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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8033/07-07-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.
Βασίλης

Κεγκέρογλου

και

Γιώργος

Φραγγίδης

με

θέμα

«Χρονοδιάγραμμα

Υλοποίησης Προγράμματος Α/Φ F-16 σε έκδοση VIPER», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Η αναβάθμιση των αεροσκαφών (Α/Φ) F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
σε διαμόρφωση Viper, υλοποιείται μέσω της Διακρατικής Συμφωνίας Letter of Offer
and Acceptance (LOA) GR-D-SNY. To πρόγραμμα αφορά την αναβάθμιση των
ηλεκτρονικών συστημάτων ογδόντα τεσσάρων (84) Α/Φ και των εξομοιωτών πτήσης,
καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΠΑ, αλλά και την προμήθεια
ανταλλακτικών και εξοπλισμού υποστήριξης.
Το πρωτότυπο Α/Φ εντάχθηκε, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, στην
ΕΑΒ, στις αρχές του έτους, μετά από σειρά ελέγχων και εργασιών, που εκτελέστηκαν
από την ΠΑ και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισής του. Το Α/Φ μετά το πέρας
των εργασιών στην ΕΑΒ, οι οποίες, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του
2020, προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει, εντός του Α΄ τριμήνου 2021, πτήση
μεταφοράς στις ΗΠΑ, όπου θα εκτελεσθούν δοκιμές πιστοποίησης, και στη συνέχεια,
θα επιστρέψει στη χώρα.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που έχει αποσταλεί από τις
αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, τα επόμενα Α/Φ, θα αρχίσουν να εντάσσονται σταδιακά
στην ΕΑΒ, από τον Φεβρουάριο 2021, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος
εντός του 2027. Από τη μέχρι σήμερα ενημέρωση μας, από τις Αμερικανικές Αρχές,
το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των συμβατικών ορίων.
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Τέλος, το πρόγραμμα αναβάθμισης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και την
ενσωμάτωση του υπάρχοντος συστήματος αυτοπροστασίας του Α/Φ. Στην παρούσα
φάση, οι αμερικάνικες αρχές έχουν πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τις
εμπλεκόμενες εταιρείες, με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης διαλειτουργικότητας του
συστήματος αυτοπροστασίας με το νέο Radar.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο
Υπουργείο Οικονομικών.
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