
 

./. 

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τηλέφωνο: 2106598282,5 
FΑX: 2106552035 
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr 
Φ.900α/2154/16657 
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 
Σελίδες: Δύο (2)  
  
    

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλη Βιλιάρδο 
ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΕΘΑ 

 ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ / Γενικός Γραμματέας 
ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ/ 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
 
 

ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 861/24-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλης 

Βιλιάρδος με θέμα «Ραντάρ επιτήρησης drone ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ της ΕΑΒ» σας γνωρίζω 

τα ακόλουθα: 

 Κατ΄ αρχάς η προμήθεια radar έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.3978/11), το οποίο αποτελεί εφαρμογή 

ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας (ΕΚ 81/2009), καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για 

την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες κατά κανόνα βασίζονται στην 

πραγματοποίηση ανοιχτών διαγωνισμών στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν 

εταιρείες από όλες τις χώρες. 

Όσον αφορά στην ενδεχόμενη προμήθεια του radar «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» της ΕΑΒ 

από την Πολεμική Αεροπορία, αυτή θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του 

υπόψη συστήματος και παρουσιαστούν επίσημα οι δυνατότητές του από την ΕΑΒ. 

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της Ερώτησης σας, επισημαίνεται ότι η χώρα 

μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Αμυντικής 

Βιομηχανίας (European Defense Industrial Development Programme- EDIDP), το 

οποίο θα χρηματοδοτήσει με 500 εκ. ευρώ την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων κατά 

την διετία 2019-20 (Ε/Ε 2108/1092). Στο πλαίσιο συμμετοχής στο υπόψη πρόγραμμα 

έχουν προετοιμαστεί στοχευμένες προτάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ των 

οποίων και ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην ασφάλεια και την άμυνα. 
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Επί του παρόντος έχουν υποβληθεί στα EDIDP Calls For proposals της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέσσερα (4) Ελληνικά projects. 

Τέλος, στο  πλαίσιο EDIDP Calls For proposals του 2020, έχει προετοιμαστεί  η 

πρόταση έρευνας και ανάπτυξης  “Directed Energy EMP Weapon for Disabling UAVs’’ 

από την ΕΑΒ Α.Ε..  
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