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Κύριε Υπουργέ,
Όπως καταγράφεται σε δημοσίευση στο διαδίκτυο, την 21η Ιουλίου 2020, από την
ενημερωτική ιστοσελίδα «www.enikos.gr», η Πολεμική Αεροπορία «πονά»,
στερούμενη πτητικά μέσα χωρίς δίκη της υπαιτιότητα. Η ηγεσία της έχει δώσει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ για την συντήρηση των πτητικών της μέσων …χωρίς τελικά να τα
έχει στη διάθεσή της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ανωτέρω αρθρογράφος,
περιδιαβαίνοντας τους διαδρόμους της ΕΑΒ προκαλείται σφίξιμο στο στομάχι και οργή,
όταν βλέπει ο κάθε επισκέπτης δέκα (10) αεροπλάνα «C-130», δεκαεπτά (17)
«Phantom F-4» και τρία (3)
ελικόπτερα «Super Puma», να βρίσκονται
...παρκαρισμένα στις εγκαταστάσεις της για εργασίες συντήρησης και κανείς δεν
μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα στο ερώτημα «ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης τους».
Στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας η οργή περισσεύει, όπως και η ραθυμία
των πολιτικών προϊσταμένων της να ασχοληθούν ουσιαστικά με το πρόβλημα και να
δοθεί οριστική λύση. Σε κάποιες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει
η ανωτέρω δημοσίευση, δόθηκαν προφορικές δεσμεύσεις προς την Πολεμική
Αεροπορία ότι, σύντομα, όλα θα μπουν σε μια σειρά. Όμως, τα λόγια έμειναν στον
αέρα και αυτή τη στιγμή, η ΠΑ δεν έχει διαθέσιμα τα μεταγωγικά της αεροσκάφη. Εν
τω μεταξύ, έχει ήδη προηγηθεί η ακύρωση, τόσο του διαγωνισμού για την υποστήριξη
των «C27», όσο και του διαγωνισμού προμήθειας υλικών του συστήματος καυσίμου
για τα «C-130». Τέλος, εντύπωση μας έχει προκαλέσει το γεγονός ότι, χρειάστηκε η
προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να αποφευχθεί τραγικό αδιέξοδο της
μη συντήρησης, σε πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση, που κόντεψε να αφήσει ακόμη
και χωρίς πυροσβεστικά αεροσκάφη την ΠΑ, με ανυπολόγιστες συνέπειες κατά την
κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού. Κατά τα λοιπά, είναι αξιοσημείωτο το ότι, η Πολεμική
Αεροπορία συνεχίζει καθημερινά να φέρνει σε πέρας αποστολές αεροδιαμετακομιδής
για λογαριασμό του ΕΚΑΒ.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεσθε να δώσετε απόλυτη προτεραιότητα στην επισκευή και συντήρηση των
πτητικών μέσων της ΠΑ που είναι σταθμευμένα στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ;
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν επισπεύσθηκε, τόσον καιρό, η επισκευή των άνω
αναφερόμενων αεροσκαφών και ελικοπτέρων της ΠΑ, αφού το αξιόμαχό τους είναι
απόλυτα αναγκαίο για την περιφρούρηση της ακεραιότητας των θαλασσίων ειδικά
συνόρων μας, τα οποία είναι αντικείμενο καθημερινών επιβουλών και αμφισβήτησης
από τους γείτονές μας εξ’ ανατολών;
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