
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

         Θεσσαλονίκη, 13/01/2021 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ:  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ρ/Κ πυροβόλων “M777Α2”» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διαδικτύου, της 2ας Ιανουαρίου 2021, οι Αμερικάνοι Πεζοναύτες 
αποσύρουν 16 πυροβολαρχίες Ρ/Κ πυροβόλων «M777Α2», σκοπεύοντας να μειώσουν τις 
ενεργές τους πυροβολαρχίες ρυμουλκούμενων πυροβόλων «M777» από 21 σε μόλις 5, μέχρι το 
2030. Τις πυροβολαρχίες που θα αποσύρουν με «Μ777» θα τις αντικαταστήσουν με 
ρουκετοβόλα «HIMARS». Τα Ρ/Κ πυροβόλα έχουν πολύ μικρότερο κόστος κτήσης, σχεδόν το 
1/3, σε σχέση με ένα Α/Κ πυροβόλο και, ενώ το Α/Κ πυροβόλο πετυχαίνει μέγιστο ρυθμό βολής 5 
βλήματα ανά λεπτό, το Ρ/Κ πυροβόλο “Μ777” πετυχαίνει πάνω από 8 βλήματα ανά λεπτό. 
Επιπρόσθετα, τα Ρ/Κ πυροβόλα δύνανται να μεταφερθούν με ευκολία, σε οποιοδήποτε μέρος 
απαιτηθεί, με τη μεταφορά τους από ελικόπτερα και αεροσκάφη και είναι ικανά να επιχειρούν και 
στα πιο ακατάλληλα και δύσκολα εδάφη, όπως υψώματα, δάση και ορεινές περιοχές, περιοχές 
όπου ένα Α/Κ αντίστοιχο δεν μπορεί, ούτε καν να πλησιάσει. Όσον αφορά στην εκπαίδευση επί 
της χρήσης τους, αυτή είναι πιο εύκολη, διότι δεν απαιτεί γνώσεις και άσκηση σε μηχανοδήγηση 
και σε ειδικές συσκευές, που υπάρχουν σε ένα Α/Κ Πυροβόλο. Το «M777A2» είναι μια 
βελτιωμένη έκδοση του τυπικού ρυμουλκούμενου τύπου «M777», των 155 mm, ενσωματώνει 
καινοτόμες τεχνολογίες σχεδιασμού, που μειώνουν το βάρος του συστήματος, ενώ, το κύριο 
χαρακτηριστικό του «M777A2» είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης του «M982 Excalibur Guided 
Projectile», χάρη σε μια νέα ενημέρωση λογισμικού. Το «M777 howitzer», εκτός των ΗΠΑ, 
χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις εδάφους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ινδίας και της 
Σαουδικής Αραβίας και πρωτοχρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Πρόταση 
συμπληρωματική θα μπορούσε να θεωρηθεί ο συνδυασμός του όπλου αυτού με κάποιο ισχυρό 
όχημα τύπου 6Χ6 ή 8Χ8, το οποίο θα κατασκευαζόταν από ελληνικά χέρια, για την δημιουργία 
αντίστοιχου όπλου με το «Caesar», ενός ουσιαστικού αυτοκινούμενου πυροβόλου «Μ777». 
 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
Προτίθεσθε να κινηθείτε δυναμικά και άμεσα για να διερευνήσετε το ενδεχόμενο απόκτησης της 
ανωτέρω σειράς πυροβολαρχιών, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για τα επικείμενα προς απόσυρση 
Ρ/Κ πυροβόλα «M777Α2», έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυροβολικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων της πατρίδας μας, ειδικά στα νησιά μας, λαμβανομένου, επίσης, υπόψη ότι, τα 
ανωτέρω «M777Α2» είναι αερομεταφερόμενα, όπερ σημαίνει ότι καθίστανται πιο αξιόμαχα, αφού, 
δύνανται να μεταφέρονται από νησί σε νησί, σε σύντομο χρονικό διάστημα; 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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