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Τμήμα Ερωτήσεων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τηλέφωνο: 2106598282,5 
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Φ.900α/1870/16316 
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018 
Σελίδες: Τρεις  (03)  
 

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη 
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο Υ.ΕΘ.Α 

 ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. 
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΥΦ.ΕΘ.Α. 
ΥΠ.ΕΘ.Α. / ΓΝΠ / ΤΚΕ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  α. Ερώτηση & ΑΚΕ 3242/287//12-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων.  

 β. ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ 900α /1295/15600//07-09-02017. 

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που 

κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης με θέμα «Πορεία υλοποίησης 

προγράμματος ΕΜΖ και Αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας τύπου 

Ρ-3» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα 

ακόλουθα: 

Κατ’ αρχήν χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι, έστω και καθυστερημένα, αναγνωρίσατε την 

αδήριτη ανάγκη της αναβάθμισης των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και της 

σημασίας τους σε αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης. 

Περαιτέρω, η ενεργοποίηση της διακρατικής έγινε τον Νοέμβριο του 2015, με την 

καταβολή της σχετικής προκαταβολής και με την καταβολή της πρώτης δόσης (initial 

deposit) μετά την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης τον Μάρτιο του ιδίου 

έτους. Συνεπακόλουθα, διαμορφώθηκε το τρέχον ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

εργασιών και παραδόσεων των αεροσκαφών, το οποίο είναι το ακόλουθο: 

BuNo Περιγραφή Προγράμματος Εργασιών Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Εργασιών 

Αναμενόμενη 

Ημερομηνία 

παράδοσης 

152744 
Επανεργοποίηση/ Εργοστασιακή 

Συντήρηση 
18 μήνες Νοέμβριος 2018 

153415 Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής 48 μήνες 2° Τρίμηνο 2022 

153427 Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής 48 μήνες 3° Τρίμηνο 2022 



 

 

 

153424 Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής 32 μήνες 2° τρίμηνο 2023 

153441 Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής 31 μήνες 4° τρίμηνο 2023 

         

         Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί κανένα αεροσκάφος, πλην όμως η παράδοση 

του πρώτου (ΒυΝο 152744) έχει προγραμματιστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 

2019. Οι χρονοδιαγραμματικές αποκλίσεις στην απόδοση του πρώτου αεροσκάφους 

οφείλονται σε ευρήματα που προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών και δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθούν - ως εκ τούτου και να συμπεριληφθούν - στο αρχικό 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Τα ευρήματα αυτά έχουν αποτυπωθεί σε 966 συνολικά 

Discrepancy Reports. Ειδικότερα για το πρώτο αεροσκάφος, κατά την διάρκεια 

δοκιμών παράδοσης τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους εντοπίστηκε διαρροή εσωτερικής 

δεξαμενής καυσίμου χρήζουσα επισκευής διάρκειας περίπου τεσσάρων (4) μηνών και η 

παράδοση του διολίσθησε τον Μάρτιο του 2019 έναντι αρχικού προγραμματισμού. 

       Το πρόγραμμα πληρωμών έχει γνωστοποιηθεί στη Βουλή των Ελλήνων με το (β) 

σχετικό στο οποίο αναφέρεσθε στην Ερώτησή σας. 

         Οι πληρωμές που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί είναι οι ακόλουθες: 

ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ 

Νοε 15 (Προκαταβολή) 47.383.507,00 

15-Ιουν-15 13.203.376,00 

15-Σεπ-15 12.789.126,00 

15-Δεκ-15 13.360.582,00 

15-Μαρ-16 22.156.833,00 

15-Ιουν-16 31.987.924,00 

15-Σεπ-16 33.803.224,00 

15-Δεκ-16 41.721.133,00 

15-Μαρ-17 44.219.028,00 

15-Ιουν-17 28.513.358,00 

15-Σεπ-17 16.788.358,00 



 

 

 

15-Δεκ-17 17.381.457,00 

15-Μαρ-18 18.831.457,00 

15-Ιουν-18 18.531.457,00 

15-Σεπ-18 16.231.457,00 

Γενικό Σύνολο 376.902.277,00 

 

Οι καθυστερήσεις και αποκλίσεις έχουν παρατηρηθεί κυρίως αναφορικά με την 

παράδοση του πρώτου αεροσκάφους, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, είναι δε 

κυρίως τεχνικής φύσεως και δυνατοτήτων της Ε.Α.Β Α.Ε σε στελέχωση και 

ανταπόκριση στα ποιοτικά πρότυπα της αμερικανικής πλευράς. 

Τα υπόλοιπα θέματα του προγράμματος εξελίσσονται ομαλά, ενδεικτικά να σας 

γνωστοποιήσω την κατασκευή και αποστολή στην Ελλάδα των νέων πτερύγων των 

εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών, την ανάπτυξη του τακτικού συστήματος, την 

προμήθεια των νέων επιχειρησιακών συστημάτων κτλ. 

Τέλος το ΥΠΕΘΑ αναμένει βελτίωση της απόδοσης της Ε.Α.Β Α.Ε στις εργασίες 

που αφορούν στα τέσσερα (4) εκσυγχρονισμένα αεροσκάφη, συνεπεία των 

βελτιώσεων που έχουν επιτευχθεί από την τεχνογνωσία των διαδικασιών 

αναβάθμισης του πρώτου   αεροσκάφους. 
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