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ΘΕΜΑ: «Κατασκευή και παραγωγή μη επανδρωμένων ελικοπτέρων για το “ΓΕΣ”»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διαδικτύου,  τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανήγγειλαν το νέο
επίτευγμα της πολεμικής τους βιομηχανίας, το οποίο είναι το πρώτο εγχώριο μη επανδρωμένο
ελικόπτερο. Η πρωταρχική του αποστολή είναι να μεταφέρει διάφορα πυρομαχικά στον τουρκικό
στρατό, σε μη προσβάσιμα εδάφη. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του είναι η ικανότητα να πετάει
στον αέρα για 7 συνεχείς ώρες, σε υψόμετρο 15 χιλιάδων ποδιών και σε μια απόσταση 840 χλμ.
Τούρκικη εφημερίδα επιβεβαίωσε ότι, το ελικόπτερο αυτό έχει περάσει επιτυχώς το τελικό τεστ
και αποφασίστηκε να ξεκινήσει η παραγωγή του, στις αρχές του 2021. Προ μιας δεκαετίας, το
«472  Τ.ΕΠ.Π.»  («Τάγμα  Επιτήρησης  Πληροφορικής»),  σε  συνεργασία  με  προσωπικό  του
Στρατού Ξηράς, που διέθετε εμπειρία αερομοντελισμού, είχε κατασκευάσει με υλικά εμπορίου,
μικρό,  μη  επανδρωμένο  ελικόπτερο,  με  δυνατότητα  παρακολούθησης  εδαφικού  χώρου  από
απόσταση,  αναγνώρισης  στόχων  και  συλλογής  πληροφοριών.  Οι  δυνατότητες  συλλογής  και
μετάδοσης πληροφοριών του συστήματος ήταν αρκετά ικανοποιητικές για την εποχή του, όπως:
α) ανίχνευση ανθρώπου με χρήση της θερμικής κάμερας σε απόσταση 300 μ και οχήματος σε
900 μ. και δυνατότητα οπτικού «zoom» 12Χ και ψηφιακού 4Χ με τη διαδικτυακή κάμερα ημέρας,
β) μετάδοση δεδομένων πτήσεως και πληροφοριακού υλικού στο σταθμό βάσης σε πραγματικό
χρόνο,  γ) ανίχνευση καπνού  και  «ΡΒΧΠ» ουσιών με  χρήση κατάλληλων αισθητήρων και  δ)
δυνατότητα ρίψης υλικού Α΄ Βοηθειών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Διατίθεσθε  να  διερευνήσετε  το  ενδεχόμενο  κατασκευής  μη  επανδρωμένου  ελικοπτέρου  σε
ικανοποιητικό αριθμό (με προοπτική ακόμη και εξαγωγής του, στην περίπτωση που ικανοποιήσει
το κατασκευασμένο μοντέλο τις  απαιτήσεις  του Γ.Ε.Σ.  στις  χρήσεις  στις  οποίες θα κληθεί  να
χρησιμοποιηθεί),  προκειμένου να καλύψει το εν λόγω προτεινόμενο ένα σύγχρονο απαιτητικό
πεδίο μάχης, όπως τα πεδία μάχης της πρόσφατης σύρραξης στο Αρτσάχ;

Ο ερωτών Βουλευτής
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