
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αθήνα, 06/12/2020      

Της:  Σοφίας – Χάϊδως Ασημακοπούλου, βουλευτού Β’ Πειραιώς 
 
ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
  Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας  

Τον κ. Υπουργό Εξωτερικών 
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών 
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

  Τον κ. Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιο για θέματα 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Στ. Πέτσα  

 
 
ΘΕΜΑ :  «Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν γνωρίζει πως η Βουλή προμηθεύεται σύστημα 

“antidrone”» 
 
 
 
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
Μας προξένησε τεράστια εντύπωση το ότι, όχι οποιοσδήποτε κυβερνητικός αξιωματούχος, 

αλλά ο ίδιος ο κ. Πρόεδρος της Βουλής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πληροφορίες που 

αφορούν στα της διαχείρισης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, ενώ 

ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», κ. Κυριάκος Βελόπουλος, κατήγγειλε κατά τη 

διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του στην Ολομέλεια ότι, η Βουλή ετοιμάζεται να προμηθευτεί 

σύστημα προστασίας κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αγνοώντας το σύστημα 

«Τηλέμαχος», της «ΕΑΒ» και προτιμώντας να προμηθευτεί το σχετικό σύστημα από 

μεταπράτες, ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, που προήδρευε μάλιστα την συγκεκριμένη στιγμή, 

τον διέψευσε.  

Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας «newsbreak.gr», που 

περιήλθαν στην αντίληψή μας, δηλώνεται σε σχετική δημοσίευση του διαδικτύου, πως ο κ. 

Πρόεδρος της Βουλής είναι εκείνος που ψεύδεται. Κατά τις πληροφορίες, που 

διασταυρώσαμε στο διαδίκτυο, όντως, είναι σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός, ο οποίος έχει 

μεγάλη διαβάθμιση μυστικότητας, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι, αληθώς, αγνοείται το 

ανωτέρω σύστημα «Τηλέμαχος»! Επιπλέον, διασταυρώνεται ότι, ο σχετικός διαγωνισμός 

είναι έτσι δομημένος, ώστε να προωθηθεί, ως προμηθευτής, εταιρεία του εξωτερικού.   

Συγκεκριμένα, ο σκοπός του δημοπρατούμενου έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία ενός συστήματος για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, προερχόμενων από 
συστήματα μη στελεχωμένων αεροσκαφών, για την προστασία του μεγάρου της Βουλής 
των Ελλήνων και των πέριξ αυτού σημαντικών για την Ελληνική Πολιτεία κτηρίων, δηλαδή,  
του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Μέγαρο Μαξίμου) 
και των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων! 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
 

https://www.newsbreak.gr/kurios-maximos/150716/tasoulas-velopoulos-vouli-antidrone/
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  
 

1. Επαληθεύετε ότι, βρίσκεται εν εξελίξει διαγωνισμός προμήθειας, εγκατάστασης και 
λειτουργίας ενός συστήματος για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, προερχόμενων από 
συστήματα μη στελεχωμένων αεροσκαφών, για την προστασία του Μεγάρου της Βουλής 
των Ελλήνων και των πέριξ αυτού σημαντικών για την Ελληνική Πολιτεία κτηρίων, δηλαδή,  
του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Μέγαρο Μαξίμου) 
και των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων;  
 
2. Αν η παραπάνω επιδίωξη δημόσιας προμήθειας επαληθεύεται, για ποιους λόγους δεν 
προκρίθηκε προς αγορά από τη Βουλή των Ελλήνων το καθ’ όλα δοκιμασμένο και 
αξιόπιστο σύστημα «Τηλέμαχος», της «ΕΑΒ» και προτιμήθηκε μα δρομολογηθεί η σχετική 
προμήθεια του ανωτέρω συστήματος από μεταπράτες, όπερ σημαίνει ότι, το κόστος με το 
οποίο θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο είναι πολλαπλάσιο, ενώ απαξιώνεται ο 
κομβικός και πολύ σημαντικός ρόλος της ΕΑΒ στα θέματα προμήθειας της Εθνικής 
Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής      

 
 
Σοφία Χάϊδω Ασημακοπούλου 
 
https://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2020/12/antidrone.html?spref=tw  
 
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 

 

https://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2020/12/antidrone.html?spref=tw



