
!  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ 
Βουλευτής Λακωνίας 
Νέας Δηµοκρατίας 

13/2/2019 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ 

Την 1η Μαρτίου 2019 θα συµπληρωθούν 2 έτη από την ηµεροµηνία που το 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας ενέκρινε την Εθνική 
Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ). Είναι, συνεπώς, χρήσιµο να γίνει 
µία πρώτη αποτίµηση του εύρους της υλοποίησης των µέτρων που 
προβλέπονται σε αυτήν. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του προβλεπόµενου στο άρθρο 73 του Ν. 
3883/2010 Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος Προµηθειών Αµυντικού 
Υλικού; Αν ναι, πότε προτίθεται να το καταθέσει στην Επιτροπή 
Εξοπλιστικών για έκφραση γνώµης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του ιδίου Νόµου; 

2. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος 
Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντικού Υλικού (άρθρο 
74 του Ν. 3883/2010); Αν ναι, πότε προτίθεται να το καταθέσει στην 
Επιτροπή Εξοπλιστικών για έκφραση γνώµης, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ιδίου Νόµου; 

3. Πόσες προτάσεις ερευνητικών προγραµµάτων έχουν κατατεθεί στο 
υπουργείο Εθνικής Άµυνας προς αξιολόγηση; Τι ποσοστό από αυτά 
έχει εγκριθεί και χρηµατοδοτείται; 

4. Ποιες διαδικασίες έχουν θεσπιστεί για την ενηµέρωση των φορέων της 
εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας σχετικά µε τις εξοπλιστικές ανάγκες 
και τον προγραµµατισµό των Ενόπλων Δυνάµεων; Πόσες φορές έχουν 
ενεργοποιηθεί αυτές οι διαδικασίες και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά 
όργανα; 

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Εθνικής Άµυνας

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανικής Στρατηγικής
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5. Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης ή λειτουργίας βρίσκεται η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα ενηµέρωσης των εκπροσώπων της εγχώριας αµυντικής 
βιοµηχανίας που προβλέπεται στην ενότητα 6.1.1 της ΕΑΒΣ; 

6. Ποια µέτρα έχουν ληφθεί ή προγραµµατίζεται να ληφθούν για την 
εξειδίκευση της στρατηγικής προµηθειών; 

7. Έχει θεσπιστεί και ακολουθείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
περιγράφεται στην ενότητα 6.1.3 της ΕΑΒΣ; Αν ναι, µε βάση ποιο 
νοµικό πλαίσιο υλοποιείται και µε ποια νοµική βάση και αιτιολόγηση 
παρακάµπτονται οι διαδικασίες του Ν. 3978/2011; 

8. Πόσα από τα εξοπλιστικά προγράµµατα που έχουν ενεργοποιηθεί από 
την 1η Μαρτίου 2017 έως σήµερα αφορούσαν την προστασία ουσιωδών 
συµφερόντων ασφαλείας της Χώρας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

9. Ποια η συµµετοχή φορέων της ΕΑΤΒΒ στα εξοπλιστικά προγράµµατα 
που έχουν υπογραφεί µετά την 1η Μαρτίου 2017 και αφορούν την 
προστασία ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας της Χώρας; Να 
κατατεθεί αναλυτική έκθεση µε τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 
ένα από αυτά: 

1. Τίτλος προγράµµατος και σύντοµη περιγραφή. 

2. Μέθοδος υλοποίησης. 

3. Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης. 

4. Ηµεροµηνία έγκρισης ενεργοποίησης. 

5. Είδος και ποσοστό συµµετοχής της εγχώριας βιοµηχανίας. 

10.Σε πόσες διεθνείς εκθέσεις έχει συµµετάσχει η Χώρα µας µε περίπτερο 
σχετικό µε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες φορέων της 
Εγχώριας Αµυντικής Τεχνολογικής και Βιοµηχανικής Βάσης; Ποια τα 
µετρήσιµα αποτελέσµατα αυτών των συµµετοχών; 

11.Πόσα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν πραγµατοποιήσει στελέχη της 
Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων; Ποια τα 
αποτελέσµατα αυτών των ταξιδιών; 

12.Πόσες συµβάσεις µε χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει 
µεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα 
Α.Β.Ε.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας µε τα ακόλουθα στοιχεία 
για κάθε µία από αυτές: 

1. Περιγραφή. 

Σελίδα   από   2 6



2. Ηµεροµηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία µε την οποία 
συµβάλλεται. 

3. Αναµενόµενα έσοδα για την ΕΑΣ. 

13.Να κατατεθεί το επιχειρηµατικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την 
ΕΑΣ. 

14.Πόσες συµβάσεις µε χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει 
µεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνική Βιοµηχανία 
Οχηµάτων Α.Β.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας µε τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε µία από αυτές: 

1. Περιγραφή. 

2. Ηµεροµηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία µε την οποία 
συµβάλλεται. 

3. Αναµενόµενα έσοδα για την ΕΛΒΟ. 

15.Πόσες συµβάσεις µε χώρες ή εταιρείες του εξωτερικού έχει υπογράψει 
µεταξύ του 2015 και του 2018 η εταιρεία Ελληνική Αεροπορική 
Βιοµηχανία Α.Ε.; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας µε τα ακόλουθα 
στοιχεία για κάθε µία από αυτές: 

1. Περιγραφή. 

2. Ηµεροµηνία υπογραφής και χώρα ή εταιρεία µε την οποία 
συµβάλλεται. 

3. Αναµενόµενα έσοδα για την ΕΑΒ. 

16.Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης 
Αµυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας; Εάν ναι, να κατατεθεί. 

17.Έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Αµυντικής Έρευνας 
και Τεχνολογίας; Εάν ναι, ποιο το οργανόγραµµά του; Ποιες 
δραστηριότητες και δράσεις έχει αναλάβει µέχρι σήµερα και ποιες από 
αυτές έχει ολοκληρώσει; Ποιο το ύψος του προϋπολογισµού του 
συγκεκριµένου φορέα; 

18.Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων 
Αµυντικού Τοµέα; Πόσες εγχώριες επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί 
µέχρι σήµερα σε αυτό; 

19.Έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση του Συµβουλίου Αµυντικής Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας; Εάν ναι, ποιο το οργανόγραµµά του; 
Ποιες δραστηριότητες και δράσεις έχει αναλάβει µέχρι σήµερα και 
ποιες από αυτές έχει ολοκληρώσει; Ποιο το ύψος του προϋπολογισµού 
του συγκεκριµένου φορέα; 
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20.Πόσες άδειες εξαγωγής για προϊόντα ατοµικού ιµατισµού, φόρτου και 
εξάρτυσης µάχης (συµπεριλαµβανοµένου ειδικού ιµατισµού 
προστασίας από χηµικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές 
απειλές) έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 
2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω 
εξαγωγών; 

21.Πόσες άδειες εξαγωγής φορητών οπλικών συστηµάτων έχουν εκδοθεί 
για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό 
ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

22.Πόσες άδειες εξαγωγής για συστήµατα παθητικής και ενεργητικής 
προστασίας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 
και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω 
εξαγωγών; 

23.Πόσες άδειες εξαγωγής πυροµαχικών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από 
τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος 
χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

24.Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών αδρανοποίησης πυροµαχικών 
έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; 
Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

25.Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας 
οπλικών συστηµάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 
2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των 
εν λόγω εξαγωγών; 

26.Πόσες άδειες εξαγωγής στρατιωτικών οχηµάτων, αµαξωµάτων και 
ρυµουλκώµενων οχηµάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 
2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος 
των εν λόγω εξαγωγών; 

27.Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, 
εκσυγχρονισµού ή αναβάθµισης στρατιωτικών οχηµάτων, αµαξωµάτων 
και ρυµουλκώµενων οχηµάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 
2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος 
των εν λόγω εξαγωγών; 

28.Πόσες άδειες εξαγωγής Κινητών Νοσοκοµείων Εκστρατείας, 
Μαγειρείων, Αρτοποιείων και λοιπών Κινητών Εφαρµογών Εκστρατείας 
έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; 
Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

29.Πόσες άδειες εξαγωγής παροχής υπηρεσιών συντήρησης Κινητών 
Νοσοκοµείων Εκστρατείας, Μαγειρείων, Αρτοποιείων και λοιπών 
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Κινητών Εφαρµογών Εκστρατείας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα 
έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό 
ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

30.Πόσες άδειες εξαγωγής πολεµικών πλοίων και λοιπών πλωτών µέσων 
έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; 
Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

31.Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών εκσυγχρονισµού πολεµικών 
πλοίων και λοιπών πλωτών µέσων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα 
έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό 
ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

32.Πόσες άδειες εξαγωγής δοµικών µερών αεροσκαφών και λοιπών 
ανταλλακτικών έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 
2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν 
λόγω εξαγωγών; 

33.Πόσες άδειες εξαγωγής υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης 
κινητήρων αεροσκαφών ή επισκευής αεροσκαφών έχουν εκδοθεί για 
κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά 
έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

34.Πόσες άδειες εξαγωγής συσσωρευτών πάσης φύσεως και λοιπού 
ηλεκτρονικού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού έχουν εκδοθεί 
για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό 
ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

35.Πόσες άδειες εξαγωγής ολοκληρωµένων συστηµάτων διοίκησης και 
ελέγχου, πληροφοριακών συστηµάτων, ασφαλών ή και ανθεκτικών 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων για αµυντική χρήση και συναφών 
συστηµάτων εκπαίδευσης και προσοµοίωσης, Ηλεκτρονικού Πολέµου 
και κρυπτογραφικών συστηµάτων έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα 
έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό 
ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

36.Πόσες άδειες εξαγωγής οπτικών, ηλεκτροοπτικών, οπτοηλεκτρονικών 
συστηµάτων ενίσχυσης φωτός και θερµικής απεικόνισης και 
παρατήρησης έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 
και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω 
εξαγωγών; 

37.Πόσες άδειες εξαγωγής λογισµικού αµυντικού τοµέα έχουν εκδοθεί για 
κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το συνολικό ανά 
έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 
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38.Πόσες άδειες εξαγωγής συστηµάτων ατοµικής εκπαίδευσης έχουν 
εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018; Ποιο το 
συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω εξαγωγών; 

39.Πόσες άδειες εξαγωγής συστηµάτων παραγωγής ενέργειας υβριδικής 
τεχνολογίας έχουν εκδοθεί για κάθε ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 
και 2018; Ποιο το συνολικό ανά έτος χρηµατικό ύψος των εν λόγω 
εξαγωγών; 

40.Ποιος ο σχεδιασµός για συµµετοχή της ΕΑΒ στα όποια παράγωγα 
προγράµµατα του nEUROn; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης 
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.
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