρέπει να παραμεληθούν, καταστώντας τα έτσι 

παρωχημένα. 

Η συντήρηση, όπως και η απαραίτητη αναβάθμισή τους, ώστε να διατηρείται η πλήρης αξιοποίηση 

και η πιο δυναμική προοπτική, θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε 

να βρίσκεται υπό συνεχή βελτίωση. Η μεθοδολογία Technological Readiness Level (TRL) είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης καινοτομικών και νεοεισαχθέντων τεχνολογιών που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κυρίως σε εφαρμογές που αποσκοπούν συνήθως σε μία μεσοπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη ενεργειακή τεχνολογική στρατηγική (Εικόνα 2). Οι εφαρμογές της μπορούν να 

αποφέρουν τεχνολογικά πλεονεκτήματα σε βαρυσήμαντα “projects” και σε τομείς όπως η 

αναβάθμιση των δυνατοτήτων ενός οπλικού συστήματος, η αύξηση της αποδοτικότητας ενός τύπου 

καυσίμου ή ενός κινητήρα κλπ [6]. Αποτελεί μία μεθοδολογία οδηγός και αποτελείται από 10 
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ενότητες-στάδια (αναλόγως της τεχνολογίας και του έργου, μπορεί να χωριστεί και σε ανάλογες υπο-

ενότητες)  και όπως παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα, μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε 

ένα καινοτόμο τεχνολογικά σχέδιο κυριολεκτικά από το μηδέν.  

 

Μία ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειακής αξιοποίησης της τεχνολογίας και ενός σχεδίου 

αξιολόγησής της, μπορεί να βασίζεται σε δύο ιδέες ενεργείας (βάση του χρόνου και βάση των 

ενεργειών προς εκτέλεση). 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές προτάσεις βάσει αυτών:  

Βάση χρόνου Βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις:  

• Βελτίωση της αποδοτικότητας του κινητήρα και της δομής του αεροσκάφους, συναρτήσει 

του καυσίμου, χρησιμοποιώντας προσιτές στην ΠΑ τεχνολογίες  

•  Βελτίωση των επιδόσεων και αποδόσεων των “γηραιότερων” αεροσκαφών  

•  Πιστοποίηση καυσίμων και μειγμάτων καυσίμων, καθώς και των αεροσκαφών που μπορούν 

να τα χρησιμοποιήσουν Μεσοπρόθεσμες τροποποιήσεις:  
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❖ “Ελαφρύτερα” υλικά  

❖ Βελτιωμένα εξαρτήματα κινητήρων και ανάπτυξη προηγμένων υποσυστημάτων και 

εξαρτημάτων 

❖ Τροποποίηση των αεροσκαφών για ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας  

❖ Αναβάθμιση των εμπορικών κινητήρων  

Μακροπρόθεσμες τροποποιήσεις:  

• Μετάβαση σε νέας γενιάς κινητήρες σε παλαιότερα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν 

κινητήρες μεγαλύτερης κατανάλωσης  

Βάση ενεργειών  

Αξιολόγηση εναλλακτικών καυσίμων:  

❖ Αξιολόγηση μείγματος καυσίμων (π.χ. F-T/J-P8) και πιστοποίηση προς χρήση 

❖  Αξιολόγηση των βιοκαυσίμων για το CO2  

❖ Αξιολόγηση των καθαρά συνθετικών καυσίμων  

❖ Συμβατότητα υλικών  

Τεχνολογία αεροσκαφών: 

❖ Αύξηση της αερο-αποδοτικότητας (ελάττωση του βάρους, αποστολές μεγαλύτερης 

εμβέλειας, αύξηση του λόγου άντωσης προς οπισθέλκουσα)  

❖  Χρήση “ελαφρών” υλικών   

Αποτελεσματικές τεχνολογίες κινητήρων: 

❖ Αύξηση του λόγου ώσης προς βάρος  

❖ Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της θερμότητας  

Μείωση της προ υπάρχουσας ειδικής κατανάλωσης καυσίμου Προηγμένα σχεδιαστικά συστήματα:  

❖ Σχεδιασμός συστημάτων μετατροπής ενέργειας που επιτρέπουν τη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων  

❖ Συνεργασία με τους προμηθευτές (αξιόπιστο ERP λογισμικό σύστημα), ώστε να είσαι 

σε θέση ακριβούς αναγνώρισης του χρόνο ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών [8] 

 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα  

 Προκειμένου να επιτύχουμε τους προαναφερθέντες στόχους είναι επιβεβλημένη η χρησιμοποίηση 

εφαρμογών αξιολόγησης καινοτόμων τεχνολογιών, όπως επί παραδείγματι οι εφαρμογές 

Pentathlon, TRIZ, TRL κλπ.  

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Pentathlon, έχουμε ως αποτελέσματα μερικά από τα 

σπουδαιότερα, από άποψη κρισιμότητας, υπο-έργα που πρέπει να υλοποιήσει η ΠΑ (Πίνακας 2). 

Επίσης, ως ενδεικτικοί, αναλύονται τελευταία, οι στόχοι που είχε θεσπίσει πρόσφατα η Αμερικάνικη 

Πολεμική Αεροπορία (USAF) στα πλαίσια της ενεργειακής στρατηγικής της, σε ένα χρονοδιάγραμμα 

“Gantt Chart” (Παράρτημα 2).  
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Βάσει των σημερινών οικονομικών δεδομένων, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις εμφανίζονται 

απαγορευτικές, κυρίως λόγω του μεγάλου κεφαλαίου που απαιτούν, παρά το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να είναι μακράν οι πιο επικερδείς. Για αυτόν τον λόγο, η Ηγεσία πρέπει να εστιάσει 

στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια, καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί τον πρώτο 

διαθέσιμο και χαμηλού κόστους πόρο για αυτές τις επενδύσεις. Επιπλέον, όπως βλέπουμε στο 

επόμενο διάγραμμα (Εικόνα 3), το κόστος για το πρόγραμμα Superior Energy Performance (SEP) που 

εφάρμοσε το  Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. DoE), αφορά στο μεγαλύτερο 

τμήμα τις εργατοώρες του προσωπικού, καθιστώντας το έτσι ένα ιδιαίτερα χαμηλού κόστους 

πρόγραμμα [9]. Γι αυτό, άλλωστε, “projects” όπως το SEP και το Energy Management Systems 

(EnMS), όταν εφαρμοστούν, έχουν μεγάλο ρυθμό απόσβεσης (Return on Investment - ROI) [1].  

 

                             Εικόνα 3: Κόστος υλοποίησης ISO 50001 και προγράμματος SEP [8]  
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Με την υλοποίηση τέτοιων έργων, λόγω του μειωμένου άμεσα διαθέσιμου κεφαλαίου, οι αλλαγές 

που θα λάβουν χώρα δεν θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Σε βάθος 

χρόνου, το κεφάλαιο που θα αποσβέσουν οι βραχυπρόθεσμες αυτές αλλαγές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να καλυφθούν κάποιες από τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές επενδύσεις.  

Βραχυπρόθεσμα  

Όπως μπορούμε να δούμε στo επόμενο διάγραμμα (Εικόνα 4), ο φωτισμός και τα συστήματα HVAC, 

κατέχουν ποσοστιαία το 25% και 39% αντίστοιχα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η 

οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από την εφαρμογή βελτιώσεων σε ήδη αναποτελεσματικά 

συστήματα, όπως τα παραπάνω, είναι αμελητέα σε σχέση με τα οφέλη, τα οποία διαφαίνονται 

άμεσα [10].  

 

Τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, εμφανίζονται μακράν περισσότερο κερδοφόρα, το 

κόστος, όμως, για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων καύσης είναι υψηλότερο. Η απόφαση της 

εκάστοτε διοίκησης για εγκατάστασή τους πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν πλήθος παραγόντων, όπως 

είναι, ενδεικτικά, το κέρδος ανά μονάδα κατανάλωσης του “νέου“ καυσίμου σε σχέση με το 

παρελθόν, το ενεργειακό κέρδος ή η αντίστοιχη ζημία του “νέου” καυσίμου (ενεργειακή απόδοση), 

το κόστος της εγκατάστασης του “νέου” καυσίμου, η τιμή του στη διεθνή αγορά και οι πιθανές 

διακυμάνσεις της κατά τα επόμενα χρόνια/δεκαετίες. Στο πρώτο απο τα παρακάτω διαγράμματα 

(Εικόνα 5), το οποίο αποτυπώνει τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στις ΗΠΑ την 

χρονική περίοδο από το 1998 έως το 2016, εμφαίνετε ότι κατά τα τελευταία πέντε έτη αυτής της 

περιόδου το φυσικό αέριο ήταν φθηνότερο κατά 30% από το πετρέλαιο θέρμανσης, με 

αποκορύφωμα τα μέσα του 2015, οπότε παρατηρείται μία θεαματική πτώση στην τιμή του 

πετρελαίου.  
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Επιπλέον, όπως προκύπτει από το δεύτερο διάγραμμα (Εικόνα 6), το οποίο απεικονίζει τη 

διακύμανση του κόστους του φυσικού αερίου, η τιμή των άνω δύο προϊόντων, πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, διαφέρει από χώρα σε χώρα [11]. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι για την κατά το 

δυνατόν ορθότερη εκτίμηση και την λήψη της πλέον συμφέρουσας απόφασης, ένας διοικητής 

πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το σύνολο των διαθέσιμων πηγών ενέργειας και τα χαρακτηριστικά 

εκάστης (Εικόνα 7).  

  

Εικόνα 6: Ενδεικτική διαφοροποίηση της τιμής του πετρελαίου σε διάφορα κράτη (2007-2011)  

  

Εικόνα 7: Οι τιμές διαφόρων προϊόντων ενέργειας όπως αποτυπώνονταν από την Black Hills 

Corporation το 2014 [12]  

Πέρα από τα παραπάνω, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι σε μεγάλους 

οργανισμούς όπως η ΠΑ τα κέρδη μπορούν να ξεπεράσουν το 30%, λόγω του υψηλού δείκτη Annual 

Fuel Utilization Efficiency (AFUE). Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την ενέργεια που αποδίδεται από μία 

συσκευή σε σχέση με την ενέργεια που δέχεται, δηλαδή, του αποτελέσματος εκφραζομένου 

ποσοστιαία. Παραδείγματος χάριν, σε ό,τι αφορά έναν φούρνο αερίου, ένα ποσοστό της τάξης του 

90% AFUE, σημαίνει ότι ο φούρνος αυτός αποδίδει 90 BTUs  θέρμανσης για κάθε 100 BTUs φυσικού 
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αερίου που λαμβάνει, το δε υπόλοιπο αποτελεί τις απώλειες. Υψηλότερος δείκτης, λοιπόν, σημαίνει 

μεγαλύτερες αποδόσεις, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα [13]. 

 

Αναφορικά με τις αεροπορικές επιχειρήσεις, είναι ευρέως γνωστό στις τάξεις των πιλότων ότι 

υπάρχει ένα βέλτιστο ύψος πτήσης για κάθε αεροσκάφος. Πιστοποιώντας αυτά τα ύψη και πετώντας 

αυστηρά σύμφωνα με τον σκοπό της κάθε αποστολής, μπορούμε να επιτύχουμε μικρότερη 

κατανάλωση καυσίμου. Αυτό που απαιτείται είναι η αξιολόγηση του προφίλ κάθε αποστολής· για 

παράδειγμα, ένα αεροσκάφος απογειώνεται με το ελάχιστο καύσιμο (ελάχιστο βάρος) για την 

περιοχή ενδιαφέροντος, πετάει στο βέλτιστο  ύψος, με την βέλτιστη ταχύτητα -καταναλώνει, 

συνεπώς, πολύ λιγότερη ενέργεια- έχοντας τη δυνατότητα να εκτελέσει διάφορα “events” κατά την 

διαδρομή, πραγματοποιεί, πιθανώς, εναέριο ανεφοδιασμό και, αφού φτάσει στην περιοχή 

ενδιαφέροντος και εκτελέσει ένα ολοκληρωμένο “game plan”, να προσγειωθεί πλέον με το ελάχιστο 

καύσιμο.  

Ο εκπαιδευτικός χρόνος σε σύγκριση με το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να είναι κατά 10-

15% περισσότερος. Σύμφωνα, λοιπόν, με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλάνο, οι ιπτάμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου.  

Στον τομέα της τεχνολογίας, με τη χρήση του εργαλείου καινοτομίας TRIZ, μπορούν βραχυπρόθεσμα 

να επιτευχθούν από ελάχιστες αλλαγές έως τεράστιες αναβαθμίσεις. Το TRIZ είναι “ένα εργαλείο 

πρόβλεψης, ανάλυσης αλλά και επίλυσης προβλημάτων, το οποίο έχει δημιουργηθεί κατόπιν 

μελέτης των μοτίβων εφεύρεσης  που συναντάμε  στην παγκόσμια βιβλιογραφία και αφορούν 

διεθνείς πατέντες” [14].  

Το TRIZ παρουσιάζει μία συστηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την κατανόηση 

σύγχρονων και απαιτητικών προβλημάτων, το δυσεπίλυτο των οποίων απαιτεί μία εφευρετική λύση. 

Στο σημείο αυτό έρχεται το TRIZ για να μας παράσχει ένα εύρος στρατηγικών και μεθόδων 

προκειμένου να αναγνωρίσουμε και, στη συνέχεια, να εφαρμόσουμε τις λύσεις αυτές.  

 Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ογκώδης έρευνα που αφορούσε την 

θεωρία στην οποία βασίστηκε το TRIZ, είναι ότι από την συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων, 

η επίλυση των οποίων απαιτεί εφευρετικές λύσεις, αναδεικνύεται η ανάγκη να ξεπεραστεί ένα 

δίλημμα, άλλως να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ δύο αντικρουόμενων στοιχείων. 

Χαρακτηριστικά, στο Παράρτημα 3, παραθέτουμε ένα παράδειγμα (που θα μπορούσε πιθανά να 

εφαρμοστεί σε έναν αεροκινητήρα), όπου παρατηρούμε ότι για να βελτιωθεί ο παράγοντας 

“Δύναμη” (21), μειώνεται αντίστοιχα ο παράγοντας “Ρυθμός Κίνησης Αντικειμένων” (7).  
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Οι αρχές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εν προκειμένω είναι: η αρχή της “καθολικότητας“ (6), 

η αρχή της “αλλαγής παραμέτρων“ (35) και η αρχή “Ισχυρά Οξειδωτικά” (38). Χρησιμοποιώντας το 

TRIZ λοιπόν, υπάρχει η πιθανότητα σύμφωνα με κάποια από τις καινοτομικές του αρχές, οι μηχανικοί 

να μπορούν να αφαιρέσουν το επιπλέον οξυγόνο από τον αέρα πριν αυτό εισέλθει στον θάλαμο 

καύσης και να κρατήσουν τον ίδιο βαθμό ώσης. Με αυτόν τον τρόπο μία τεράστια μείωση στην 

κατανάλωση καυσίμου μπορεί να επιτευχθεί, ειδικά σε χαμηλότερα ύψη. Για περαιτέρω, 

πληροφορίες της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί το εργαλείο TRIZ, ο αναγνώστης θα πρέπει να 

ανατρέξει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.   

Μακροπρόθεσμα  

Την δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί η ανανεώσιμη ενέργεια να έχει ακόμη μικρότερη απόσβεση 

(ROI) από τα εναλλακτικά καύσιμα, είναι, ωστόσο, ανεξάρτητη από γεωπολιτικές εξελίξεις και 

οικονομικές συγκυρίες. Η απόδοσή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές 

συνθήκες, καθώς και από λοιπούς περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες, αποτελεί δε μία 

ανεξάντλητη μορφή ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία 

μακροχρόνια επένδυση [15].  

Στις περισσότερες εταιρείες η απόσβεση κυμαίνεται μεταξύ  1% και 9% κατ’ έτος. Δεν λείπουν, 

βέβαια, και περιπτώσεις, όπου η απόσβεση αυτή μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15%, όπως 

χαρακτηριστικά βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.  

 

Επί του παρόντος, είναι πολλές οι εταιρείες που δεν την έχουν υιοθετήσει, με προφανή εξήγηση το 

ότι στον κόσμο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, για να χαρακτηριστεί μια απόσβεση ως 

συμφέρουσα θα πρέπει να εμφανίζει ποσοστό μεταξύ  20% και 25% κατ’ έτος. Το ποσοστό αυτό έχει 

προσδιοριστεί με βάση τον μέσο όρο ζωής μιας εταιρείας, αποτελεί, όμως, την καλύτερη λύση για 

έναν οργανισμό σαν την ΠΑ,  που χαρακτηρίζεται από μακρά περίοδο συνεχούς και αδιάλειπτης  

λειτουργίας. Επιπλέον, ένας προσεκτικά μελετημένος και βελτιωμένος σχεδιασμός του τρόπου 

διανομής προϊόντων, θα μπορέσει να ελαχιστοποιήσει το ενεργειακό -και όχι μόνο- κόστος των 

μεταφορών. Στις μέρες μας είναι πιο εύκολο απ’ ότι στο παρελθόν να προβούμε σε βελτιστοποίηση 

του τομέα των μεταφορών με την χρήση των GPS και GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), 

σε συνδυασμό με εφαρμογές που αφορούν το Travelling Salesman Problem (TSP), ένα κλασσικό 

μαθηματικό πρόβλημα που χρησιμοποιεί για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό, ως θέμα έναν πωλητή, 

που πρόκειται να επισκεφθεί διάφορες πόλεις και αναζητά, μέσω μαθηματικών υπολογισμών, την 

καλύτερη δυνατή διαδρομή, προκειμένου να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα [17].  
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Τέλος, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το TRL, μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή πρωτοπόρα 

προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης. Στο Παράρτημα 4, παραθέτουμε ένα παράδειγμα που 

αφορά την βελτίωση της αεροπορικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα την χαμηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας μέσω της μείωσης του οξυγόνου στην εισαγωγή του κινητήρα.  

Σε ό,τι αφορά μικρές τεχνολογικές βελτιώσεις, το TRIZ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, που μας βοηθά 

να εστιάσουμε στις βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούμε· αποτελεί, κατά 

κάποιον τρόπο, έναν χρήσιμο οδηγό. Πέραν τούτου, όμως, η μεθοδολογία TRL αποτελεί το ιδανικό 

εργαλείο προκειμένου να αξιολογήσουμε τυχόν μεγαλύτερες σχεδιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις 

για μακρότερο χρονικό διάστημα.  

Συζήτηση και διαφοροποίηση  

Παραπάνω έγινε διεξοδική αναφορά και ανάλυση κάποιων εργαλείων-μεθοδολογιών, που μπορούν 

να γίνουν εκμεταλλεύσιμα σε πολλές εφαρμογές. Σε γενικότερο πλαίσιο, υιοθετώντας αυτήν την νέα 

ενεργειακή φιλοσοφία και εφαρμόζοντας την απορρέουσα από αυτήν νέα ενεργειακή πολιτική, η 

ΠΑ μπορεί να επιτύχει πολύ μεγάλες επιδόσεις, στην μείωση του κόστους λειτουργίας του 

οργανισμού. Κατά την παραπάνω ανάλυση και προκειμένου να αξιολογήσουμε τα ενεργειακά 

μεγέθη, δανειστήκαμε στατιστικά στοιχεία απο την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5, έπειτα από σχετική μελέτη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, 

καταδεικνύουν την μείωση της χρήσης καυσίμου σε ποσοστό της τάξης του 15%, καθώς και την 

μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για τις υποδομές και για τις επίγειες επιχειρήσεις σε ποσοστό 

της τάξης του 20%.  

Η ίδια μελέτη καταλήγει σε μείωση της τάξης του 16% επί της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

της ΠΑ των ΗΠΑ, η οποία αποτελεί συνολικά το 8,8% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του 

ΥΠΕΘΑ των ΗΠΑ, ποσοστό το οποίο, αδιαμφισβήτητα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλο.  

Παρόμοιες μελέτες και, κυρίως, η υλοποίηση αυτών, μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους τόσο λόγω 

της μοναδικότητας του εκάστοτε οργανισμού όσο και λόγω των πρωτοποριακών εφαρμογών που 

λαμβάνουν χώρα. Για τον λόγο αυτόν επιβάλλεται οι πρώτες μετρήσεις να πραγματοποιηθούν με 

πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα αυτών, σε συνάρτηση πάντα με 

την εις βάθος ανάλυση των απαιτήσεων και των (ενεργειακών) απωλειών, να καταστεί δυνατή η όσο 

το δυνατόν ακριβέστερη διάγνωση του ρυθμού απόσβεσης και, κατά συνέπεια, του μεγέθους του 

κεφαλαίου που θα πρέπει να επενδυθεί. Η ΠΑ μπορεί να αποτελεί έναν μικρού μεγέθους οργανισμό 

συγκριτικά με άλλες αεροπορίες ανά τον κόσμο, όπως των ΗΠΑ επί παραδείγματι, είναι, όμως, 

δομημένη βάσει υψηλών τεχνολογικών κριτηρίων και ανταποκρίνεται στα πρότυπα των δυτικών 

αεροποριών. 

 Ο οργανισμός αποτελεί μοναδικός και ιδιαίτερος, και η τυχόν αστοχίες κατά την απόπειρα αλλαγής 

της νοοτροπίας θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Η επιτυχία ενός τέτοιου έργου απαιτεί την εμφύσηση 

του πνεύματος που το διέπει στο σύνολο του προσωπικού του οργανισμού. Η δέσμευση της Ηγεσίας 

και η έγχυση της δέσμευσης αυτής από τα ανώτερα προς τα κατώτερα κλιμάκια αποτελεί, επίσης, 

απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων που θα θέσει η νέα αυτή ενεργειακή στρατηγική.  

Συμπεράσματα  

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή από την ΠΑ μίας στρατηγικής ενεργειακής διαχείρισης αποτελεί μία 

αναγκαιότητα, η οποία επιβάλλεται, πλέον, τόσο από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες όσο και 

από τις πολιτικο-κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή προτείνει βασικούς 

άξονες, που θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί, ότι οι επιλεγμένες βραχυπρόθεσμες και 
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μακροπρόθεσμες ενέργειες, βασίζονται στην παρούσα οικονομική κατάσταση· θα μπορούσαν ως εκ 

τούτου να τροποποιηθούν, ανταποκρινόμενες στα εκάστοτε νέα δεδομένα.  

Όπως προαναφέρθηκε, η χρησιμοποίηση καινοτόμων εργαλείων μπορεί να προτείνει λύσεις και να 

συνεισφέρει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης. Ο λόγος του κόστους προς το όφελος εμφανίζεται 

υπέρ το δέον θετικός, διότι ο οργανισμός, μέσω της εφαρμογής των ανωτέρω, μπορεί να οδηγηθεί 

σε σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, όπως ευκόλως προκύπτει από τα 

στατιστικά στοιχεία.  

Η τελική μας πρόταση είναι η εφαρμογή ενός ενεργειακού σχεδίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

της ΠΑ, και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν, διότι οι απαιτήσεις για ενέργεια βαίνουν συνεχώς 

αυξανόμενες, τη στιγμή που ο χρόνος που κυλά αμείλικτος δεν αφήνει περιθώρια για κωλυσιεργία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1:  

Ελληνικοί δείκτες στρατιωτικών δαπανών συναρτήσει του ΑΕΠ, κατανομή  αυτών και προσωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων [18]  

 

Παράρτημα 2: 

 “Gantt Chart” χρονοδιάγραμμα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που υιοθέτησε 

η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην τελευταία αναθεώρηση της ενεργειακής της στρατηγικής  
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Παράρτημα 3:  

Παράδειγμα TRIZ [19] 

 

Παράρτημα 4:  

Μεθοδολογία TRL (πχ. τεχνολογία μικρότερης κατανάλωσης λόγω της μειωμένης ποσότητας 

οξυγόνου στην είσοδο του θαλάμου καύσης, διατηρώντας σταθερή την ώση) Με σχόλια [gg1]:  
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Παράρτημα  5:  
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Κατανάλωση ενέργειας των αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, κατανάλωση ενέργειας της, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες Ένοπλες Δυνάμεις και η ποσοστιαία μείωση η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

βάση του ενεργειακού πλάνου μείωσης της κατανάλωσης [20],[21] 
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 2. Νομική Προσέγγιση για την Συνδρομή των Ε.Δ. στην Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας 

και ο Ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας  

Legal Approach for Assistance to Armed Forces in Homeland Security & the role of the Air Force-   

            Βy  ZISIS KYRGOS - ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΓΟΣ  

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι Αρχηγοί των Επιτελείων, 

αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εισήγησής μου είναι η 

Νομική Προσέγγιση για την Συνδρομή των Ε.Δ. στην Εσωτερική 

Ασφάλεια της Χώρας και ο Ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας. (Οι 

χαιρετισμοί τροποποιούνται αναλόγως τους παρευρισκόμενους).  

Αναφορικά με τα αντικείμενα τα οποία θα αναλυθούν, αρχικά θα γίνει μία μικρή επεξήγηση 

ορισμένων γενικών, εισαγωγικών εννοιών οι οποίες αφορούν την Εθνική Ασφάλεια και θα 

αναφερθούν οι κύριες απειλές της εσωτερικής εθνικής ασφάλειας. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά 

στην θεωρία της νόμιμης και δίκαιης επεμβάσεως, ως ενός συστήματος κριτηρίων για την παροχή ή 

μη της συνδρομής των Ε.Δ. σε μία περίπτωση κρίσης, θα αναλυθεί το σύστημα αρμοδιοτήτων των 

Ε.Δ. και των Σ.Α. και θα γίνει μία ανάλυση του ισχύοντος ελληνικού νομικού πλαισίου. Τέλος, θα 

αναλυθούν τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση της παραπάνω νομοθεσίας, 

με έμφαση στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Πολεμική Αεροπορία.  

          

Προκειμένου λοιπόν να ορίσουμε την έννοια της εσωτερικής ασφάλειας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε 

από τις βασικές έννοιες οι οποίες ορίζουν τις πράξεις ενός κράτος. Η πρώτη έννοια την οποία πρέπει 

να αναλύσουμε είναι αυτή του εθνικού σκοπού. Ο εθνικός σκοπός ενός κράτους είναι ουσιαστικά ο 

λόγος ύπαρξης του κράτους. Και σε ένα κράτος στο οποίο υπάρχει και εκφράζεται η λαϊκή κυριαρχία, 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αυτός δεν είναι άλλος από το ευ ζην του λαού.  

Η έννοια αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την οικονομική ευημερία του λαού, αλλά περικλείει και την 

νομική, φιλοσοφική και ηθική σκέψη του λαού και αφορά τις διάφορες αξίες οι οποίες τον 

χαρακτηρίζουν. Ακόμη περιλαμβάνει την φυσική ασφάλεια του λαού στην γενική της έννοια. Το 

εθνικό συμφέρον, αφορά ουσιαστικά στην εκπλήρωση του εθνικού σκοπού.  

Επομένως, προκύπτει ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί κομμάτι των εθνικών συμφερόντων, εφόσον 

άπτεται της εξασφάλισης της εθνικής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ακεραιότητας και φυσικής 

ασφάλειας των πολιτών της χώρας, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την ευημερία του λαού.  

Η εθνική ασφάλεια με τη σειρά της χωρίζεται σε εξωτερική εθνική ασφάλεια, η οποία αφορά την 

προστασία του κράτους από απειλές εκτός των συνόρων, και σε εσωτερική εθνική ασφάλεια, η 

οποία αφορά την προστασία του κράτους από εσωτερικές απειλές. Ως εσωτερική ασφάλεια θα 
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μπορούσε να οριστεί η διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευνομίας εντός των συνόρων 

της επικράτειας ενός κράτους. 

 Λόγω του παγκόσμιου σκηνικού, είναι σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσδιάκριτο το εάν μία 

απειλή είναι εσωτερική ή εξωτερική. Για παράδειγμα, η απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας 

εκφράζεται εσωτερικά των χωρών, όπως στις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας, όμως τα αίτιά 

της βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους. Υπεύθυνοι για την εξωτερική ασφάλεια είναι συνήθως 

οι ένοπλες δυνάμεις, ενώ για την εσωτερική τα σώματα ασφαλείας και σε ορισμένες περιπτώσεις 

χωρών και κάποια τμήματα του στρατού.  

Όσον αφορά τις απειλές της εσωτερικής ασφάλειας, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους 

στην σχετική βιβλιογραφία. Αυτή την οποία θα ακολουθήσουμε για τις ανάγκες της εισήγησης, τις 

χωρίζει στις εξής πέντε κατηγορίες: Σε ένοπλες εξεγέρσεις, όπως για παράδειγμα τα στρατιωτικά 

πραξικοπήματα, σε εκτεταμένες βίαιες διαδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν καταστροφές 

δημόσιων υποδομών και θανάτους […].  […] τρομοκρατία, αποσχιστικά κινήματα και αντάρτικες 

οργανώσεις, […] καθώς και στο βαριά εξοπλισμένο και οργανωμένο έγκλημα.   

            

Προκειμένου οι Έ.Δ. να παράσχουν την συνδρομή τους, είναι απαραίτητο σε μία οποιαδήποτε 

κατάσταση, αυτή να εξεταστεί και να κριθεί κατά πόσο είναι δυνατή, πρακτική, νόμιμη και θεμιτή 

μια τέτοια εξέλιξη. Μία θεωρία η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εξετάσουμε αυτό το 

ενδεχόμενο, είναι αυτή του δίκαιου και νόμιμου πολέμου, προσαρμοσμένη για της ανάγκες της 

εσωτερικής ασφάλειας.  

Η συγκεκριμένη θεωρία μας δίνει έξι κριτήρια τα οποία πρέπει να εξετάσουμε προκειμένου να 

μπορέσουμε να αποφανθούμε εάν η συνδρομή των Ε.Δ. είναι κάτι το θεμιτό. Αρχικά, εξετάζεται το 

κριτήριο της δίκαιης υποθέσεως. Δεν θα ήταν θεμιτό να υπάρξει προληπτική προβολή στρατιωτικής 

ισχύος. Επομένως, ο χαρακτήρας της επέμβασης πρέπει να είναι καθαρά κατασταλτικός και όχι 

προληπτικός. Σύμφωνα με το κριτήριο της νόμιμης δικαιοδοσίας, το όργανο το οποίο λαμβάνει την 

απόφαση πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο ως προς αυτό, δηλαδή να είναι ένα νόμιμα 

εκλεγμένο βουλευτικό σώμα, ή σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για 

τη λήψη της απόφασης από άλλα όργανα. Ένα ακόμη κριτήριο είναι αυτό των καλών προθέσεων, 

βάση του οποίου η επέμβαση θα πρέπει να γίνεται για την ικανοποίηση των συμφερόντων της 

κοινωνίας γενικότερα και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδος αυτής.  

Προχωρώντας στο κριτήριο της ύπαρξης πιθανότητας επιτυχίας,  η συνδρομή των Ε.Δ. θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ποσοστό όσον αφορά την πιθανότητα επιτυχίας του γενικότερου 

σχεδίου. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια, είναι αυτό του έσχατου μέσου. Προκειμένου να 

δικαιολογηθεί η συνδρομή των Ε.Δ., θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδεδειγμένη αδυναμία των 

υπολοίπων φορέων να καταπολεμήσουν μόνοι τους την απειλή, είτε λόγω ανεπάρκειας μέσων, είτε 

λόγω ανεπάρκειας δυνάμεων. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώς εάν υπάρχει άλλος τρόπος 

επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει.  
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Το έκτο και τελευταίο κριτήριο, είναι αυτό της αναλογικότητας. Το συγκεκριμένο δεν αποτελεί τόσο 

κριτήριο για την απόφαση της συνδρομής, αλλά περισσότερο του τρόπου εμπλοκής των Ε.Δ. . 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα μέσων, δυνάμεων και τακτικών της 

δύναμης καταστολής ως προς τη δύναμη της απειλής. Για παράδειγμα, εάν η δύναμη της απειλής 

δεν διαθέτει αεροπορικά ή αντιαεροπορικά μέσα, δεν θα ήταν αντίστοιχα αθέμιτο να κατασταλεί 

με τη χρήση αεροπορικών επιδρομών.  

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδος, η ελληνική εθνική εσωτερική ασφάλεια, βάσει του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου, προασπίζεται από τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή το λιμενικό σώμα, 

το πυροσβεστικό σώμα, την ελληνική αστυνομία και την εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα σώματα ασφαλείας δεν υπάγονται διοικητικά σε κάποιο επιτελείο, όπως στην 

περίπτωση των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά υπάγονται απευθείας στο υπουργείο το οποίο 

είναι αρμόδιο για την προστασία του πολίτη, με εξαίρεση το λιμενικό σώμα το οποίο υπάγεται στο 

υπουργείο αρμόδιο για την ναυτιλία.  

Υπεύθυνοι για την ελληνική εθνική εξωτερική ασφάλεια είναι οι τρεις κλάδοι των ενόπλων 

δυνάμεων, οι οποίοι υπάγονται συγκεντρωτικά στη διοίκηση του ΓΕΕΘΑ. Από τα θεσμικά κείμενα τα 

οποία καθορίζουν τις αποστολές τους, οι Ε.Δ. δεν προβλέπεται να απασχολούνται για την 

καταπολέμηση εσωτερικών απειλών. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στρατιωτικές δυνάμεις να 

συνδράμουν τα σώματα ασφαλείας στην προάσπιση της εσωτερικής ασφάλειας.  

Το νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνδρομή 

αυτή, περιλαμβάνει το άρθρο 48 Σ., το Π.Δ. 84/2009  «Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας των 

Στρατευμάτων» και τον Νόμο 566/1977 «Περί καταστάσεως πολιορκίας».  

Το σημαντικότερο κομμάτι της νομοθεσίας, είναι αδιαμφισβήτητα το άρθρο 48 Σ. στο οποίο 

προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας. Για την 

ψήφιση του άρθρου απαιτείται η πλειοψηφία των τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, δηλαδή 180 

βουλευτών. Η εφαρμογή της καταστάσεως πολιορκίας έχει διάρκεια 15 ημερών, με το πέρας των 

οποίων απαιτείται εκ νέου υπερψήφιση από τη βουλή. Σε περίπτωση που δεν μπορεί  για 

οποιοδήποτε λόγο να συγκληθεί το βουλευτικό σώμα, δύναται να ενεργοποιηθεί το άρθρο με πράξη 

του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ψηφιστεί εντός 15 ημερών, αλλιώς 

παύει η ισχύς του. Το άρθρο 48 τίθεται σε εφαρμογή σε περιπτώσεις πολέμου, επιστράτευσης 

εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και εκδήλωσης ένοπλου 

κινήματος για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πέραν από την εφαρμογή των 

διατάξεων του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας, το άρθρο 48 προβλέπει την αναστολή ισχύος 

συγκεκριμένων άρθρων του Σ. Δεν είναι απαραίτητη η αναστολή όλων  των άρθρων που 

προβλέπεται, όμως η αναστολή τους γίνεται αναλόγως με τον βαθμό ελευθερίας που χρειάζεται να 
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δοθεί στις Ε.Δ. . Τέλος, με το άρθρο 48 ενισχύονται οι εξουσίες του ΠτΔ, ο οποίος μπορεί να εκδίδει 

εκτάκτως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες 

ανάγκες και να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών.  

Το επόμενο κομμάτι νομοθεσίας το οποίο θα εξετάσουμε είναι το Π.Δ. 48/2009. Στον κανονισμό και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 17, περιγράφεται η διαδικασία με την οποία μπορούν να ενισχυθούν οι 

αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις, εφόσον έχει κηρυχτεί κατάσταση πολιορκίας και για τις 

περιοχές που έχει κηρυχθεί αυτή. Αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι Ε.Δ. είναι υποχρεωμένες να 

διεξάγουν τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο ΑΔΦ τίθεται αρχαιότερος της εσωτερικής 

ασφάλειας του αστυνομικού διοικητή καθώς και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να 

διατηρούνται σε απόσταση 100-150 μέτρων από την περιοχή της κρίσης, προκειμένου να μπορούν 

να εμπλακούν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Ορίζονται οι κανόνες εμπλοκής και διευκρινίζεται ότι: οι 

δυνάμεις συνδρομής πρέπει να αποτελούνται από πεζοπόρα τμήματα, μεταφορικά μέσα πάσης 

φύσεως, ειδικά οχήματα περισυλλογής, ή συνδυασμό των ανωτέρω. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

σημείο του διατάγματος αναφέρει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 

για αστυνόμευση και απώθηση διαδηλωτών.  

Ο Ν. 566/1977 αναφέρει την μεταφορά των εξουσιών των πολιτικών αρχών για την προστασία της 

ασφάλειας του κράτους, της τήρησης της τάξεως και της αστυνόμευσης στις στρατιωτικές αρχές. 

Επίσης, δίνει έναν αριθμό συγκεκριμένων ελευθεριών στις Ε.Δ. Αξίζει να σημειωθεί πως 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κάθε ελευθερία των Ε.Δ. θα πρέπει να έχει ανασταλεί η ισχύς του 

αντίστοιχου άρθρου του συντάγματος. Για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την 

σύλληψη ατόμων άνευ δικαστικού εντάλματος, την απαγόρευση συναθροίσεων και την 

απαγόρευση δημοσίευσης πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο. Προκειμένου όμως να τεθούν οι 

διατάξεις αυτές σε ισχύ θα πρέπει να έχουν ανασταλεί αντιστοίχως τα άρθρα 6, 11 και 14 του 

Συντάγματος.  

Πέραν όμως της εγχώριας νομοθεσίας, περιορισμούς στη δράση της κυβερνήσεως και κατ επέκταση 

των Ε.Δ. θέτουν και κομμάτια του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 28 Σ., από τη στιγμή που 

θα επικυρωθεί με νόμο και θα τεθεί σε ισχύ, μία διεθνής σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και μάλιστα υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης 

νόμου. Τα κυριότερα κομμάτια του διεθνούς δικαίου τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 

εφαρμογή μιας καταστάσεως πολιορκίας είναι τα εξής τρία:  

• Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο επικυρώθηκε με τον 

Νόμο 2462/1997.  

• Το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, το οποίο 

επικυρώθηκε με τον Νόμο 1532/1985.  

• Το πρωτόκολλο ΙΙ της Συνθήκης της Γενεύης, το οποίο επικυρώθηκε με τον Νόμο 2105/1997.  

Αναλυτικότερα, τα δύο πρώτα Σύμφωνα διασφαλίζουν ορισμένες πολύ βασικές ελευθερίες, όπως 

για παράδειγμα ότι από κανέναν δεν μπορεί να αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή, ή ότι κανείς δεν μπορεί 

να υπόκειται σε βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση.   

Το Πρωτόκολλο ΙΙ της Συνθήκης της Γενεύης αφορά εσωτερικές συγκρούσεις και λαμβάνει ισχύ όταν 

η απειλή έχει πλέον λάβει μεγάλες διαστάσεις και πρόκειται για γενικευμένη εμφύλια σύγκρουση. 

Σε αυτή την περίπτωση, το πρωτόκολλο θέτει διάφορους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν τόσο τον 

τρόπο μεταχείρισης των πολέμιων, π.χ. την προστασία των τραυματιών, των ναυαγών κ.λπ., όσο και 

την προστασία του γενικότερου πληθυσμού. Συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ άλλων πως 

οποιαδήποτε υποδομή αφορά τη σίτιση ή την επιβίωση γενικότερα του τοπικού  
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πληθυσμού απαγορεύεται να γίνει στόχος επιθέσεως. Το ίδιο ισχύει και για εγκαταστάσεις οι οποίες 

περικλείουν επικίνδυνες δυνάμεις, όπως εργοστάσια, ακόμη και εάν αποτελούν στρατιωτικούς 

στόχους. Τέλος, απαγορεύεται ο εξαναγκασμός του τοπικού πληθυσμού σε εκκένωση της περιοχής, 

ένας σημαντικότατος περιορισμός ο οποίος θα βοηθούσε ιδιαιτέρως τις δυνάμεις της καταστολής, 

προκειμένου να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.  

 

Από τις παραπάνω πληροφορίες, είμαστε σε θέση να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: Από τις 

πέντε περιπτώσεις εσωτερικών απειλών που αναφέραμε στην αρχή, η ελληνική νομοθεσία δίνει το 

περιθώριο συνδρομής μονάχα στην περίπτωση αποσχιστικών κινημάτων. Παρόλα αυτά, και 

αντλώντας πληροφορίες από την περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και την εφαρμογή 

του σχεδίου Ίφιτος, είναι δυνατόν να υπάρξει συνδρομή των Ε.Δ. στις περιπτώσεις της τρομοκρατίας 

και του οργανωμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα, με ειδική διάταξη των Ν.2833/2000 και 

Ν.3257/2004, είχε συσταθεί ειδικός κλάδος ολυμπιακών αγώνων 2004. Οι ανωτέρω νόμοι 

προέβλεπαν την απασχόληση στελεχών και οπλιτών των Ε.Δ. στην ασφάλεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Επομένως, σε μία περίπτωση όπου τα μέσα και το προσωπικό των Σ.Α. δεν επαρκούν για 

την καταπολέμηση μιας απειλής, θα ήταν δυνατόν με την ίδιου τύπου νομοθετική ρύθμιση να 

επιτευχθεί η παροχή συνδρομής από τις Ε.Δ. . Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί πως ακόμη και σε 

αυτήν την περίπτωση, η συνδρομή υπήρξε μονάχα για τη χρονική διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων, με την διάθεση του προσωπικού να απαγορεύεται να ξεπερνάει τους 8 μήνες. Εδώ λοιπόν 

βλέπουμε έναν άλλον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συνδράμουν οι Ε.Δ. στην εσωτερική 

ασφάλεια πέρα από την περίπτωση της καταστάσεως πολιορκίας.  

Επίσης, τα χρησιμοποιούμενα μέσα της συνδρομής θα μπορούσαν να είναι πεζοπόρα, ένοπλα 

τμήματα και των τριών κλάδων των Ε.Δ., οπλισμένα με πάσης φύσεως φορητό οπλισμό, πάσης 

φύσεως μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς προσωπικού, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, αρματαγωγά 

κ.λπ. ή μέσα τα οποία ενώ ο κύριος ρόλος τους δεν είναι απαραίτητα η μεταφορά προσωπικού, αυτά 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά αυτού, π.χ. υποβρύχια ή άλλου τύπου πλοία. 

Ειδικότερα για την Πολεμική Αεροπορία, ως κλάδος διαθέτει τον σημαντικότερο αριθμό εναέριων 

μέσων με αντίστοιχες δυνατότητες μεταφοράς δυνάμεων και εξοπλισμού.  

Οι ειδικές επιχειρήσεις τις οποίες θα μπορούσε να αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία, αναλόγως του 

βαθμού ελευθερίας που έχει δοθεί, είναι η διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων, με 

συνεργασία μεταξύ του Σ.Ξ. και της Π.Α., ειδικά σε περιοχές όπου κάτι τέτοιο θα ήταν πρόσφορο, 

όπως για παράδειγμα για την ταχεία ανταπόκριση σε μία κρίση σε ένα νησί όπου δεν υπάρχει άμεσο 

προγεφύρωμα για τα πλωτά μέσα. Την καταστολή της απειλής, αναλόγως των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων, την αεροδιακομιδή απωλειών και τη γενικότερη παροχή υγειονομικής υποστήριξης 

και ανθρωπιστικής βοήθειας. Τέλος, θα μπορούσε να συνδράμει και στην συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών, ιδιαίτερα με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.  
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2. Εφαρμοσμένη μελέτη του Κλίματος Ασφάλειας στην Πολεμική Αεροπορία για την εισήγηση 

δράσεων βελτίωσης της Κουλτούρας Ασφάλειας μέσω ενός Συστήματος Συμπεριφορικής 

Ασφάλειας   

Applied Study of Safety Climate in the Air Force to Propose Safety Improvement Actions of   the 

Culture through a Behavioral Based Safety System-  

           By PANAGIOTIS SOTIRIADIS & CHARALAMBOS NTALIOS 
                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ &  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ   

 

 

Εισαγωγικές έννοιες σε οργανισμούς υψηλού ρίσκου 

- ΔΟΠΑ: ανάλυση “κουλτούρας ασφάλειας”, μέσω της INSAG-1. 

- Κουλτούρα ασφάλειας: παράγοντας άμεσα συνδεόμενος με τα αίτια ανατίναξης του Νο.4 

πυρηνικού αντιδραστήρα στο Chernobyl (1986) 

- Νο1 προτεραιότητα σε οργανισμούς υψηλού ρίσκου 

Γνωρίσματα Κουλτούρας Ασφάλειας 

I. Οροθετείται από μία οργάνωση με αμοιβαίες αξίες. 

II. Ασχολείται με επίσημα ζητήματα ασφάλειας 

III. Αντικατοπτρίζεται στην θέληση των στελεχών να εξελιχθούν στηριζόμενα στα λάθη του 

παρελθόντος. 

IV. Διακρίνεται από αντοχή, σταθερότητα και ανθίσταται σε εξωγενείς μεταβολές. 

Πτυχές Κλίματος Ασφάλειας 

I. Ασφάλεια σε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα της 

υπάρχουσας κατάστασης. 

II. Στενά συνδεδεμένη με άυλα θέματα. 

III. Είναι ένα χρονικό φαινόμενο, σχετικά ασταθές και υπόκειται σε αλλαγές. 

Σύγκριση 

- Το κλίμα ασφάλειας συνιστά υποσύνολο της κουλτούρας ασφάλειας.  
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- Η κουλτούρα ασφάλειας διακρίνεται ως πιο ανθεκτική από την επιφανειακή δομή του 

αντίστοιχου κλίματος.  

- Το κλίμα ασφάλειας καταλογίζεται ως ο δείκτης αναφοράς και μέτρησης της κουλτούρας 

ασφάλειας. 

- Το κλίμα ασφάλειας αξιοποιεί την επικρατούσα φάση, ενώ η κουλτούρα ασφάλειας έχει ως 

προτεραιότητα την υιοθέτηση κατάλληλης νοοτροπίας. 

Σκοπός της Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 

- Προαγωγή της Επιχειρησιακής Ικανότητας 

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΠΑ 

- Προσέγγιση μηδενικού δείκτη ατυχημάτων 

- Εύρεση μεθόδων πρόληψης οποιουδήποτε ατυχήματος που θα μπορούσε να εκδηλωθεί. 

“To ανθρώπινο σφάλμα είναι αποδεκτό και κατανοητό όμως σε καμία περίπτωση η ΠΑ δεν ανέχεται 

την αδιαφορία και τις παραβιάσεις των διαταγών, κανονισμών και περιορισμών από πρόθεση.” 

Αρχές του ORM 

Operational Risk Management: 

- Αποδοχή του κινδύνου στην περίπτωση που το κέρδος υπερβαίνει το ρίσκο. 

- Μη ανάληψη περιττών ρίσκων. 

- Ενσωμάτωση του ORM στο σχεδιασμό και προγραμματισμό όλων των υφιστάμενων 

επιπέδων. 

- Λήψη αποφάσεων και αποδοχή ρίσκων σε αποδεκτό διαχειρίσιμο επίπεδο. 

Στάδια του ORM 

- Γνωστοποίηση του κινδύνου 

- Εκτίμηση του κινδύνου 

- Μέτρα διαχείρισης κατά την ανάλυση κινδύνου 

- Λήψη αποφάσεων ελέγχου της επικινδυνότητας 

- Εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης  

- Επιθεώρηση και αξιολόγηση 

Αρχές CRM 

- Επίγνωση της κατάστασης 

- Ακεραιότητα 

- Διαχείριση εργασιών  

- Επικοινωνία 

- Διαχείριση κινδύνων ή λήψης αποφάσεων 

- Σχεδιασμός αποστολής, ενημέρωση και απ ενημερωση 

Μοντέλα Ανθρώπινου Παράγοντα 

- Καταλυτικότερος παράγοντας προς την διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος ασφάλειας στον 

τομέα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους καθίσταται ο: 
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Human Factors Analysis and Classification System 

Σύστημα Ανάλυσης και Ταξινόμησης των Ανθρώπινων Παραγόντων (HFACS):  

- I.Στοχεύει στην πρόληψη 

- II.Δεν έχει σκοπό να αποδώσει ευθύνη, αλλά να κατανοηθούν τα αίτια του ατυχήματος 

- III.Εντοπισμός επαναλαμβανόμενων τάσεων μέσω ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών    

 
Ερευνητικό εργαλείο προς αξιοποίηση 

- NOSACQ-50: Νορβηγικό ερωτηματολόγιο μέτρησης 

Κλίματος Ασφάλειας. 

- Σύγχρονη έρευνα 

- Επαλήθευση της αξιοπιστίας του 

- Βάση δεδομένων για συγκριτική αξιολόγηση 
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Ερευνητικό εργαλείο προς αξιοποίηση 

- Στάλθηκαν 500 ερωτηματολόγια 
- Επέστρεψαν 352, σε ποσοστό 70.4% 
- Διαδικασία μετάφρασης 

Διαμόρφωση πιλότου 

- NOSACQ-50: Νορβηγικό ερωτηματολόγιο μέτρησης Κλίματος Ασφάλειας. 

- Εκπόνηση έρευνας, υπό την αιγίδα του ΚΕΑΠΕ/ΓΕΑ, με διαμόρφωση ερωτηματολογίου και 

μετάφραση αυτού κατ’ αντιστοιχία με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας 

 

Ερευνητικό εργαλείο προς αξιοποίηση 

- NOSACQ-50: Νορβηγικό ερωτηματολόγιο μέτρησης Κλίματος Ασφάλειας.  

- Εκπόνηση έρευνας, υπό την αιγίδα του ΚΕΑΠΕ/ΓΕΑ, με διαμόρφωση ερωτηματολογίου και 

μετάφραση αυτού κατ’ αντιστοιχία με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.  

- Τα ερωτηματολόγια αποτελούνται από 50 ερωτήσεις τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε 7 

διαστάσεις. 

Διαστάσεις ερωτηματολογίου 

1.Διαχείριση των προτεραιοτήτων σχετικών με την ασφάλεια 
2.Ενίσχυση του τρόπου διαχείρισης της ασφάλειας 
3.Διαχείριση του συστήματος δικαίου στην ασφάλεια. 
4.Δέσμευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας 
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5.Προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων έναντι αποδοχής κινδύνου 
6.Διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών σε θέματα ασφάλειας και καλλιέργεια 

αισθήματος εμπιστοσύνης. 
        7.Η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας. 

Ερευνητικό εργαλείο προς αξιοποίηση 

- NOSACQ-50: Νορβηγικό ερωτηματολόγιο μέτρησης Κλίματος Ασφάλειας.  

- Εκπόνηση έρευνας, υπό την αιγίδα του ΚΕΑΠΕ/ΓΕΑ, με διαμόρφωση ερωτηματολογίου και 

μετάφραση αυτού κατ’ αντιστοιχία με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας. 

- Τα ερωτηματολόγια αποτελούνται από 50 ερωτήσεις τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε 7 

διαστάσεις.  

- Ο υπολογισμός των μέσων όρων για κάθε διάσταση και άτομο χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό μέσων όρων κάθε διάστασης ομάδας ατόμων. 
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Συμπεράσματα 

- Το συνολικό επίπεδο του κλίματος ασφάλειας της Πολεμικής Αεροπορίας είναι 

ικανοποιητικά υψηλό. 

- -Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας του προσωπικού έναντι της αποδοχής κινδύνου, 

παρατηρούνται αποτελέσματα κοντά στην βάση.  

- Υφίστανται αισθητά αποκλίσεις προς τις διάφορες διαστάσεις που διερευνώνται.  

- Η ανάθεση εργασιών και η διαχείριση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας δεν 

κοινοποιείται με την αποδοτικότερη μέθοδο προς τους εργαζομένους.  

- Η αύξηση των χρόνων υπηρεσίας είναι ανάλογη με την αύξηση του επιπέδου κλίματος 

ασφάλειας. 

Εισηγήσεις 

- Απόδοση έμφασης στην απεικόνιση του προβλήματος  

- Απαρίθμηση των παραγόντων που συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην συμπεριφορική 

ασφάλεια του ανθρώπου.  

- Εμβάθυνση στα στοιχεία που ωθούν τον άνθρωπο να υποκύψει στο λάθος.  

- Μελέτη των παραμέτρων που μεγιστοποιούν το ρίσκο.  

- Μελέτη των συνεπειών κάθε είδους λάθους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  

- Συνδυασμός γνώσης/εμπειρίας με σκοπό την μείωση λαθών. Αξιολόγηση / Επαναδιαλογή 

με σκοπό την συνεχή βελτίωση. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  - ΣΥΝΟΨΗ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Προς ΒΡΕΤΤΟ Βασίλειο  

E: Αναφέρατε ότι το πρόγραμμα σπουδών κάθε στελέχους μας  που προορίζεται να αναδειχτεί σε 

θέσεις ηγεσίας της ΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να αντικατοπτρίζει την εξαιρετική 

ασάφεια του σύγχρονου πόλεμου. Μπορείτε να μας πείτε πως θα βλέπατε αυτήν την εκπαίδευση 

των στελεχών μας; 

Α. Οι ΕΔ αντιμετωπίζουν ιστορικά  συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα – με 

χαρακτηριστικά  μεταβλητότητας, αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και αμφιβολίας, πλην όμως οι 

πλέον πρόσφατες μορφές ένοπλων  συγκρούσεων δείχνουν ότι εφαρμογή νέων αντιλήψεων και 

τεχνικών, δημιουργούν άγνωστα προβλήματα, με μη αντικειμενικά προβλέψιμη λύση και, συνεπώς, 

δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και κυρίως αδυναμία πρόβλεψης αντίδρασης/δράσης, ώστε 

η εκπαίδευση  να εστιάσει. Συνεπώς αναδεικνύεται η ανεπάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Μια σωστή στρατηγική μάθησης απαιτεί πρώτα τη χαρτογράφηση των προβλημάτων βάσει ενός 

concept  που θα αναλύει  τα  γνωστά προβλήματα και θα καταγράφει τις γνωστές λύσεις, θα εξετάζει 

γνωστά προβλήματα και θα προσπαθεί να βρει πιθανές άγνωστες λύσεις  και τέλος θα ερευνά για 

άγνωστα προβλήματα και άγνωστες λύσεις. Ενώ οι σημερινή διδασκαλία τακτικών και στρατηγικών 

εξετάζουν   και αναλύουν τον  τομέα των υπαρκτών προκλήσεων και λύσεων στη βάση "γνωστό 

πρόβλημα- γνωστή λύση",  είναι θεμελιωδώς ανίκανες να αντιμετωπίσουν την αμφισημία του 

"άγνωστου-άγνωστου" τομέα που περιβάλλει τις αναδυόμενες έννοιες πολέμου.  

Η μετάβαση από την αντιμετώπιση του "γνωστού-γνωστού" στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

τομέα  "άγνωστο- άγνωστο" περιγράφεται (από τον Greg Galle του SolveNext) ως μετακίνηση από 

μια  "προβλέψιμη διαδρομή" -με  γνωστά  αποτελέσματα,  "σωστές" απαντήσεις και  γραμμική 

αιτιώδης συνάφεια των γεγονότων– σε ένα "τολμηρό μονοπάτι" πρωτοφανούς καινοτόμου 

εκπαίδευσης βάσει έρευνας και πιθανών σεναρίων, βασισμένο δηλαδή στον εντοπισμό και την 

εξέταση υποθέσεων. 

Αυτό μπορεί να γίνει αν αφοσιωθούμε και θέσουμε ξεκάθαρους στόχους εκπαίδευσης ανά στάδιο 

βάσει της λογικής αυτής (των άγνωστων προβλημάτων και άγνωστων λύσεων) και αξιολογούμε και 

ανατροφοδοτούμε την εκπαίδευση ρωτώντας συνεχώς εάν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 

έχουν τους σωστούς/επιδιωκόμενους στόχους.  Αυτή η γραμμή της ερευνητικής μάθησης  θα 

διεγείρει τον πειραματισμό και θα εντοπίσει σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε. 

Σύμφωνα με μια έρευνα (του Gary Klein), έμπειροι ηγέτες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο μια 

μέθοδο που ονομάζεται  decision-primed decision (RPD), όπου τα διανοητικά μοντέλα παράγονται 

χρησιμοποιώντας προηγούμενη εμπειρία και προσαρμόζονται γρήγορα στις τρέχουσες απαιτήσεις. 

Δεδομένου ότι η RPD αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία, είναι προφανές ότι οι  γνωστικές αυτές 

εμπειρίες μπορεί να καταστούν τελικά ευπάθειες από ένα μελετημένο αντίπαλο    και να οδηγήσουν 

σε  αναποτελεσματική δράση από τον ηγέτη.  

Ένα παράδειγμα -μαθαίνοντας το λάθος μάθημα- βασισμένο στην εμπειρία βασικού ηγέτη ήταν η 

γραμμή Maginot, η οποία απέτυχε να αποτρέψει τη γερμανική εισβολή κατά τη διάρκεια του Β 

'Παγκοσμίου Πολέμου παρά την επένδυση της γαλλικής κυβέρνησης. 
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2 Προς  Γερούλη Γεώργιο 

Ερώτηση: Γιατί εισηγηθήκατε η ΠΑ να προχωρήσει στην απόκτηση νέου μαχητικού αφους 6ης 
γενιάς αντί του Φ-35? 
Απάντηση: Η αντιμετώπιση της ορατής απειλής πρέπει να σχεδιάζεται σε βάθος γενιάς αφους ώστε 

έγκυρα η ΠΑ με την υλοποίηση σωστού επιχειρησιακού εξοπλιστικού προγράμματος να έχει 

αξιόμαχη πλατφόρμα που στηρίζει το αποτρεπτικό της δόγμα και δεν εξαναγκάζει σε σπασμωδικούς 

εξοπλισμούς – εκσυγχρονισμούς με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και επιχειρησιακά, στερώντας 

παράλληλα την αξιόλογη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε νέες τεχνολογίες και όχι μόνο. 

Σήμερα το F-35 αν και δεν χαρακτηρίζεται ακόμα ώριμο, ήδη έχει ξεπεραστεί επιχειρησιακά αφού 

ήδη η USAF αναζητά αντικαταστάτη που να συνεργάζεται τουλάχιστον με 4  drones σε επιθετικές και 

υποστηρικτικές αποστολές. Παράλληλα η Ελλάδα / ΠΑ μετά την απόσυρση των Α-7 έχει 

αποδυναμωθεί επιθετικά. Τα UAS σε ρόλο Βομβαρδισμού αποτελούν όχι μόνο ενδιάμεση λύση που 

θα αυξήσει την αποτρεπτική ικανότητα, αλλά πέρα της οικονομίας, θα βοηθήσει στην μεγάλη 

εμπλοκή της εγχώριας βιομηχανίας σε παραγωγή μέσων που μελλοντικά θα συνεργάζονται με το 

αφος 6ης γενιάς, που θεωρητικά θα ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα συστήματα και θα επιτρέψει 

στην Ελλάδα – Ευρωπαϊκό εταίρο την ισότιμη συμμετοχή σε πρόγραμμα συμπαραγωγής μαζί με τους 

λοιπούς Ευρωπαίυς εταίρους με ότι αυτό συνεπάγεται πολιτικά, οικονομικά και επιχειρησιακά.     

3 Προς Αποσπόρη  Παναγιώτη: 

Ερώτηση: Εάν τελικά η τεχνολογία καταφέρει να καλύψει τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν στην 
παρουσίαση σας και καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των ΣμηΕΑ στον έλεγχο του εναέριου χώρου, 
πως προβλέπεται να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις βλαβών (πχ κινητήρα, έλικα κλπ?)  ή 
ανεπιθύμητων καταστάσεων (πχ απώλεια επικοινωνιών με το έδαφος, βλάβη GPS ή αδρανειακού 
κλπ)  ? 
Απάντηση: Η αντιμετώπιση των παραπάνω ανεπιθύμητων καταστάσεων που αναφέρατε είναι 

επίσης μία πρόκληση και μία τεράστια περιοχή έρευνας και μελέτης.  Κατ’ αρχήν θα πρέπει να 

σημειώσω ότι ήδη υπάρχουν ενσωματωμένα κάποια συστήματα fail –safe στα σύγχρονα ΣμηΕΑ. Για 

παράδειγμα χρησιμοποιείται ευρέως η Αυτόματη Προσγείωση (Automated Landing), όπου σε 

περίπτωση βλάβης ή/και απώλειας επικοινωνιών γίνεται προσγείωση στο σημείο που βρίσκεται το 

ιπτάμενο όχημα. Άλλη διάταξη η οποία χρησιμοποιείται είναι τα «αλεξίπτωτα» ενώ στην περίπτωση 

απλής απώλειας επικοινωνίας υπάρχουν λειτουργίες επιστροφής στην βάση ή συνέχιση μιας προ-

προγραμματισμένης αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η τεχνολογία δεν μπορεί ακόμα να 

εγγυηθεί την ασφάλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει την εκτίμηση 

των κινδύνων και την ανάπτυξη μεθόδων, συστημάτων και τακτικών που θα τους αντιμετωπίζουν 

επαρκώς για κάθε αποστολή. 

4  Ερώτηση: Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης - προστασίας από την επισφαλή ή την κακόβουλη 

χρήση των ΣμηΕΑ? Μπορεί δηλαδή να προστατευτεί μία περιοχή ή ένα κτίριο από κακόβουλη, 
ανεπιθύμητη, επισφαλή ή γενικά από οποιαδήποτε πτήση ΣμηΕΑ? 
Απάντηση: Η αντιμετώπιση & προστασία από την «ανεπιθύμητη» (επισφαλή – κακόβουλη – 

ενοχλητική ) χρήση των ΣμηΕΑ είναι μία περιοχή με εξαιρετικό ενδιαφέρον αλλά και μία πρόκληση, 

ιδιαίτερα για τα μικρού μεγέθους ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον. Είναι κοινά αποδεκτή η άποψη ότι 

τα Drones δημιουργούν μία πολύ σημαντική  απειλή τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για τον 

άνθρωπο εάν χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφορα 

συστήματα αντιμετώπισης τα οποία ανάλογα με την περίπτωση και το είδος της περιοχής ή του 
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στόχου που καλούνται να προστατεύσουν εστιάζουν και σε διαφορετικές τεχνολογίες. Η πρώτη 

φάση της αντιμετώπισης αφορά την διαδικασία εντοπισμού, η οποία είναι πολύ δύσκολη λόγω του 

μικρού μεγέθους τους και τις δυνατότητες απόκρυψης που τους παρέχει το αστικό περιβάλλον. Έτσι 

υπάρχουν συστήματα εντοπισμού που χρησιμοποιούν οπτικές κάμερες, 3D radar αλλά και οπτικούς 

αισθητήρες. Η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει την εξουδετέρωση του ΣμηΕΑ ή τον εξαναγκασμό 

του σε προσγείωση μπορεί να γίνει είτε με «ήπια» μέσα ηλεκτρονικών παρεμβολών σε κάποιο από 

τα συστήματα ναυτιλίας ή/και τηλε-κατεύθυνσης του, αλλά και με «καταστροφικά» μέσα όπως 

ακτίνες λέιζερ και κλασσικά πυροβόλα όπλα υψηλής ακρίβειας. 

5 Προς Χουλιάρα Αθανάσιο 

Ε:Πως ιεραρχείτε τη σπουδαιότητα - αναγκαιότητα της «Υπεροχής των Πληροφοριών» και τη 
«Διοίκηση και τον ‘Έλεγχο των  Επιχειρήσεων» ανάμεσά στους παράγοντες βελτιστοποίησης της 
Αεροπορικής Ισχύος και της αποτελεσματικότητας των Διακλαδικών Επιχειρήσεων; 
A: Η Υπεροχή των πληροφοριών δεν είναι απλά πρώτη προτεραιότητα αλλά αποτελεί προϋπόθεση 

για την επιτυχή εκτέλεση των Επιχειρήσεων Διοίκησης  & Ελέγχου των όπλων.  Η σπουδαιότητα της 

δεν έγκειται μόνο στη δημιουργία της επιχειρησιακής εικόνας, η οποία θα υποστηρίξει τη γρήγορη 

λήψη των αποφάσεων και της διακίνησης εντολών, αλλά αυξάνει τη βιωσιμότητα των μέσων και 

ενεργεί έτσι ως απόλυτος παράγοντας «πολλαπλασιαστή  Δύναμης». 

6  E: Σε τι βαθμό, κατά τη γνώμη σας, οι ΕΔ έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού 

τους, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα αναβάθμισης των δυνατοτήτων ISR & EW στο 
πλαίσιο βελτιστοποίησης συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και της αναβάθμισης της 
Διαλειτουργικότητας των Μέσων; 
A: Θεωρώ ότι έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν να βελτιώσουμε τη δυνατότητα συλλογής 

πληροφοριών και του ΗΠ, ήταν όμως χωρίς  ολοκληρωμένο σχέδιο, αποσπασματικές, οι οποίες 

κάποιες δεν ολοκληρώθηκαν  και έγιναν ξεχωριστά από κάθε Κλάδο των ΕΔ, χωρίς διακλαδικό 

συντονισμό. Μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες, η οποία υλοποιήθηκε με δυσκολίες, αλλά με 

τελική επιτυχία, είναι η προμήθεια των ελληνικών AEWCS, με πρωτοποριακές δυνατότητες στην 

Έγκαιρη προειδοποίηση, στο C2 Battle Mangement και στον ΗΠ. Συνέβαλε καθορίστηκα στη 

διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα των όλων Συστημάτων Αεράμυνας, των Μαχητικών Αφων 

τα οποία έχουν δυνατότητα L16 και των πλοίων του ΠΝ με δυνατότητα L11, δυστυχώς το ΠΝ δεν έχει 

ακόμα L16.  Θεωρώ όμως, ότι λόγω άγνοιας στην αρχή, δυσπιστίας στο καινούργιο στη συνέχεια και 

λόγω σκοπιμοτήτων σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατόν τις 

δυνατότητες των Ελληνικών AEWCS, με αποτέλεσμα να το έχουμε κατατάξει ως τελευταία 

προτεραιότητα στη διατήρηση της διαθεσιμότητας των Συστημάτων τους. 

7 E: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των AEWCS έναντι των επιγείων Συστημάτων Αεράμυνας...? 

A: Το πλεονέκτημα των Αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης C2 Battle Management, όπως τα 
AEWCS,  μπορούν να επιχειρούν παντού, υπό προϋποθέσεις ασφάλειας και σε επιχειρησιακά ύψη 
30.000 ποδών και δύναται να καλύπτουν μεγάλες περιοχές και σε μεγάλο επιχειρησιακό βάθος.  
Εκτός των δυνατοτήτων των υπολοίπων αισθητήρων, που διαθέτουν, το «EASA radar» νέας 
τεχνολογίας,  δύναται να αποκαλύπτει χαμηλά ιπτάμενους στόχους με τεχνολογία stealth σε 
μηδενικό ύψος, καθώς και πλοία σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 200ΝΜ. (Τα Ελληνικά AEWCS με 
τις παρούσες δυνατότητες μπορούν να αποκαλύπτουν χαμηλά  Ιπτάμενους στόχους και πλοία στα 
200ΝΜ και στόχους RCS F-35 130-140NM. Η απόσταση αποκάλυψης για F-35 να  δύναται να 
βελτιωθεί στα 230-240ΝΜ με στοχευόμενη αναβάθμιση).  
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8 Προς Προς Μπίμπιζα-Πίνη 

E: Στην εισήγησή σας, μας μιλήσατε για την αναγκαιότητα εδραίωσης της φιλοσοφίας του ΟΛΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ. Το στοιχείο αυτό στην εποχή που ζούμε και με το δεδομένο ότι η Χώρα μας βρίσκεται 
και λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ε, μήπως προσκρούει στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο με κίνδυνο η 
Χώρα μας να θεωρηθεί ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λειτουργεί εκτός των Ευρωπαϊκών 
πλαισίων με ότι αυτό συνεπάγεται; 
A: Δεν προσκρούει στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τόσο η συνθήκη ένταξης στην Ε.Ε, όσο και η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν αναφέρονται και δεν θέτουν οποιονδήποτε περιορισμό. Χώρες μέλη της 

Ε.Ε έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία του ΟΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, όπως η Φιλανδία που ανέλυσα σχετικά 

στην εισήγησή μου. 

9E: Την τελευταία 10ετία, λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει το φαινόμενο του BRAIN DRAIN. 

Κατά πόσο το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την ενεργοποίηση της εφεδρείας σε δεδομένη στιγμή, 
όταν οι χιλιάδες αυτοί νέοι λόγω της ηλικίας τους και της σχεδόν πρόσφατης απόλυσής τους από 
τις Ε.Δ βρίσκονται στις πρώτες σειρές προσέλευσης για να στελεχώσουν τις Ε.Δ της Χώρας; 
A: Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, 
απασχολεί τους υπευθύνους. Την τελευταία 10ετία έχουν  μεταναστεύσει στο εξωτερικό περί τα 
450.000 με 500.000 άτομα κατά το πλείστο νέες και νέοι. Από αυτούς γύρω στα 125.000 άτομα είναι 
νέοι άνδρες που στην πλειοψηφία τους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
έχουν ενταχθεί στην εφεδρεία των Ε.Δ. Δυστυχώς, είναι σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα που 
επηρεάζει την εφεδρεία όταν αυτή ενεργοποιηθεί σε δεδομένη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι τα 
πράγματα θα ομαλοποιηθούν και οι νέοι αυτοί, που δεν στελεχώνουν μόνο την εφεδρεία αλλά και 
την κοινωνικοοικονομική ζωή της Χώρας, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν εδώ. 
Τώρα αν με ρωτήσετε, τι θα γίνει σήμερα αν διαταχθεί κλήση εφέδρων η μόνη απάντηση που μπορώ 
να σας δώσω είναι, "ελπίζω οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν αμέσως στην Ελλάδα που θα 
βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως έκαναν κατά το πόλεμο των έξη ημερών οι Ισραηλίτες, ένας λαός 
κατ΄εξοχή λαός της διασποράς, που μόλις κυρήχθηκε η επιστράτευση η συντριπτική πλειοψηφία 
αναζητούσε κάθε μέσο για να επιστρέψει στη χώρα αυτή και να ενταχθεί στις Ε.Δ". 

10 Προς  ΖΗΚΙΔΗ-Παπακανέλλο 

α. Πως επηρεάζεται η δυνατότητα ανίχνευσης-αποκάλυψης-παρακολούθησης στόχου ενός 
RADAR από το μέσο ή μέγιστο RCS; 
A. Σύμφωνα με την εξίσωση RADAR, η απόσταση αποκάλυψης ενός στόχου είναι ανάλογη με την 
τέταρτη ρίζα της ραδιοδιατομής (RCS - RADAR Cross Section) του στόχου αυτού. Η ραδιοδιατομή ενός 
στόχου μπορεί να ορισθεί ως η διατομή μίας νοητής μεταλλικής σφαίρας που παρουσιάζει το ίδιο 
ίχνος σε ένα RADAR και μετράται σε μονάδες επιφανείας (m²). Το RCS ενός στόχου όπως ένα 
μαχητικό παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τη στάση του. Στην πράξη μπορεί να 
εκτιμηθεί ένα μέσο RCS, τουλάχιστον ανάλογα με διαμόρφωση του μαχητικού-στόχου. Εάν λοιπόν 
υποθέσουμε ότι ένα οπλισμένο και φορτωμένο Α/Φ F-16 παρουσιάζει RCS της τάξης των 2,5 m², τότε 
ένα τυπικό RADAR αεράμυνας μπορεί να το αποκαλύψει σε αποστάσεις των 400 km. Ένας πρακτικός 
κανόνας είναι ότι εάν το RCS αυξηθεί 5 φορές, τότε η αντίστοιχη απόσταση αποκάλυψης αυξάνεται 
κατά 50% (καθώς η 4η ρίζα του 5 είναι περίπου 1,5). Κάνοντας τους ανάλογους υπολογισμούς, ένας 
στόχος με RCS 0,5 m² (ίχνος σύγχρονου μαχητικού, με στοιχεία χαμηλής παρατηρησιμότητας) 
αποκαλύπτεται από το ίδιο RADAR στα ~270 km, ενώ ένας στόχος με RCS 0,1 m² (όπως ένας 
πύραυλος) στα ~180 km.  

11 β. Σε ποια απόσταση μπορεί να αποκαλυφθεί ένα Α/Φ τεχνολογίας στελθ από ένα τυπικό 

RADAR σε σχέση με ένα συμβατικό μαχητικό που πετά σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος; 
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A. Συνεχίζοντας την συλλογιστική από την προηγούμενη απάντηση, υπολογίζεται ότι ένας στόχος 
στελθ με RCS 0,01 m² αποκαλύπτεται από το υπόψη RADAR στα ~100 km ή 55 ναυτικά μίλια. Εάν 
όμως υποθέσουμε ότι το RADAR βρίσκεται σε ύψος 500 m και ο στόχος πετά σε ύψος 30 m, τότε η 
καμπυλότητα της γης δεν επιτρέπει την αποκάλυψη του στόχου σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 
115 km. Επομένως, ακόμα και ένα σύνηθες, οπλισμένο F-16, εάν πετάξει αρκούντως χαμηλά, θα 
αποκαλυφθεί από ένα RADAR εδάφους σε απόσταση συγκρίσιμη με την απόσταση αποκάλυψης 
ενός Α/Φ στελθ (αν και το τελευταίο έχει την πολυτέλεια να πετά σε μεγαλύτερο ύψος, 
εξοικονομώντας καύσιμο). Το συμπέρασμα όμως είναι ότι ακόμα κι ένα συμβατικό μαχητικό μπορεί 
να αποκαλυφθεί αρκετά καθυστερημένα εάν πετά πολύ χαμηλά, εκμεταλλευόμενο τις εδαφικές 
εξάρσεις. 

 
12 Προς Δημήτρη Πετρίδη:  

E: Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης κατάρτισης μιάς σύμβασης εν Σύμβασης Εν 
Συνεχεία Υποστήριξης από Διεθνή Οργανισμό όταν μάλιστα η πλευρά του Πελάτη δε θα 
εμφανίζεται ως Αντισυμβαλλόμενος και  Πώς εξασφαλίζονται οι Ε.Δ ότι οι συμβάσεις που θα 
καταρτισθούν για λογαριασμό τους από ένα Διεθνή Οργανισμό θα λειτουργήσουν υπέρ των 
συμφερόντων του Πελάτου και όχι υπέρ του Αναδόχου? 
Α. Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος και εφόσον το θέμα μας είναι η κατάρτιση μιάς 

σύμβασης εν Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης, ο Διεθνής Οργανισμός στον οποίο μπορούμε να 

απευθυνθούμε είναι η NSPA για την κατάρτιση μιας Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης. Τα 

πλεονεκτήματα δε που έχει αυτή η λύση είναι τα εξής: Η τεράστια εμπειρία 60 και πλέον ετών της 

NSPA σε θέματα κατάρτισης Συμβάσεων με όλη την Αμυντική Βιομηχανία των Χωρών Μελών του 

ΝΑΤΟ εγγυάται την ύπαρξη Σύμβασης το αργότερο εντός 12-18 μηνών ανάλογα με την 

πολυπλοκότητά της με τους καλύτερους όρους για τον Πελάτη διότι θα είναι προϊόν διαγωνισμού 

και επομένως οι τιμές που θα καθορίζονται θα είναι οι ελάχιστες από τους υποψηφίους Αναδόχους 

που θα έχουν κριθεί τεχνικά επαρκείς (Technically Compliant). Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα εξής 

απλά αλλά πολύ σημαντικά ζητήματα: To Procurement Division της NSPA διαθέτει σταθερό 

προσωπικό (μονίμους υπαλλήλους του ΝΑΤΟ) με εμπειρία μέχρι και 30 ετών που ασχολείται με την 

κατάρτιση και υλοποίηση συμβάσεων είτε εφ’ άπαξ εξασφάλισης ανταλλακτικών ή εξασφάλισης 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών σε πενταετή (5) βάση (Outline Agreements) με τα ακόλουθα 

σοβαρότατα πλεονεκτήματα: 

a. Η διαδικασία ενστάσεων ξεκαθαρίζεται το πολύ μέσα σε ένα (1) μήνα με απαντήσεις 

που εγγράφως αποστέλλονται στους ενιστάμενους  με πλήρη αιτιολόγηση από το NSPA 

ARBITRATION BOARD και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ανακόψει ή να αναστείλει τη 

διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης, εν αντιθέσει προς την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα 

όπου υπάρχει η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και η διακοπή της διαδικασίας μέχρι να 

αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

b. Σταθερές τιμές για τα πρώτα  τρία (3) έτη της Σύμβασης και μεταβαλλόμενες τιμές 

για το 4ο και 5ο έτος με βάση τύπο αναπροσαρμογής που έχει προ συμφωνηθεί κατά την υπογραφή 

της Σύμβασης και εφόσον οι οικονομικές συνθήκες του Κράτους από το οποίο προέρχεται ο 

Ανάδοχος συνηγορούν προς τούτο. 

c. Μη υποχρεωτική χρησιμοποίηση των προβλέψεων της Σύμβασης για κάποιο έτος (π.χ. 2ο ή 

4ο ).  
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Β. Τα Life Cycle Support  & Operational Support Divisions διαθέτουν επίσης σταθερό προσωπικό που 

κατά 80% προέρχεται από το Τεχνικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων των Χωρών Μελών και 

που μαζί με τους Έλληνες Συναδέλφους τους θα καταρτίσουν τους τρόπους και τους πίνακες 

αξιολόγησης των υποψηφίων Αναδόχων με τα κριτήρια που επιθυμούν ώστε να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα της ορθής αξιολόγησης των Αναδόχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

αποδοχής των προϊόντων και υπηρεσιών της Σύμβασης, με υποχρεωτική συμμετοχή του 

προσωπικού του Πελάτη.   

Έτσι πολύ απλά  χρησιμοποιώντας την NSPA εκεί που πράγματι χωλαίνουμε σοβαρά, δηλαδή 

διαδικασίες ανάθεσης, εξέταση ενστάσεων κλπ. κερδίζουμε πολύ χρόνο, ενώ αντίθετα εκεί που 

αισθανόμαστε δυνατοί όπως στην αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Σύμβασης, 

συμμετέχουμε πάντα μαζί με το Τεχνικό Προσωπικό της NSPA.  

Σε περίπτωση δε μονοπωλιακής κατάστασης όπως π.χ. για την Σύμβαση Εν Συνεχεία Υποστήριξης 

των Μ-2000/-5, που είναι αναγκαστική η εμπλοκή της Dassault Aviation, η διαπραγματευτική ισχύς 

της NSPA είναι τόσο μεγάλη, που δεν θα διανοηθεί να μην καταρτίσει σύμβαση μαζί της, γιατί 

διακινδυνεύονται τα συμφέροντα της εταιρείας για ένα μεγάλο πλήθος συμβάσεων που επιδιώκει 

να πάρει μέσω NSPA.  

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος όπως ήδη εξηγήθηκε οι υφιστάμενες δομές 60 και 

πλέον ετών είναι τέτοιες που μπορούν άριστα να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των Πελατών γι’ 

αυτό και ο τζίρος της NSPA από 0,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ την  1η δεκαετία του 21ου αιώνα έχει εκτιναχθεί στα 3,5 

ΔΙΣ ΕΥΡΩ την 2η δεκαετία, ενώ αντίστοιχα οι υπηρεσίες των Κοινοπραξιών του, χρησιμοποιούνται 

από όλο και περισσότερες Χώρες του ΝΑΤΟ με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ, που παρά την ύπαρξη του 

συστήματος FMS προτιμούν  τα δύσκολα Projects να τα αναθέτουν στην NSPA, την Γερμανία, την 

Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Γαλλία, την Τουρκία που χρησιμοποιεί κατά 

κόρον τις υπηρεσίες της NSPA για όλα τα θέματα εφοδιασμού με ανταλλακτικά των Ε.Δ της, την 

Ολλανδία που έχει εκδόσει και έγγραφη οδηγία προς τις υπηρεσίες του ΥΕΘΑ της να ανατίθενται 

όλα τα σοβαρά προγράμματα στην NSPA ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος και τέλος την 

Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Τσεχία που αν και μεταγενέστερα εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και τις 

Κοινοπραξίες της NSPA εν τούτοις τις χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικότερα από ότι η Ελλάδα. 

Αλλά και πέραν αυτών οποτεδήποτε απαιτήθηκε η Συνδρομή της NSPA στην δικαστική διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων των Πελατών έναντι των Αναδόχων τούτο έγινε επιτυχώς τουλάχιστον 2 φορές 

κατά την 2η δεκαετία, μία (1) για τις ΗΠΑ και άλλη μία (1) για την Σλοβενία, γεγονότα που 

αποδεινύουν στην πράξη τις τεράστιες δυνατότητες της NSPA.  

Έτσι αποδεικνύεται ότι με Αναδόχους ιδιαίτερα ισχυρούς όπως π.χ. Lockheed-Martin, Airbus Defence 

& Space/ Helicopters, Boeing, Dassault, Rolls Royce κλπ. είναι πολύ προτιμότερο αντισυμβαλλόμενος 

να είναι η NSPA και όχι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει την δουλεία 

σε πλήθος διαδικασιών που ακόμη δεν εχουν εκσυγχρονισθεί και κατά πολύ υστερούν έναντι 

εκείνων της NSPA που έχουν αποδειχθεί πολλαπλώς λειτουργικές στην πράξη με παροχή 

εμπράγματων αποτελεσμάτων όπως οι Συμβάσεις Outline Agreements που έχουν συναφθεί για 

λογαριασμό του ΥπΠρΠΟ με Ξένους και ΄Έλληνα Αναδόχους για λογαριασμό του Πυροσβεστικού 

Σώματος (ΠΣ)  και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) για τη ενοικίαση Ελικοπτέρων Δασοπυρόσβεσης 

Βαρέος & Μέσης Κλίμακος και την υποστήριξη των 5 ελικοπτέρων του ΠΣ και 5 της ΕΛΑΣ (τύπου 

Performance Base Logistics) από το 2011 μέχρι σήμερα με διαθεσιμότητα 100%. 
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13Ε:  Μπορείτε να μας δώσετε ένα πραγματικό παράδειγμα από σύμβαση που καταρτίστηκε 

από Διεθνή Οργανισμό με βάση το μοντέλο PERFORMANCE BASE LOGISTICS για λογαριασμό 

κάποιου Χρήστη ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα που μπορεί να έχει εφαρμογή αυτό το 

μοντέλο SMART DEFENCE? 

Α: Ευχαρίστως θα παραθέσω πραγματικά παραδείγματα συμβάσεων  τύπου PERFORMANCE BASE 

LOGISTICS που συνάφθηκαν μεταξύ της NSPA και Αναδόχων για λογαριασμό μιάς σειράς Πελατών 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα κατά την διάρκεια της 9ετους θητείας μου από το Πρόγραμμα Α/Φ 

& Ε/Π που είχα την τιμή να διοικήσω: 

Ιταλία. Υποστήριξη του στόλου 3 A/Φ VIP τύπου A-319 CJ για λογαριασμό της Ιταλικής Αεροπορίας 

για πτήσεις τους ανά τη υφήλιο με ένα και μόνο κριτήριο την διαθεσιμότητα να μήν πέσει ποτέ κάτω 

από 94%.  Μετά από διεθνή διακήρυξη τη πρώτη τριετία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Ισπανική IBERIA, 

ενώ κατά την δεύτερη τριετία που ο αριθμός των Α/Φ περιορίσθηκε σε 2, Ανάδοχος αναδείχθηκε η 

Ιταλική ΑTITECH. 

Ελλάδα. Υποστήριξη στόλου πυροσβεστικών Ε/Π βαρέος και μέσης κλίμακος για διαθεσιμότητα 

100% σε όλη την πυροσβεστική περίοδο από 1 Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου για λογαριασμό του 

Πυροσβεστικού Σώματος. ‘Έγιναν 4 διεθνείς διακηρύξεις και Ανάδοχοι αναδείχθηκαν την πρώτη 

πενταετία (2011-2015) οι εταιρείες ERICKSSON & SKYLINK, τον 6ο χρόνο οι εταιρείες ERICKSSON & η 

Ελληνική ΕFA, τον 7ο χρόνο οι εταιρείες ERICKSSON & η Ελληνική ULYSSES AVIATION, και την 2η 

πενταετία οι εταιρείες ERICKSSON & EFA (2019-2023). 

Ελλάδα. Υποστήριξη στόλου ΕΛΑΣ (5 Ε/Π) και ΠΣ (5 Ε/Π) για διαθεσιμότητα 100% λαμβανομένου 

υπόψη ότι τα Ε/Π του ΠΣ είχαν καθηλωθεί επί πενταετία και χρειαζότανε Εργοστασιακή  Συντήρηση 

ύψους 12 ετούς επιθεώρησης προκειμένου να καταστούν αξιόπλοα. Όλα τα  Ε/Π κατέστησαν 

αξιόπλοα εντός 9 μηνών από υπογραφής συμβάσεων και έκτοτε όσα δεν υφίστανται περιοδικές 

επιθεωρήσεις έχουν διαθεσιμότητα 100%. Την πρώτη πενταετία (2011-2015) Ανάδοχος 

αναδείχθηκε η Ελληνική εταιρεία AEROSERVICES SA, τον 6ο χρόνο πάλι η ίδια εταιρεία και την 

δεύτερη πενταετία (2017-2021) πάλι η ίδια. 

Απορίας άξιο παραμένει γιατί οι Ε.Δ καθυστερούν τόσο πολύ να αποφασίσουν αντίστοιχα όταν ΕΛΑΣ 

και ΠΣ έχου ήδη δείξει το δρόμο. 

14 Προς Μπασαρά Αναστάσιο: 

Ε:Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για την πρότασή σας στην παρουσίαση περί της 

Ριζικής Αναθεώρησης των Εξελίξεων στα σώματα των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών? 

Α: Το θέμα βέβαια είναι, εξαιρετικά μεγάλο, και σίγουρα δεν απαντάται σε μια ερώτηση. Η Ελλάδα 

είναι πρωταθλήτρια στον κόσμο στην απλοχεριά της απόδοσης βαθμών στους αξιωματικούς και 

υπαξιωματικούς. Αν μελετήστε άλλες χώρες  του ΝΑΤΟ και όχι (πχ Ισραήλ) θα δείτε από τους 

αποφοίτους των ΑΣΕΙ ένα 90% εξελίσσεται μέχρι τον βαθμό του Σχου, ένα 8% μέχρι τον βαθμό του 

Ταξιάρχου-Υπχου και ένα 1-2% μέχρι το βαθμό του Απχου. Στους Υπαξιωματικούς ένα 90% μέχρι τον 

καταληκτικό βαθμό των Υπαξιωματικών και ένα 10% μέχρι τον βαθμό του Σχου, ύστερα από αυστηρή 

επιλογή και εξετάσεις. Μια Ριζική Αναθεώρηση Εξελίξεων στα σώματα Αξιωματικών θα μπορούσε 

να έχει δύο τάξεις: Ηγέτες (μέχρι Πχοι), Στηρικτές (μέχρι Σχοι) και  των Υπαξιωματικών, επίσης,  δύο 

τάξεις: Υποψήφιοι για Αξιωματικοί (άριστοι, επιλογή μέχρι 30 ετών με αυστηρές εξετάσεις & 
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ποιοτικά προσόντα, ένταξη στο 2ο έτος αντίστοιχου ΑΣΕΙ) , Υπαξιωματικοί (μέχρι Υπασπιστές). 

Ωστόσο, το θέμα για να λυθεί, χρειάζεται: να μελετηθεί, να παρουσιαστεί σε 1-2 συνέδρια (όπου θα 

ακουστούν και κοστολογηθούν όλα τα επιχειρήματα) και να δρομολογηθεί για νομοθέτηση. 

Ασφαλώς, απαιτείται ελκυστοποίηση της παραμονής των στελεχών της  ΠΑ  με κίνητρα μισθοδοσίας 

υψηλοτέρα αυτών του δικαστικού κλάδου. 

15 Ε.  Ποιο είναι το πλαίσιο των προτάσεων των συνδέσμων Σ.Α.Σ.Ι. και Ε.Σ.Μ.Α. για την 

αρχαιότητα των αξιωματικών? 

Το θέμα της αρχαιότητας των αποφοίτων της Σχολής Ικάρων είναι διαχρονικό. Μεγάλοι Σύνδεσμοι, 

όπως ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών 

Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) έχουν πάρει μια ξεκάθαρη δίκαιη θέση. Η Στρατιωτική Ηγεσία, επανειλημμένα 

συστήνει επιτροπές, οι οποίες με εμμονική επιμονή και έωλα επιχειρήματα το παραπέμπουν στις 

μελλοντικές καλένδες ή στην άτολμη Πολιτική Ηγεσία.  Ούτε Αποτελεσματικό, ούτε Δίκαιο και Ηθικό 

είναι το καθεστώς της Αρχαιότητας των Αξιωματικών  Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (Ι, Μ, Ε/Α), 

έναντι των Αξιωματικών Αποφοίτων των ΣΣΕ (Οπλα) και ΣΝΔ (Μάχιμοι και Μηχανικοί). 

Το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί κατά ένα Δίκαιο, Ηθικό και Αποτελεσματικό τρόπο το ταχύτερο 

δυνατό. Η επίλυση είναι: απλή, εφικτή και μηδενικού κόστους! 

Το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται με τον ισχύοντα 

νόμο, η ρύθμιση της αρχαιότητας μεταξύ όλων των επιχειρησιακών ειδικοτήτων του ΣΞ και του ΠΝ. 

Η αρχαιότητα, εκτός αυτής της αρχαιότητας θέσης, είναι για τον αυτό αριθμό ετών αποφοίτησης 

από τη ΣΙ:  Ι, Μ, Ε/Α.  Για διαφορετικό αριθμό ετών αποφοίτησης, αρχαιότερος είναι εκείνος που έχει 

περισσότερα έτη αποφοίτησης, άσχετα από την ειδικότητα. 

16 Προς  Βλαχάβα Ιωάννη: 

Ε: Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε συστήματα που να λειτουργούν αυτόνομα 

χωρίς την έγκριση κάποιου ανθρώπου οπότε και να οδηγήσουν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα; 

Α: Όχι μόνο η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και κάθε τεχνολογία μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη αν το 

επιτρέψει ο άνθρωπος. Όλα τα συστήματα, σε σοβαρά τουλάχιστον θέματα,  πρέπει να λειτουργούν 

συμβουλευτικά και ο άνθρωπος να δίνει την τελική έγκριση. 

17Ε.  Η πρόοδος στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεγαλώσει την απόσταση της χώρας μας από τις 

προηγμένες χώρες στην τεχνολογία γενικότερα αλλά και στην αμυντική μας βιομηχανία 

ειδικότερα; 

Α. Αντιθέτως. Όσο η τεχνολογία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την πληροφορική και τις 

ψηφιακές τεχνολογίες γενικότερα τόσο θα μειώνεται η τεχνολογική μας απόσταση από τις 

προηγμένες χώρες. Αυτό ισχύει και για την αμυντική μας βιομηχανία που όλο και περισσότερο 

στηρίζεται στην τεχνολογία όπου η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο και ισχυρό δυναμικό με πολλές 

διακρίσεις στο εξωτερικό. 

18 Προς  Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνο: 
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1η: Απο τις 4000 περίπου ετήσιες αιτήσεις ανταλλακτικών των 3 όπλων πόσες εκτιμάται οτι 

υλοποιούνται εγχωρία και,  

2η: Πως αυτό μπορούσε να ανατραπεί μακροπρόθεσμα? 

3η: Πώς προέκυψε η απαξίωση του ΚΕΑ? 

Απαντήσεις 

Φορείς  που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτές είναι τα εργοστάσια Βάσεως, 202 ΚΕΑ, ΕΑΒ, 

Ναύσταθμος,  Ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. Σε κανέναν απ’ τους παραπάνω φορείς καταλήγει καμία από τις παραπάνω αιτήσεις. 

Συμπέρασμα 0% !!  

2.    Μεσοπρόθεσμα με αλλαγή του Νόμου περί  (Μη) προμηθειών αμυντικού υλικού. (που θα 

περιλαμβάνει βασικά  τα παρακάτω). 

-  Άμεσα με έκδοση Υπουργικής αποφάσεως στις δυνατότητες που δίνει ο  εν ισχύει νόμος, κατά την 

οποία:  

- Για τις Εταιρείες μέλη του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού )που έχουν αξιολογηθεί 

από την ΓΔΑΕΕ για υποδομές, εμπειρία κ.τ.λ.) Καθώς και Κρατικούς φορείς ως εξής. 

1)    Αρχής γενομένης από υλικά υψηλού κόστους (επισκευές / κατασκευές). Ενημέρωσή τους με mail 

για ενδιαφέρον συγκεκριμένων ομάδων, ομοειδών υλικών για κόστος πρόσφατων προμηθειών απ’ 

το εξωτερικό  καθώς και χρόνο υλοποίησής τους. 

2)    Δυνατότητα προσφοράς με απλά ενσφράγιστο φάκελο χωρίς εγγυητικές  και λοιπά 

δικαιολογητικά. (Ο μειοδότης μόνο θα κληθεί να, προσκομίσει εγγυητική. Λοιπά δικαιολογητικά 

παρέλκουν επειδή συμπεριλαμβάνονται και έχουν ελεγχθεί γι’ αυτή στο Μητρώο. 

3)    Μελέτη Parts Manufacturer Approval (PMA) που θα παραδώσει μαζί με το δείγμα ο μειοδότης. 

4)    Παραλαβή υλικών από μικρή ομάδα Τεχνικών Αξιωματικών του χρήστη. (και έλεγχος 

πρωτοτύπων). 

5)    Αναλόγου κρισιμότητας τα υλικά  θα αποδίδονται άμεσα ή σε ελάχιστο χρόνο. 

3.    Το τότε ΚΕΑ επί περίπου 1 αιώνα, υποστήριζε την ΠΑ, με ελάχιστο κόστος, εκδίδοντας  πάνω από 

μισό εκατομμύριο κατασκευαστικά σχέδια. (Η ΕΑΒ δεν έχει εκδώσει επί  40 χρόνια κανένα, εκτός 

από πινακίδες  μεταξοτυπίας, σήμερα δε διαθέτει  1000 άτομα στα Γραφεία και 200+ στην παραγωγή 

).  

                     i.       Η  επίμονη προσπάθεια (μέσω πολιτικών) να το  κλείσει. 

                    ii.        Η αδιαφορία της ΠΑ, όπου επί πολλές  δεκαετίες  δεν εγένετο καμία επένδυση σ’ 

αυτό, σε σύγκριση με πολεμικές μονάδες. 

                   iii.        Η συνταξιοδότηση του έμπειρου προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

πάρει μέρος στις  χιλιάδες  ετήσιες αιτήσεις. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σημαντικό μέτρο αξιολόγησης  της  μαχητικής ικανότητος είναι η δυνατότητα της εγχώριας 

υποστηρίξεως του υλικού (Άρματα, Αεροσκάφη, Α/Α συστήματα, Πλωτά μέσα κ.τ.λ.) 
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19 Προς  Γεώργιο Ταραλά 

Πως επιτυγχάνονται στις Ελληνικές Ε.Δ. : 1. Η στρατηγική επιλογή της προστασίας του 

περιβάλλοντος,  

A: Η στρατηγική επιλογή της προστασίας του περιβάλλοντος στις Ελληνικές Ε.Δ. επιτυγχάνεται με το 

κάντε το όπως οι σκανδιναβικές χώρες (βλέπε Σουηδία). Τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα 

αποτελούν επίσης κίνητρο για καινοτομία - δημιουργώντας νέες συμπεριφορές και στρατιωτικές 

επιχειρησιακές εφαρμογές. H ύπαρξη ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της ευημερίας και της ποιότητας ζωής που επιθυμούμε αυτή τη στιγμή για τους 

εαυτούς μας και για τις Ε.Δ. Απαιτούν ο αέρας που αναπνέουν, το νερό που πίνουν και η τροφή που 

καταναλώνουν να μην είναι ρυπαρά και μολυσμένα. Θέλουν επίσης έναν κόσμο που δεν θα 

απειλείται από κλιματικές μεταβολές. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί 

σημαντική πρόοδος για την παγίωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων 

στην ΕΕ και ΝΑΤΟ. 

Βέβαια, εξ’ αιτίας και του “brain drain” υπάρχουν ακόμα εμπόδια για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων στην χώρα μας από πλευράς επιστημονικού δυναμικού στις Ελληνικές Ε.Δ., σε μία 

περίοδο όπου επέρχονται γενικότερες αλλαγές στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς τομείς. Τα 

εμπόδια όμως αυτά μπορούν και πρέπει να υπερπηδηθούν, με τη προώθηση και προβολή 

επιτυχημένων εφαρμογών περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την οικοδόμηση δημόσιας και 

επενδυτικής εμπιστοσύνης. Στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη ανάδραση από την αγορά. Καταγραφή και υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων σε 

κοινοτικό επίπεδο (European Defense Organization, ΝΑΤΟ και PESCO, κλπ.) και μέτρα που 

προωθούνται από ειδικά προγράμματα, στα πλαίσια του προωθούμενου Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), παράλληλα με τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες.  

20 Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της βιώσιμης ανάπτυξης,  

A: Η κύρια κινητήρια δύναμη προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΕΕ και 

μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι η πολιτική για το κλίμα, δεδομένου ότι το διοξείδιο του άνθρακα 

είναι το κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου, αλλά και ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενεργειακή κατανάλωση. Οι ενεργειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΝΑΤΟ επιδιώκουν την προώθηση της ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών και 

ΑΠΕ, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 

εσωτερικής αγοράς. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης  υπογραμμίζεται 

ότι οι ΑΠΕ όχι μόνο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της 

ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, αλλά επίσης προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα 

περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων 

και της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των περαιτέρω κινδύνων που είναι 

εγγενείς σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας.  
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Άλλες κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για ΑΠΕ είναι η απασχόληση και η 

στρατιωτική ολιστική άμυνα της χώρας. Καθώς η εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ προϋποθέτει 

περισσότερη εργασία απ’ ό,τι οι τεχνολογίες αξιοποίησης ορυκτών καυσίμων, θεωρείται ότι μπορεί 

να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της απασχόλησης και άρα στη στρατιωτική άμυνα, 

εθνική και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η διάσταση είναι σημαντική στην ενεργειακή πολιτική 

για την εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.  Διαφοροποίηση των 

τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή του καταναλωτή και 

ενεργειακού παρόχου ώστε να αντανακλάται το κατά τόπους διαφορετικό κόστος παραγωγής, 

ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης λόγω της χρήσης διαφορετικού μίγματος καυσίμων και 

ελκυστική συσχέτιση των τιμολογίων αγοράς με τα τιμολόγια αυτά, για την προσέλκυση νέων 

επενδυτικών κεφαλαίων σε τεχνολογίες ΑΠΕ.  

Υπογραμμίζεται ότι η αυξημένη χρήση των πράσινων τεχνολογιών θα επιτρέψει όχι μόνο να 

επιτευχθούν οι στόχοι στον τομέα μείωσης των εκπομπών, αλλά επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή 

ασφάλεια και να μειωθεί η εξάρτηση των Ελληνικών Ε.Δ. από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. 

Επισημαίνεται ότι η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγει ολοένα αυξανόμενους 

γεωπολιτικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ότι η απόκτησή τους γίνεται ολοένα πιο δαπανηρή 

για τα κράτη μέλη και τους καταναλωτές και εκτιμάται ότι η ενέργεια που παράγεται στην χώρα θα 

πρέπει συνεπώς να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια εξασφάλισης ενεργειακής 

ασφάλειας όπως στις σκανδιναβικές χώρες. 

21 Η ενεργειακή αναβάθμιση και η αυτονομία των υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων,  

A: Αναφερόμενοι στον άξονα της ενεργειακής αποδοτικότητας, που συνδέεται με τις δράσεις 

περιορισμού της άσκοπης κατανάλωσης -σημειώνεται ότι η χώρα χαρακτηρίζετε από υψηλότερη 

ενεργειακή ένταση συγκρινόμενη με τη Σουηδία(!)- θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πώς θα 

διαμορφωθεί η ενεργειακή παραγωγή στη χώρα μετά την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών μπορεί να επιτρέψει να 

υλοποιηθούν πολλά, με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Απαιτείται ένας συνδυασμός κανονιστικών παρεμβάσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων για να 

μειώσουμε την ενέργεια που χρειάζεται, κυρίως στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ε.Δ. 

όσα εξ’ αυτών είναι υπεύθυνα για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ρύπων και αντιοικονομικής 

συμπεριφοράς. Μπορεί να δρομολογηθούν αισιόδοξα και φιλόδοξα προγράμματα ενεργειακής 

αποδοτικότητας για κτίρια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά νοσοκομεία των Ε.Δ. Προωθώντας 

νομοθετικές ρυθμίσεις για τις δημόσιες και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα άνοιγαν την πόρτα 

ώστε η ενεργειακή αποδοτικότητα να επιτυγχάνεται μέσω ενός Στρατιωτικού Φορέα Παροχής 

Ενεργειακών Υπηρεσιών όπως στη Σκανδιναβία, με αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.  

Επίσης σε μια κατεύθυνση προς τη καθιέρωση των ενεργειακών επιθεωρήσεων πρέπει να 

συνταχθούν προδιαγραφές ενεργειακών επιθεωρήσεων και προδιαγραφές καταλληλόλητας 

ενεργειακών επιθεωρητών με στόχο τη κατάρτιση μητρώου. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις μπορεί 

να αποτελέσουν προϋπόθεση για την αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης σε στρατιωτικές 

μονάδες,  κτίρια, κλπ., έτσι ώστε να προκύψουν οι πιθανές επεμβάσεις και η ένταξη σε 

επιδοτούμενα προγράμματα. Με το μητρώο μπορεί να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία της 

ενεργειακής επιθεώρησης και κατ’ επέκταση η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Το μητρώο 

μπορεί να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη 

συμμετοχή τους σε στρατιωτικά, εθνικά (μη στρατιωτικά) ή κοινοτικά προγράμματα. Τα χρήματα 
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που θα διοχετευθούν στα προγράμματα αυτά να έχουν καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη 

μόχλευση, ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.  

22  Η απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας  

A: Βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 

για να γίνει η χώρα μας πρωτοπόρος στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και στον τομέα της 

πράσινης ανάπτυξης. Βασικός πυλώνας της ενεργειακής στρατηγικής θα είναι το αναθεωρημένο 

ΕΣΕΚ που καταρτίζεται και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 

έτους με την αντικατάσταση ξεπερασμένων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από πιο σύγχρονες 

και λιγότερο ρυπαντικές τεχνολογίες.  

Παράλληλα, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί ο οδικός χάρτης για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική 

για το 2050. Ο πρώτος άξονας για τον οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις για την επόμενη δεκαετία είναι 

η πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2028. Ο στόχος αυτός είναι αδιαμφισβήτητά φιλόδοξος, 

συμβαδίζει όμως πλήρως με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις και κατατάσσει την Ελλάδα στην 

εμπροσθοφυλακή της ενεργειακής μετάβασης. Οι λόγοι που καθιστούν σήμερα την 

απολιγνιτοποίηση επιτακτική ανάγκη είναι όχι μόνο οικονομικοί -λόγω της αυξητικής πορείας των 

τιμών εκπομπών ρύπων-, αλλά και περιβαλλοντικοί λόγω της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής. Για το κλείσιμο πολλών ατμοηλεκτρικών (ΑΗ) μονάδων μέσα στα επόμενα χρόνια 

απαιτείται η προετοιμασία ενός masterplan για την μεταλιγνιτική περίοδο είτε σε κεντρικό είτε σε 

τοπικό επίπεδο καλύπτοντας το κενό που θα δημιουργηθεί. 

23 Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων? 

A:Ο Σχεδιασμός και η καινοτομία της κυκλικής οικονομίας θέτουν εντός σχεδιασμού τα απόβλητα 

και εντάσσουν κανονικά την καινοτομία σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, αντί να στηρίζονται 

αποκλειστικά σε λύσεις που αφορούν το τέλος της ζωής ενός προϊόντος. Για παράδειγμα μπορούν 

να περιλαμβάνουν: 

•μείωση της ποσότητας των υλικών που απαιτούνται για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας 

(lightweighting)· 

•επιμήκυνση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των προϊόντων (ανθεκτικότητα)· 

•μείωση της χρήσης ενέργειας και υλικών στις φάσεις παραγωγής και χρήσης (αποδοτικότητα)· 

•μείωση της χρήσης υλικών που είναι επικίνδυνα ή των οποίων η ανακύκλωση είναι δύσκολη σε 

προϊόντα και διεργασίες παραγωγής (υποκατάσταση)· 

•δημιουργία αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες (ανακυκλώσιμα στρατιωτικά υλικά) (με 

βάση τα σουηδικά πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.)· 

•σχεδιασμός προϊόντων των οποίων είναι ευκολότερη η συντήρηση, η επισκευή, η αναβάθμιση, η 

ανακατασκευή ή η ανακύκλωση (οικολογικός σχεδιασμός)· 

•ανάπτυξη των σχετικών απαραίτητων υπηρεσιών για τους ένστολους (υπηρεσίες 

συντήρησης/επισκευής κ.λπ.) 

•παροχή κινήτρων και υποστήριξη για τη μείωση των αποβλήτων και για τον υψηλής ποιότητας 

διαχωρισμό τους από τους στρατεύσιμους· 
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•παροχή κινήτρων για συστήματα διαχωρισμού και συλλογής που ελαχιστοποιούν το κόστος της 

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης· 

•διευκόλυνση της ομαδοποίησης δραστηριοτήτων, ώστε τα υποπροϊόντα να μη μετατρέπονται σε 

απόβλητα (βιομηχανική συμβίωση)· και 

•ενθάρρυνση της ευρύτερης και καλύτερης επιλογής προϊόντων από τις Ε.Δ. μέσω υπηρεσιών 

μίσθωσης, δανεισμού ή κοινής χρήσης υπηρεσιών ως εναλλακτικής λύσης αντί της κατοχής 

προϊόντων, παράλληλα με τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Ε.Δ. (όσον αφορά το κόστος, την 

προστασία, την πληροφόρηση, τους όρους σύμβασης, τα θέματα ασφάλισης κ.λπ.). 

Ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών παραγωγής, των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. Τα προϊόντα μπορούν να επανασχεδιαστούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

περισσότερο, να επισκευάζονται, να αναβαθμίζονται, να ανακατασκευάζονται ή, τελικά, να 

ανακυκλώνονται, αντί να απορρίπτονται. Οι διεργασίες παραγωγής μπορούν να βασίζονται 

περισσότερο στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και των πρώτων υλών, καθώς 

και στην ικανότητα αποκατάστασης των φυσικών πόρων, ενώ τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα 

μπορούν να δημιουργήσουν νέα σχέση μεταξύ Ε.Δ., εταιρειών και καταναλωτών.  

Η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στη Σκανδιναβία επιτυγχάνεται αδιαμφισβήτητα μέσω της 

προστασίας του περιβάλλοντος, με συνεκτίμηση κατά την τιμολόγηση της ηλεκτρικής, θερμικής και 

ψυκτικής ενέργειας του εξωτερικού κόστους μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

(CO2 κ.α.) με την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων/αποβλήτων. 

24Προς Ιωάννη Αναστασάκη:  

Ποια πρέπει να είναι στο μέλλον η σχέση Airpower και προστασία των εθνικών συμφερόντων 

στην Ελληνική ΑΟΖ; 

Α: Κατ΄αρχήν για να ορισθούν τα «εθνικά συμφέροντα», πρέπει πρωτίστως να ανακηρυχτεί η ΑΟΖ 

και στη συνέχεια να καθοριστεί επακριβώς σε συνεργασία με τα όμορα κράτη. 

Γνωρίζοντας και συνεκτιμώντας τον ελάχιστο χρόνο εντοπισμού και αντίδρασης σε επερχόμενο 

κίνδυνο, πρέπει να εκπονηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για όλα τα μέσα Airpower, αφού είναι κοινά 

αποδεκτό ότι λόγω ταχύτητος αντίδρασης είναι τα πλέον κατάλληλα  για την αντιμετώπιση 

επερχόμενων κινδύνων. 

Στις επιμέρους περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην Ελληνική ΑΟΖ, θα πρέπει να 

εγκατασταθούν Επιχειρησιακά Κέντρα ελέγχου περιοχής για όλα τα διατιθέμενα μέσα Airpower.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την προστασία της ΑΟΖ, παίρνοντας σαν παράδειγμα τον 

αντίστοιχο σχεδιασμό του Ισραήλ, όλα τα μέσα Airpower όπως είναι για παράδειγμα UAVs και 

ελικόπτερα του Ναυτικού και του Στρατού στα πλησιέστερα νησιά, θα πρέπει να ελέγχονται από το 

μεικτό Κέντρο Ελέγχου Περιοχής. Ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος αντίδρασης σε επερχόμενη 

απειλή, επιβάλει τον συντονισμό από ένα Επιχειρησιακό Κέντρο. 

25 Ποια πρέπει να είναι η πολυεθνική συνεργασία στον τομέα Airpower για την προστασία 

της Ανατολικής Μεσογείου; 
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Α Ο εντοπισμός υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο έχει καταδείξει ότι πολλά από τα 

εντοπισθέντα κοιτάσματα είτε είναι κοντά στο κοινό σύνορο των ΑΟΖ, είτε και επεκτείνονται 

εκατέρωθεν των ορίων των ΑΟΖ. 

Το γεγονός αυτό επιβάλει στενή συνεργασία των κρατών με όμορες ΑΟΖ. Επίσης πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι ίδιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για εξωχώριες εγκαταστάσεις και επομένως απαιτείται 

συντονισμένη συνεργασία όλων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η πολυεθνική συνεργασία και κυρίως για την χρήση Airpower πρέπει να περιλαμβάνει τα στάδια 

ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλυση του επερχόμενου κινδύνου και επιχειρησιακή χρησιμοποίηση 

των μέσων. 

Μία ιδέα που έχει αρχίσει να βρίσκει υποστηρικτές, είναι η ίδρυση τοπικού (Regional) οργανισμού 

για την Ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, με μέλη αφενός τα Κράτη της περιοχής και αφετέρου 

τα Κράτη, εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται με τον εντοπισμό και την εξόρυξη 

υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο . 

26 Προς Θεόδωρο Γιαννιτσόπουλο: 

Ε: Η Χώρα μας είδαμε ότι συμμετέχει σε 14 από τα 34 προγράμματα PESCO και συντονίζει ως 

επικεφαλής Χώρα 5 από αυτά.   

Ποιες είναι οι εθνικές μας στοχεύσεις δηλαδή ποιες δυνατότητες θα   αναπτύξουμε και ποιες 

επιχειρησιακές ανάγκες Άμυνας και Ασφάλειας στοχεύουμε να καλύψουμε ως Χώρα με τη 

συμμετοχή μας αυτή ? 

Α:Η Ελλάδα αποφάσισε ορθώς τη συμμετοχή στην PESCO και δεσμεύτηκε όπως και τα υπόλοιπα 

συμμετέχοντα κ-μ για την εκπλήρωση των 20 πιο δεσμευτικών υποχρεώσεων.  Η δέσμευση αυτή, 

όσο και αν διαφοροποιείται με το υπάρχον καθεστώς απόκτησης δυνατοτήτων, μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως το απόλυτο νομικό εργαλείο για την αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού  της 

Χώρας στον τομέα της ανάπτυξης και απόκτησης δυνατοτήτων.  

Βλέποντας ποια είναι τα προγράμματα αυτά μπορούμε από τους τίτλους και μόνο να αντιληφθούμε 

τις Εθνικές μας Στοχεύσεις, τόσο σε κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων όσο και ανάπτυξη 

δυνατοτήτων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΧΩΡΑ ( 9 ) 

European Training Certification Centre for European Armies   

Italy, Greece  Adopted on 6 March 2018 

Deployable Military Disaster Relief Capability Package  

 Italy, Austria, Croatia, Greece, Spain  Adopted on 6 March 2018  

Armoured Infantry Fighting Vehicle / Amphibious Assault Vehicle / Light Armoured Vehicle   

Italy, Greece, Slovakia  Adopted on 6 March 2018  

Maritime (semi-) Autonomous Systems for Mine Countermeasures (MAS MCM) 

 Belgium, Greece, Latvia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania  Adopted on 6 March 2018  
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Harbour & Maritime Surveillance and Protection (HARMSPRO)  

Italy, Greece, Poland, Portugal  Adopted on 6 March 2018 

Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package (DIVEPACK)   

Bulgaria, France, Greece  Adopted on 19 November 2018  

Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations  

Germany, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Lithuania Netherlands, 

Poland, Slovenia, Slovakia, Spain Adopted on 6 March 2018  

Military Mobility  

Netherlands, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Cyprus, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, 

Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden  Adopted on 6 March 2018  

Geospacial, Meteorological and Oceanographic (GeoMETOC) Support Coordination Element 

(GMSCE)   

Germany, Austria, France, Greece, Portugal, Romania  Adopted on 19 November 2018  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ( 5 )  

Helicopter Hot and High Training (H3 Training)  

 Greece, Italy, Romania  Adopted on 19 November 2018  

Joint EU Intelligence School   

Greece, Cyprus  Adopted on 19 November 2018  

Upgrade of Maritime Surveillance   

Greece, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Italy, Spain   Adopted on 6 March 2018  

Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform  

Greece, Austria, Cyprus,  Hungary, Italy, Portugal, Spain  Adopted on 6 March 2018  

One Deployable Special Operations Forces (SOF) Tactical Command and Control (C2) Command 

Post (CP) for Small Joint Operations (SJO) – (SOCC) for SJO   

Greece, Cyprus  Adopted on 19 November 2018  

Χρειάζεται προσοχή στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων .  Ιδιαίτερα 

για τα προγράμματα που αφορούν σε ανάπτυξη δυνατοτήτων θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι 

συμμετέχοντες ( ΥΠ.ΑΜ – ΓΕ – Βιομηχανία ) για βέλτιστο αποτέλεσμα.  Τα εν λόγω προγράμματα 

χρηματοδοτούνται από τα κ-μ, αλλά θα χρησιμοποιήσουν και δυνατότητες που θα 

συγχρηματοδοτηθούν από τη  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως και κατά προτεραιότητα σε ορισμένες 

περιπτώσεις.   

Η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις κυρίως σε πόρους και μέσα για τα 

προγράμματα PESCO, στα οποία συμμετέχει και κατόπιν να εξετάσει συμμετοχή ή πρόταση 

καινούργιων προγραμμάτων.  Η διαχείριση των προγραμμάτων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. 
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Τέλος η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά τόσο στην κατάρτιση του CDP ( 

Capability Development Plan ) όσο και των SCC ( Strategic Context Cases ), προκειμένου να 

προωθήσει στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες τις Εθνικές στοχεύσεις, όσον αφορά στην ανάπτυξη 

δυνατοτήτων .  Επιπλέον πρέπει να εναρμονίζει και να τεκμηριώνει  στο μέτρο του εφικτού τις 

Εθνικές απαιτήσεις με το CDP. 

27Ε: Είδαμε πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον Τομέα της Άμυνας στην 

Ευρώπη .  Υπάρχουν βέβαια και αρκετές φωνές που εκφράζουν επιφυλάξεις αν τελικά η Ευρώπη 

επιτύχει τους στόχους της με τη συγκρότηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας ( PESCO ). 

Ποια είναι η δική σας εκτίμηση σχετικά με την επιτυχία των σημαντικών αυτών πρωτοβουλιών 

στην Ευρώπη ? 

Α: Η PESCO ήρθε για να μείνει.  Είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την 

ενσωμάτωση τόσο καινούργιων διαδικασιών στην Ευρώπη.  Το ότι δεν υπάρχουν μέχρι τώρα απτά 

αποτελέσματα ενθαρρύνει πολλούς επικριτές των δράσεων αυτών, αλλά πολύ σύντομα, ιδιαίτερα 

εφόσον αρχίσει η χρηματοδότηση συνεργατικών σχημάτων και όταν τα προγράμματα PESCO 

αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς θα φανεί η προστιθέμενη αξία για τα κ-μ και την Ευρώπη. 

28Ε: Πως επιδρά η συμμετοχή μας σε ένα πρόγραμμα PESCO στο Εθνικό Προφίλ Δυνατοτήτων? 

Α: Είναι γεγονός ότι  σχεδόν όλα τα κ-μ παρόλο που ξεκάθαρα δεν έχουν  στρατιωτικές ικανότητες 

που να πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια, επέλεξαν να δεσμευτούν στην PESCO, διότι προφανώς 

προσδοκούν σε προφανή Εθνικά Οφέλη, που καλύπτουν όλα τα πεδία του Εθνικού Προφίλ 

Δυνατοτήτων : Στρατιωτικές Δυνατότητες, Δυνατότητες Βιομηχανίας, Δυνατότητες σε Έρευνα και 

Τεχνολογία, Διαθέσιμοι Πόροι, Ασφάλεια Εφοδιασμού 

Το Εθνικό προφίλ δυνατοτήτων της Ελλάδος σαφώς και παρουσιάζει έλλειψη στον τομέα της 

Βιομηχανίας και της Ε & Α.  Η Ελλάδα έχει ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες λόγω του ότι πληρώνει 

για να προμηθεύεται δυνατότητες χωρίς να  επενδύει στην ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της 

Εγχώριας Βιομηχανίας, που θα βοηθήσει και στη ασφάλεια εφοδιασμού.  

Η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να κινηθεί στο σύγχρονο 

περιβάλλον με ευελιξία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα. 
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Σύνοψη Εισηγήσεων & Απολογισμός από τους Επόπτες του Συνεδρίου 

Στο τέλος, οι Επόπτες του Συνεδρίου, έκαναν τον παρακάτω απολογισμό του Συνεδρίου. Ο Σ.Α.Σ.Ι. 

μελετά τα διδάγματα της ιστορίας και προτείνει λύσεις για την αναγκαία & ικανή μελλοντική 

Αεροπορική Ισχύ της Χώρας. Αυτήν που θα μας εξασφαλίσει ΑΠΟΤΡΟΠΗ.  

Το αεροπλάνο ενδείκνυται ως το όπλο των αδυνάτων έλεγε ο εθνάρχης Βενιζέλος. Η ενεργός 

ενοποιημένη Αεράμυνα πέραν των δυνατοτήτων των από αέρος απειλών, θα πρέπει να διαθέτει 

δυνατότητες αδιάληπτης επιτήρησης, αποκάλυψης και διευκρίνισης στόχων με μικρή ανακλαστική 

επιφάνεια (Cruise, UAVs, UCAVs, Drones,..) και τεχνολογίες stealth και ευφυούς άμυνας.  

Η υπεροχή διασφαλίζεται με συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας … Με την χρηματοδότηση έρευνας 

Άμυνας σε μικτά σχήματα ΑΕΙ, Κέντρων Έρευνας και Βιομηχανικών Μονάδων, όχι μόνο 

αναπτύσσονται τεχνολογίες αιχμής που ο αντίπαλός, δεν ξέρει αλλά αποκτάται, και εξαγώγιμη 

Τεχνολογία με εισροές οικονομίας. 

 ‘Γνωρίζω, πώς δαπανάται και το τελευταίο € ?’ για την Άμυνα? Ο κανόνας: ΑΔ (Αμυντικές Δαπάνες) 

>2% του ΑΕΠ, Πίτα ΑΔ: 55% Προσωπικό, 20% Εξοπλισμοί +Επενδύσεις, 25% Επιχειρήσεις + 

Υποστήριξη, πρέπει να γίνει σεβαστός/κατανοητός και από τις ηγεσίες.  

Βασιζόμενοι στην αποκτηθείσα διαχρονική εμπειρία και γνώση: ΣΚΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ την μελλοντική 

εικόνα της αεροπορικής Ισχύος επάνω στις διαφαινόμενες τεχνολογικές εξελίξεις της αεροπορικής 

επιστήμης και των συναφών τεχνολογιών! 

Όσον αφορά στη δημιουργία Ηγετών του Μέλλοντος: Σε μια εποχή καχυποψίας για την ειλικρίνεια 

των προθέσεων……. Εάν πραγματικά θέλουμε να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι στην ́ ΄ομίχλη΄΄ 

ενός πιθανού μελλοντικού πολέμου και να διατηρήσουμε την ΠΑ στο επίκεντρο μιας ισχυρής 

στρατιωτικής αποτρεπτικής στρατηγικής, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε τις υπάρχουσες απόψεις 

μας και να θέσουμε ως προτεραιότητα την ανανέωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

στελεχών μας που θα ηγηθούν του όπλου και θα αναλαμβάνουν υπευθυνότητες από το τακτικό 

επίπεδο πολέμου έως το επίπεδο της Υψηλής Στρατηγικής. 

Όσον αφορά στη, Μελλοντική Μορφή της Αεροπορικής Ισχύος: Επιλογή αφους 6 ης γενιάς. 

Απόκτηση επιθετικών UAS. Ανάπτυξη υποδομών δικτυοκεντρικής άμυνας. Απόκτηση τεχνολογιών 

αιχμής για την αεράμυνα.  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ικανή για να αποκτηθεί AMYNTIKH IΣΧΥΣ Ρ που θα παράγει 

αποτελεσματικό S: S= ΡΗ/ΡΤ ≥ R*Τ OΠΟΥ: S = επίπεδο ευστάθειας – ειρήνης στην περιοχή, ΡΗ = 

αμυντική ισχύς Ελλάδος ΡΤ=επιθετική ισχύς αντιπάλου, R*Τ=επιθετικό ρίσκο αντιπάλου. 
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Όσον αφορά στην Ασφαλή Ενσωμάτωση Πτήσεων ΣμΕΑ στη Διαχείριση του Εναερίου χώρου: 

 •Το θεσμικό πλαίσιο είναι υπό διαμόρφωση και διαφέρει μεταξύ ηπείρων-χωρών-

οργανισμών. •Απαιτείται συνδυασμός πολλαπλών τεχνολογιών σε δυναμικό περιβάλλον &να 

μελετηθούν αλλ/επιδράσεις.  

•Η Ασφάλεια στα ε/aφη, θα πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα & να βελτιωθεί στο 

μέλλον.  

•Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ασφάλεια προστασία της ανθρώπινης ζωής, περιουσίας και 

κρίσιμων εγκαταστάσεων τόσο από αμέλεια όσο και από κακόβουλη χρήση.  

•Η ιδιωτικότητα & προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: θα πρέπει να εφαρμοστούν 

σε αναλογία με αντίστοιχες εφαρμογές & τεχνολογίες ε/αφών.  

•Να δημιουργηθεί κατάλληλος κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα αποτυπωθεί και στο 

θεσμικό πλαίσιο 

Όσον αφορά στη Βελτιστοποίηση Διαλειτ/τας & Αποτ/τας Διακλαδικών Επχ. Εκμετάλλευση 

Ολοκληρωμένων Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Δ/Ε & Διαχείρισης ISR/EW Επχ. Πεδίου Μάχης, 

εξοικονομώντας Πόρους: Καθορισμός Απαιτήσεων Συστημάτων ΕΔ, ώστε άπαντα Επχ. Μέσα να 

επιχειρούν ως Ολοκληρωμένα Δικτυοκεντρικά  Συστήματα,  κάτω από την Επιχειρησιακή Ομπρελά  

ενός Ενιαίου Συστήματος Διοίκησης/ Ελέγχου. Αφη έγκαιρης προειδ/σης C2 Battle Management, πχ 

AEWCS, επιχειρούν παντού, και καλύπτουν επιχειρησιακό βάθος. Το «EASA radar» ,  δύναται να 

αποκαλύπτει στόχους  με τεχνολογία stealth σε μηδενικό ύψος, καθώς και πλοία σε αποστάσεις που 

ξεπερνούν τα 200ΝΜ. Ο εκσυγχρονισμός των Εν/Επ Μέσων ΠΑ/ ΕΔ, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

νέου “Διακλαδικού Επχ. Δόγματος”, εφαρμογής/εκμετάλλευσης Διαλειτουργικότητας, Δ  και 

ανταλλαγής Πληροφοριών σε Real Time. Αναγκαιότητα Οργανωτικής Δομής υπαγωγής διοικήσεων, 

ικανοποιούσα προϋποθέσεις ‘Δ’ όλων των Τομέων… 

Όσον αφορά στην Αξιοποίηση Εφεδρείας και Προοπτικές στη Σημερινή Εποχή:  

-Επανακαθορισμός νομοθετικού πλαισίου 

 -Επανακαθορισμός σχεδίων επιστράτευσης. Έμφαση, κατά προτεραιότητα, στην τοπική εφεδρεία 

και στις κρίσιμες ειδικότητες. 

 -Πλήρης χρησιμοποίηση – εκμετάλλευση δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, όπως 

στο Ισραήλ.  

-Καθιέρωση Εθελοντικής Εφεδρείας, πρότυπα Φιλανδίας.  

-Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς πρόσληψης στο δημόσιο.  

-Νομοθετική πρόβλεψη ένταξης-χρησ/ησης σε εθελοντική βάση (αξιολόγηση αποστράτων εκ 

μονίμων.) 

-Συμμετοχή σε ασκήσεις της υποχρεωτικής εφεδρείας και θέσπιση αυστηρών κυρώσεων σε όσους 

δεν προσέρχονται. 

Όσον αφορά στη Defense Alternatives for Small Nations: Είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργήσουμε 

ένα σύγχρονο και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για τις προμήθειες Αμυντικού Υλικού προκειμένου να 

βελτιστοποιήσουμε την διαθεσιμότητα των Ε.Δ και το οποίο -αφ’ ενός μεν πρέπει να βασίζεται στα 

Τρέχοντα Διεθνή Πρότυπα και -αφ’ ετέρου στις βασικές αρχές της Συνέπειας και της Συνέχειας των 
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στόχων μας για μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των μέσων μας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Αυτό πρέπει να αποτελεί τον μόνιμο και σταθερό μακρόπνοο στόχο μας που πρέπει να 

προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε χωρίς χρονοτριβές και παρά το δύσκολο του εγχειρήματος από 

τώρα. 

Όσον αφορά στην Εκτίμηση Ραδιοδιατομής (Radar Cross Section – RCS) Σύγχρονων Αεροσκαφών με 

Υπολογιστικές Τεχνικές: Το μέγεθος της ραδιοδιατομής σκέδασης ενός αντικειμένου καθορίζει 

αποφασιστικά την απόσταση δυνητικής ανίχνευσης- αποκάλυψης από σύστημα RADAR. Η εκτίμηση 

του RCS ιπτάμενων μέσων, είναι απαραίτητη για την αποτίμηση των δυνατοτήτων κάθε συστήματος 

αεράμυνας και τη βελτίωσή του. Οι τεχνολογίες Stealth αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή 

αεροσκαφών, οχημάτων και πλοίων χαμηλού RCS. Η υιοθέτηση τους από ΕΔ πολλών χωρών καθιστά 

απαραίτητη τη συστηματική αξιοποίηση υπολογ. τεχνικών για τη γεωμετρική μοντελοποίηση τους 

και την εκτέλεση ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων εκτίμησης του RCS 

Όσον αφορά στη Defence Logistics and Radical Structural Changes in the Structure of Armed Forces: 

Βελτίωση επιπέδου των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιστροφών. Ανάπτυξη Συστήματος Cooperative 

Logistics. Εισαγωγή Καινοτομιών Συμβάσεων: ILS, CLS, PBL. Εισαγωγή Καινοτομιών: ΑΙ, UAVs, IoT. 

Ενοποίηση Κλάδων ΓΕ & Ένταξη σε ενιαίο Κλάδο Α/ΓΕΕΘΑ. Ένταξη Σχολών ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ & ΣΔΙΕΠ υπό 

ένα Κλάδο Εκπαίδευσης ΕΔ υπό τον Α/ΓΕΕΘΑ, με μορφή ‘Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας’. 

Ελκυστοποίηση της παραμονής των στελεχών της ΠΑ με κίνητρα μισθοδοσίας. Ριζική Αναθεώρηση 

Εξελίξεων σωμάτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Επίλυση θέματος Αρχαιότητας Αποφοίτων ΣΙ 

σε σχέση με ΣΣΕ/ΣΝΔ: προτάσεις Σ.Α.Σ.Ι. /Ε.Σ.Μ.Α. Άμεση διάθεση 50% (~1 δισ €) πρωτογενούς 

πλεονάσματος χώρας στο ΥΕΘΑ για αποκλειστική χρήση στον τομέα Επιχειρήσεων/Υποστήριξης, 

ώστε διαθεσιμότητες οπλικών μας συστημάτων να είναι άνω Ελάχιστων Επιχειρησιακών 

Απαιτήσεων (+90%). 

Όσον αφορά στη Συνολική άμυνα (Total Defense) στο σταυροδρόμι της ενεργειακής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις Ε.Δ: Αξιοποιώντας τις πρακτικές της Σουηδίας, βασικές και θεμιτές 

παράμετροι στην διαμόρφωση της συνολικής άμυνας της χώρας συνοπτικά είναι: 

 #Η συγκρότηση ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου εναντίον οποιουδήποτε εθισμού από τον 

ελληνικό πληθυσμό λόγω της συνεχούς τουρκικής απειλής.  

#Η προβολή της χώρας στο εξωτερικό με τη ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή του πληθυσμού 

στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό κατά την εκπόνηση της νέας ΠΕΑ ως νέο αμυντικό δόγμα.  

# Η πιστοποίηση δεξιοτήτων της στρατιωτικής θητείας. 

 #Οι Σκανδιναβικές χώρες (βλέπε Σουηδία) έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένους τρόπους 

ενεργειακής διαχείρισης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μονάδων ώστε να μπορούν να 

αναδειχθούν ως παράδειγμα για άλλες χώρες. 

Όσον αφορά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) - Εφαρμογές, όρια & προσδοκίες: Μετά από 60χρόνια 

έρευνας, μεγάλων προσδοκιών, υποσχέσεων αλλά & αποτυχιών, η ΤΝ είναι σήμερα μια 

πραγματικότητα με έντονες κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις. Οι μέθοδοι ΤΝ και οι τεχνολογίες 

φέρνουν σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Σαν ερευνητές πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδο της 

τεχνολογίας που κληρονομήσαμε. Προφανώς & δεν υπάρχει όριο στην εξέλιξη της τεχνολογίας . 

Πρέπει όμως να αποφασίσουμε αν η χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι για το γενικότερο καλό της 

ανθρωπότητας. Η Τεχνολογία πρέπει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. 
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Όσον αφορά στις Μελλοντικές απαιτήσεις για εποικοδομητική ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας 

στην Ελλάδα: Το αμυντικό δόγμα πρέπει να καθορίζει την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας. Η 

αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να διέπεται από τα συμφέροντα του κράτους και όχι από τα 

συμφέροντα ιδιωτικών μετόχων. 

Όσον αφορά στην Άμυνα - Ασφάλεια και Οικονομική Ανάπτυξη: Αll States within their EEZs and in 

accordance with International Law, regional and key players in Eastern Mediterranean, having 

identified vulnerabilities and security risks, should in collaboration with companies-industries, 

elaborate a cooperative Security Architecture taking under consideration the following steps: 

*Regional States collaboration, *Situation awareness, *Establish a regional Monitoring & Control 

Centre, *Contingency Operational Plan,*Trained Personnel, *Availability of means, *Implementation 

of proper Surveillance Technologies and Security Systems, *Industry & Agency collaboration. 

Όσον αφορά στη Συλλογή Πληροφοριών στην Εποχή της "Επίμονης Επιτήρησης": Τέλειο σύστημα 

«επίμονης επιτήρησης» επιτρέπον στην ΠΑ να βλέπει/κατανοεί χώρο μάχης είναι ακόμα αδύνατο. Η 

επένδυση σε συστήματα συλλογής και στην ΠΑ εστιάστηκε περισσότερο στην προμήθεια 

ανεξάρτητων συστημάτων (στο υλικό), παρά στην επένδυση σε επεξεργασία & ανάλυση και διάδοση 

(άυλο / λογισμικό). Η μετάπτωση στην δικτυοκεντρική προσέγγιση (από το υλικό στο λογισμικό), έχει 

τεθεί ως μεγάλο στοίχημα για την ΠΑ του μέλλοντος. Η ΠΑ γνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, 

υπάρχει  άμεση σχέση και με δορυφορικές ικανότητες, που δεν εξαρτώνται άμεσα από την ΠΑ. Η ΠΑ 

δύναται να επανεξετάσει την σχέση της με το Διάστημα, ώστε να ανταποκριθεί και στον 21ο αιώνα 

και να έχει ρόλο αντίστοιχο με τις άλλες ΠΑ διεθνώς. 

Όσον αφορά στην Διαχείριση Αμυντικών Δαπανών: Υπαγωγή της κρατικής Αμυντικής Βιομηχανίας 

και της ΓΔΑΕΕ σε Υφυπουργείο ‘’Αμυντικής Βιομηχανίας και προμηθειών ‘’ στο ΥΠΕΘΑ. Στρατηγικός 

σχεδιασμός Νέας Δομής Δυνάμεων. Αξιολόγηση κόστους δαπανών ανά τομέα. Αναθεώρηση του ν 

3978/11. Ιεράρχηση Αμυντικών δαπανών σύμφωνα με την τρέχουσα και μελλοντική πιθανότητα 

απειλής άμεσα. Ικανοποίηση του τριετούς κυλιόμενου και μακροπρόθεσμου προγράμματος 

προμηθειών για ενίσχυση του Δόγματος. 

Όσον αφορά στην Ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων Α & Α της Ελλάδος μέσω της αμυντικής 

ολοκλήρωσης της ΕΕ: Οι νέες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες στα κμ, πέραν της επίτευξης του επιπέδου φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και για την ενίσχυση του « Εθνικού Προφίλ Δυνατοτήτων». Οι επιλογές ανάπτυξης 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομική δέσμευση που προκύπτει από την PESCO και 

καθορίζονται από ενέργειες στο πλαίσιο του CDP και της CARD. Η εν λόγω επιλογή απαιτεί καταρχάς 

πολιτική βούληση. Mε κατάλληλο σχεδιασμό & έγκαιρη προετοιμασία, οι ελληνικές αμυντικές 

εταιρείες δύνανται να ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα Προϋπόθεση αξιοποίησης ελληνικής 

συμμετοχής είναι η σύσταση εθνικού φορέα στο πλαίσιο της ΕΑΒΣ, για το χειρισμό θεμάτων PESCO.  
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.  

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι. έκλεισε το Συνέδριο τονίζοντας: Μετά από τις, πραγματικά εξαιρετικές 

εισηγήσεις όλων των ομιλητών, θέλω να πιστεύω ότι οι εργασίες του σημερινού 1ου Συνεδρίου του 

Σ.Α.Σ.Ι., θα προσθέσουν έναν ακόμα κρίκο, ελπίζω χρήσιμο, στους προβληματισμούς για την 

αναγκαία Αεροπορική και όχι μόνο, Ισχύ της χώρας μας. Μετά από όσα σήμερα άκουσα σχετικά με 

το που βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε και αν μας έχει διδάξει το παρελθόν και η ιστορία, 

εκτιμώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Πριν ευχαριστήσω και κλείσουμε τις εργασίες του Συνεδρίου, θέλω 

να υπενθυμίσω, για να μείνουν στα αυτιά σας τα λόγια ενός πολιτικού άνδρα που οι καταστάσεις 

και οι ευθύνες που ανέλαβε, το έφεραν, να γνωρίζει τα στρατιωτικά πράγματα καλά όπως και τα 

πολιτικά.  

Ο Wiston Churchill έχει γράψει: ----Η Κυριαρχία στο πεδίο της μάχης προϋποθέτει κυριαρχία αέρος. 

----Πραγματική ασφάλεια σημαίνει Κυριαρχία Εναερίου χώρου. ----Η Αεροπορική Ισχύς συνιστά 

σήμερα την υπέρτατη έκφραση της Στρατιωτικής Ισχύος. ----  

Το πλέον σπουδαίο μάθημα που διδαχθήκαμε, σχετικά με την χρησιμοποίηση της Αεροπορικής 

Ισχύος είναι η απόλυτη ανάγκη για Αεροπορική Υπεροχή. Επίσης, πρόσφατα, στο 7ο Αεροπορικό 

Συνέδριο της Π.Α., ο πρώην ΥΕΘΑ και Α/ΓΕΕΘΑ, ο Κύριος Αποστολάκης τόνισε στην ομιλία του: ’’...για 

την περιοχή της Ελλάδας η σημασία της Αεροπορικής Ισχύος είναι υψίστης σπουδαιότητας’’. Στο 

ίδιο Συνέδριο ο Αρχηγός της Ισραηλινής Π.Α. είχε επισημάνει: ‘’... στη χώρα μου για λόγους 

οικονομίας και για λόγους άσκησης εννιαίας διοίκησις, ό,τι πετάει ελέγχεται από την Π.Α.’’ Και 

στο προηγούμενο Συνέδριο της Π.Α., το 6ο, ο τέως Α/ΓΕΕΘΑ και πρώην Chairman of the European 

Military Committee, Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, μεταξύ άλλων είχε επισημάνει: ‘’...ο ρόλος της 

Αεροπορικής Ισχύος είναι Κυρίαρχος’’ και ακόμα: ‘’...τα εγγενή χαρακτηριστικά της Αεροπορικής 

Ισχύος...την καθιστούν τον κύριο παράγοντα αποτροπής.’’  

Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα και διδάγματα που τεκμηριώνουν το 

αναντικατάστατο της Αεροπορικής Ισχύος για την αποτροπή της τουρκικής απειλής. Όταν δύο 

Α/ΓΕΕΘΑ παραδέχονται αυτό και φαίνεται ότι έχουν λάβει τα διδάγματα της ιστορίας και γενικά του 

παρελθόντος, πιστεύω ότι είναι καιρός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Όμως με 

προβληματίζουν ορισμένα στοιχεία, ορισμένες αποφάσεις της Πολιτικής μας Ηγεσίας. Από τα 

χρήματα που περίσσεψαν τα δύο-τρία τελευταία χρόνια και διανεμήθηκαν, η Άμυνα της χώρας δεν 

έλαβε ούτε ένα ευρώ. Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ από το 2012 έως το 2018 οι Κυβερνήσεις 

δαπάνησαν 18 δις ευρώ για να στηρίξουν ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Δεν είναι ερώτημα πως 

δεν βρίσκεται χρήμα για τις ανάγκες της άμυνας; 

 Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ και 

πάλι τους χορηγούς και τους εξαίρετους ομιλητάς που τίμησαν την προσπάθεια του Συνδέσμου μας. 

Ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στις Κυρίες της λέσχης του Συνδέσμου μας ‘’Νεφέλη’’ που για μία 

ακόμα φορά συνέδραμαν στην προσπάθειά μας.  

Τέλος ευχαριστούμε το προσωπικό της ΛΑΕΔ που μας βοήθησε τεχνικά για να πραγματοποιηθεί το 

Συνέδριο. Σε λίγο χρόνο τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν και θα ενημερωθείτε. Σας 

Ευχαριστώ, Τέλος του 1ου Συνεδρίου του Σ.Α.Σ.Ι. 

Κήρυξη Πέρατος Συνεδρίου υπό Προέδρου ΣΑΣΙ 

Ε. Γεωργούση Απτχου (Ι) ε.α. 


