
 



Εκθεση και Τεκμηρίωση του Συνεδρίου:  
'Defence and Security:  
State of the Art Technology'  
Συντάκτης  Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ, Σύμβουλος 
Δημοσίων Σχέσεων ΣΑΣΙ  
 

Αγαπητοί (ες) Φίλοι(ες) 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων 
(Σ.Α.Σ.Ι.) -αξιοποιώντας την σωρευμένη γνώση, τις δεξιότητες, καθώς, και την πολυετή διεθνή και εσωτερική 
εμπειρία τους- στο πλαίσιο των επιμορφωτικών τους δραστηριοτήτων, διοργανώνουν από κοινού ημερίδες, 
σεμινάρια και συνέδρια επιχειρησιακού ενδιαφέροντος - τεχνικού κατά βάση προσανατολισμού - εστιάζοντας 
κατά ένα μέρος τις προσεγγίσεις και αναλύσεις τους,  στην κάλυψη των απαιτήσεων των Ε.Δ με οργανωτική 
προσέγγιση και ορθολογισμό. 

 
Από τις πρόσφατες δράσεις μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε την εξαιρετική επιτυχία: (1) του Σεμιναρίου 
«Military Logistics» που επικεντρώθηκε στις απαιτήσεις τεχνικής / εφοδιαστικής υποστήριξης των Ε.Δ. και 
ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας (Μάιος 2016) (2) του Σεμιναρίου «Security & Defense Economics -
Logistics Management, Engineering & Support» που απευθυνόταν σε παράγοντες της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
της ελεύθερης αγοράς και ιδιαίτερα της αμυντικής βιομηχανίας, στις αρχές του 2017, και, (3) της ημερίδας: 
‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία -Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’ τον Απρίλιο του 2017 
στο ΕΒΕΑ. 



Με τις πρωτοβουλίες αυτές, συνεχίζουμε με το Συνέδριο ‘Security & Defence State of the Art Technology’ και 
το Σεμινάριο ‘Management-Logistics & Economics-Energy Fundamentals’, ευελπιστώντας να 
δημιουργήσουμε ένα « Defence and Security Operations and Support Reference Point», τόσο στον 
Ελληνικό όσο και στον Διεθνή Χώρο, στοχεύοντας μάλιστα στο άμεσο μέλλον - ανάλογα με τις παραινέσεις, 
τις κριτικές και την αποδοχή των φορέων που θα τις παρακολουθήσουν – να συνεχίσουμε τις δράσεις αυτές σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κλπ, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην 
Αγγλική. 
Ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, με πρωταρχική επιδίωξη την συμβολή μας στην 
δημιουργία μίας Ελλάδας δημιουργικής, παραγωγικής, θετικά μεταλλαγμένης, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
στους τομείς της ΑΒ,  Τεχνολογίας και Logistics.  Προσβλέπουμε σε ένα υψηλό ακροατήριο:  Στελέχη του 
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, Οικονομολόγους και Μηχανικούς, αλλά και φοιτητές ΑΕΙ 
και ΑΣΕΙ, καθώς και κάθε ενεργό πολίτη, με εισηγητές και ομιλητές: υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, από 
την Ακαδημαϊκή κοινότητα (περιλαμβανομένων των ΑΣΕΙ),  φορείς και Ερευνητικά κέντρα των Υπουργείων 
Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παράγοντες Διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα,  διακεκριμένοι Αναλυτές,  καθώς και επιφανή και έμπειρα στελέχη των ΕΔ και του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού φορέα. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο προγραμματισμός μας αποτελεί πρόκληση για τη διαχείριση των 
ποικιλώνυμων απαιτήσεων και λειτουργίας των Ε.Δ, όπως και κάθε επιχειρηματικής οντότητας του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, που εστιάζει στην εξοικονόμηση πόρων και την στήριξη της εθνικής οικονομίας μας 
γενικότερα. 

 
Δίνουμε έμφαση στου άξονες: 
-Επιχειρησιακή και Τεχνολογική Απειλή στην προσεχή 10ετία  
-Εθνική Στρατηγική της Αμυντικής Βιομηχανίας και των Logistics  
-Η Τεχνολογία και ο Ρόλος της στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια  
-Military Reverse Logistics and Engineering  
-The NATO CODIFICATION SYSTEM and the Technology  



  
Φέρνουμε κοντά (1) την πολιτική & διοικητική ηγεσία και την αγορά (2) μια πλειάδα έγκριτων καθηγητών, 
διακεκριμένων και εξειδικευμένων αξιωματικών των ΕΔ, διδακτόρων, αναλυτών και έμπειρων μεγάλων 
στελεχών της ΑΒ&L οι οποίοι θα παρουσιάσουν/ απαντήσουν/συζητήσουν γύρω από τους παραπάνω 
θεματικούς άξονες με (3) τους Οικονομολόγους, Μηχανικούς, Στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, 
Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, αλλά και φοιτητές καθώς και κάθε ενεργό πολίτη. 
Προσδοκούμε σε μια θετική και σημαντική, για την επιτυχία της υπόψη διοργάνωσης, ανταπόκρισή σας, 
αναφορικά με την πρόσκληση που σας απευθύνουμε. 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: http://www.abc10.gr/vima/diafora/332-anastasios-
basaras-defence-and-security-state-of-the-art-technology  
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Πρόγραμμα Συνεδρίου 'Defence and Security: 
State of the Art Technology' 

 

 

                                                                                                     

Χορηγός Εκτυπώσεων 
Συνεδρίου 

Πέμπτη 3/5/2018-Χαιρετισμοί 
 

Ωρα Χαιρετίζων Θέση 
0830-0832 Αναστάσιος Μπασαράς Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ - Εισαγωγή και Συντονισμός 

0833-0838 Εκπρόσωπος ΓΔΑΕΕ Εκπρόσωπος Γ.Δ. Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων -
Εναρξη Συνεδρίου 

0839-0842 Βασίλειος Μαρτζούκος Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ - Χαιρετισμός 
0843-0846 Ευάγγελος Γεωργούσης Πρόεδρος ΣΑΣΙ - Χαιρετισμός 

0847-0850 Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ - Χαιρετισμός Συντονιστή 
0851-0855 Αναστάσιος Μπασαράς Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ - Χαιρετισμός Συντονιστή 

 

Πέμπτη 3/5/2018 - Επιχειρησιακό Πάνελ 
 

Συντονιστής: Αναστάσιος Μπασαράς 
 

Ωρα Δρκα Πανελίστες Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 

0900 55' 

Κωνσταντίνος ΖΙΑΖΙΑΣ 
Δημήτριος ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ 

Χρήστος ΒΑΙΤΣΗΣ 
Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ  

Ηλίας ΣΙΩΝΙΔΗΣ  
          Κοσμάς ΒΟΥΡΗΣ        
     Ιωάννης Αναστασάκης 

Ζαχαρίας Γκίκας 

Το Επιχειρησιακό 'Round' Table Panel θα 
συζητήσει και απαντήσει, με τη σειρά από την αρχή 
στο τέλος και αντίστροφα, σε 3-4 προκαθορισμένες 
- καλά επιλεγμένες ερωτήσεις -. Η κάθε απάντηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά. Μία από τις 

ερωτήσεις θα αφορά τις προσωπικές απόψεις, 
γνώμη, εμπειρίες και προτάσεις για τη σημασία και 
τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας και της έρευνας 
στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας καθώς και τη 

συνεισφορά στην οικονομία. 
 



Πέμπτη 3/5/2018 - Ενότητα Δεύτερη - Συντονίστρια: Εριφύλη Μπακιρλή 

Ωρα Δρκ Εισηγητής (α) Εισήγηση 

1000 75' 

Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Η Εθνική μας Αμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών 
Εξελίξεων 

Robert HERMAN Palm Jr Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in 
USA 

Richard COLEMAN Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in France 
Tim FERNS Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in UK 

Πλέσσας Ντένης Αναβαθμίσεις, Διαλειτουργικότητα και Δικτυοκεντρικότητα: Βασικοί 
Άξονες Ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας του 21ου Αιώνα 

1120 10'  Διάλειμμα 

1130 60' 

Κλής Βασίλης Surveillance and Control 

Γρίβας Κων/νος 
Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multi domain operations) και πλέγματα 

αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (A2 / AD) στο ελληνοτουρκικό 
σύστημα αντιπαράθεσης 

ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος 
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών 

εν όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
(2016/679 

ΜΠΑΚΙΡΛΗ Εριφύλη Βιομηχανία Βιομετρικών Εφαρμογών, και Εισαγωγή τους σε Πληροφοριακά 
Συστηματα Αστυνομικών Υπηρεσιών 

1230 50' Ερωτήσεις - Συζήτηση 
1320 50' Ελαφρύ Γεύμα 

Παρασκευή 4/5/2018 - Ενότητα Τρίτη - Συντονίστρια: Βασιλική Κουντουρόγιαννη 

1410 75' 

Δημήτρης Παπασωτηρίου GROUP TECHNOLOGY – the state of the art of SIMPLICITY to 
growth nations 

Μπόσινας Νίκος New Capabilities (new type of missions, weaponization) of RPAS 
Operating in Austere Military Environment 

Χρυσοχού Γιώργος Επίγνωση θαλασσίου τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος της 
Ελλάδος 

Σταμέλος Χαράλαμπος European Defence Procurement 

Σωτηριάδης Παναγιώτης Η Επίδραση της Κυβερνοαπειλής στην Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία 

1535 10' Διάλειμμα 

1545 60' 

Παναγιώτα Μιχελή 
Ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

άμυνα και ασφάλεια 
Γκύζης Δημήτριος Εθνικό, ποινικό οπλοστάσιο κατά των Κυβερνοεπιθέσεων 
Ιωάννου Κυριάκος Metamaterials and Stealth Technology 

Κολοβός Αλέξανδρος Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο Διάστημα 
1650 50' Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 
 
 
 
 

 
 
 



Παρασκευή 4/5/2018 - Τεχνολογικό Πάνελ- Συντονιστής: Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 

Ωρα Δρκ Πανελίστες Εισήγηση 

0830 90' 

Πέτρος Κυριαφίνης ΓΔΑΕΕ 
Ιωάννης Ταφύλλης, ΚΕΜΕΑ 

Π. Θωμόγλου, ΕΒΕΑ 
Ιωαν. Κούκος Κοσμήτωρ ΣΝΔ 

Π. Κωτσιόπουλος Κοσμήτωρ ΣΙ 
Γεώργιος Τρουλινός, ΕΛΕΕΑ 
Αναστάσιος Ροζολής, ΣΕΚΠΥ 
Νικ.Κοντογιάννης, ΑΠΕΛΛΑ 

Κ. Χατζηααναστασίου, ΒΟΣΑ 
Ν. Αργυρίδης, ΣΥΝΔDE&L 

Το Τεχνολογικό 'Round' Table Panel θα συζητήσει και απαντήσει, με 
τη σειρά από την αρχή στο τέλος και αντίστροφα, σε 3-4 

προκαθορισμένες - καλά επιλεγμένες ερωτήσεις -. Η κάθε απάντηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά. Μία από τις ερωτήσεις θα 

αφορά τις προσωπικές απόψεις, γνώμη, εμπειρίες και προτάσεις για 
τη σημασία και τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας, της έρευνας, της 

εκπαίδευσης και των Logistics στην ανάπτυξη της εγχώριας 
αμυντικής βιομηχανίας καθώς και τη συνεισφορά της στην 

υποστήριξη και ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας της χώρας. 

Παρασκευή 4/5/2018 - Ενότητα Τετάρτη- Συντονίστρια: Δέσποινα Σβουρδάκου 

1000 75' 

Σαΐτης Νίκος Integrated Suite for Maritime Interdiction Operations 

Ζηκίδης Κωνσταντίνος Early Warning Against Stealth Aircraft, Missiles and Unmanned 
Aerial Vehicles 

Παπασταμάτης Θωμάς Geographical Information Systems in Mapping Radar Coverage Variations 
due to Atmospheric Effects and Environmental Obstaclese 

ΠΟΘΗΤΟΣ Μιχαήλ Computer Vision and Artificial Intelligence in Military Autonomous 
Vehicles (UxVs)s 

Μπασαράς Αναστάσιος Defence Logistics for the 21st Century 
1120 10' Διάλειμμα 

1130 60' 

Ταραλάς Γιώργος Military Reverse Logistics and Engineering 
Αργυρίδης Νίκος Νέες Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας 
Δερβεντζής Νίκος NATO Codification: The Force Multiplier of Modern Defence Logistics 

Γερούλης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ& ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

1230 50' Ερωτήσεις - Συζήτηση 
1320 50' Ελαφρύ Γεύμα 

Παρασκευή 4/5/2018 - Ενότητα Πέμπτη- Συντονίστρια: Μαρία Καρελά 

1410 75' 

Χρήστος Μπολάκης Terahertz Sensors : Technology and Applications 

Παναγιώτης Καράμπελας Η Επίδραση του Κοινωνικού Διαδικτύου στην Άμυνα και την 
Ασφάλεια 

Θεοδόσιος Δουβρόπουλος Φυσική και Τεχνολογίες Κβαντικής Πληροφορίας: Εξελίξεις Αιχμής σε 
Αμυνα και Ασφάλεια 

Ευαγγελία Καραγιάννη Μικροκυματικοί Ενισχυτές Νέας Γενεάς 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πάνος Future of Manufacturing for Military Applications 

1535 10' Διάλειμμα 

1545 60' 

Ιωάννης Κίτσιος Προσαρμοστικός Έλεγχος στις Συλλογές Κατεύθυνσης Γενικού 
Νίκος Σολωμός Βαθμοί Ηλεκτροοπτικής Αορατοποίησης (Stealth) Πολεμικών Πλοίων 

Γεωργιάδης Σάββας Perspectives of the EU Common Security and Defence Policy 
Ιωάννα Λεκέα Απομακρυσμένη αυτόνομη  vs  αυτόβουλη ικανότητα σκόπευσης με 

1650 50' Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πιστοποιητικόν 
Βεβαιούται ότι  

 

Συμμετείχε στο ανωτέρω Συνέδριο! 
 

 

Βασίλειος Μαρτζούκος       Ευάγγελος Γεωργούσης 
  Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.         Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αναμνηστικό 

Στον Χορηγό του Συνεδρίου 

 

 

 

Apella 

 
 
 

Βασίλειος Μαρτζούκος       Ευάγγελος Γεωργούσης 

Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.         Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι. 
 

 



Κατεβάστε ΕΔΩ!  την πλήρη Εκθεση και Τεκμηρίωση του 

Συνεδρίου  'Defence and Security: State of the Art Technology' , το οποίο έγινε το διήμερο Πέμπτη και 
Παρασκευή 3-4 Μαϊου του 2018 στην αίθουσα ‘Ιωάννης Καποδίστριας’ του Πολεμικού Μουσείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μέσα στο κατάμεστο αμφιθέατρο, περισσότερα από 250 άτομα από όλα τα στρώματα των ενεργών 
πολιτών μας:  

       

       
 



 
 

 
Σπουδαστές των παραγωγικών ΑΣΕΙ 
ΣΝΔ και ΕΛ.ΑΣ.,  
 
Πτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και Στελέχη των ΕΔ και ΣΑ (ενεργά και 
εα). Ιδιαίτερη αίσθηση, προκάλεσε η 
εμφανής απουσία Σπουδαστών της 
Σχολής Ικάρων, Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών της Αεροπορίας και 
Στελεχών των Ερευνητικών και 
Εκπαιδευτικών Κέντρων της Πολεμικής 
Αεροπορίας -αν και ήταν 
προγραμματισμένοι να έλθουν με 
δωρεάν accommodation -. Πρόεδροι 

και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Εταιριών, Επίτιμοι Αρχηγοί όλων των Κλάδων των ΕΔ και ΣΑ, 
Πανεπιστημιακοί καθηγητές και κοσμήτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές/Αναλυτές Μηχανικοί και Ενεργοί 
πολίτες, έγινε με εξαιρετική επιτυχία και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου για 
ένα διήμερο, από τις 09:00 της Πέμπτης (3/5) μέχρι τις 18:00 της Παρασκευής (4/5). 
 
 



Ενα βαρυσήμαντο Επιχειρησιακό 
'Round' Table Panel, 
τοποθετήθηκε, συζήτησε και 
απάντησε σε προκαθορισμένες 
- καλά επιλεγμένες- 
ερωτήσεις για τη σημασία και τη 
σπουδαιότητα της τεχνολογίας και 
της έρευνας στην άμυνα και 
ασφάλεια της χώρας καθώς και 
τη συνεισφορά στην οικονομία. 
Τον συντονισμό έκανε ο γενικός 
συντονιστής του Συνεδρίου 
Αναστάσιος Μπασαράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενα δεύτερο βαρυσήμαντο 
Τεχνολογικό 'Round' Table 
Panel, τοποθετήθηκε, 
συζήτησε και απάντησε σε 
προκαθορισμένες - καλά 
επιλεγμένες- ερωτήσεις. για τη 
σημασία και τη σπουδαιότητα της 
τεχνολογίας, της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και των Logistics στην 
ανάπτυξη της εγχώριας 
αμυντικής βιομηχανίας 
καθώς και τη συνεισφορά της 
στην υποστήριξη και ενίσχυση της 
άμυνας και ασφάλειας της 
χώρας. Τον συντονισμό έκανε ο δεύτερος  συντονιστής του Συνεδρίου θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Δημήτριος ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ 
Ναύαρχος ε.α., Υφυπουργός ΥΕΘΑ 

(τέως). Επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ. 
 

 

Κωνσταντίνος ΖΙΑΖΙΑΣ 
Στρατηγός ε.α. Επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. 

 

Χρήστος ΒΑΙΤΣΗΣ 
Πτέραρχος ε.α. Επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ. 

 

Ηλίας ΣΙΩΝΙΔΗΣ 
Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. Ναύαρχος ε.α. 

 

 

Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ 
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος υπαρχηγός 

Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. 

 

Ζαχαρίας ΓΚΙΚΑΣ 
Αντιπτέραρχος ε.α.. Επίτιμος Γενικός 

Επιθεωρητήε της ΠΑ. Πρόεδρος του ΔΣ 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. 

 

Κοσμάς ΒΟΥΡΗΣ 
Αντιπτέραρχος ε.α. Γενικός Διευθυντής 

ΓΔΑΕΕ (τέως). 

 

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
Αντιπτέραρχος (Ι) εα 

 

 
 



 

 

Πέτρος Κυριαφίνης 
Ταξίαρχος (ΜΗ) ΠΑ. Δντης 
Αμυντικών Επενδύσεων και 

Τεχνολογικών Ερευνών, ΓΔΑΕΕ 
 

Γεώργιος ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ 
Διδάκτωρ.  Πρόεδρος ΔΣ  Ένωσης 

Ελληνικών Εταιρειών 
Αεροδιαστημικής και Άμυνας 
(ΕΕΛΕΑΑ). ΔΣ INTRACOM 

Defense Electronics . 

 

Ιωάννης ΤΑΦΥΛΛΗΣ 
Διοικητής του ΚΕΜΕΑ.Σμήναρχος 

(Ι) ε.α. 
 

Παύλος ΘΩΜΟΓΛΟΥ 
Μέλος του Δ.Σ. Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

 

Ιωάννης ΚΟΥΚΟΣ 
Κοσμήτορας της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων 
 

 

Κωνσταντίνος 
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Πρόεδρος της εταιρείας ‘ 
Βιομηχανία Ολοκληρωμένων 
Συστημάτων Αεροναυπηγικής 

(ΒΟΣΑ ΑΕ) στον Βόλο’ 

 

Πέτρος ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων 

 

Νικόλαος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Δρ , Αεροναυπηγός Μηχανικός, 

Διευθύνων Σύμβουλος της Apella 
SA 

 

Αναστάσιος ΡΟΖΟΛΗΣ 
Πρόεδρος Ελλήνων 

Κατασκευαστών Πολεμικού 
Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ). Πρόεδρος 

ΔΣ AKMON SA.  

Νίκος Αργυρίδης 
ΓΓ του ΔΣ του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Διεθνούς 

Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων 
Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L) 

 
 
 

Εισηγητές του Συνεδρίου 
 
Οι εισηγητές του Συνεδρίου, Υψηλόβαθμα Στελέχη της Αγοράς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 
Διδάκτορες Αξιωματικοί και Μηχανικοί, Ακόλουθοι Αμύνης, Καθηγητές, Αναλυτές και Ερευνητές 
παρουσίασαν, ανέπτυξαν, συζήτησαν τα θέματά τους, κατά ένα εξαιρετικό τρόπο και με περίσσεια 
απλότητα και σαφήνεια. 
 
 
 

http://www.onalert.gr/tags/INTRACOM


Εισηγητές 1ης Ενότητας 

 

Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 

Απχος ε.α. 

Πρόεδρος ΣΑΣΙ 
 

Η Εθνική μας Αμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των 

Περιοχικών Εξελίξεων 

 

Robert HERMAN Palm 

Cpt, USA Defence 
Attache 

Defence and Security State of the Art Technology and 

Innovations in USA 

Richard COLEMAN Col. 

France Defence Attache 
ΔιαχείρισηΈργου Defence and Security State of the Art 

Technology and Innovations in France 

Tim FERNS Cpt RN. UK 

Defence Attache 
Defence and Security State of the Art Technology and 

Innovations in UK 

Πλέσσας Ντένης 

Αντιπρόεδρος Ευρώπης, Μ. 

Ανατολής & Αφρικής 

Lockheed Martin 

Αναβαθμίσεις, Διαλειτουργικότητα και Δικτυοκεντρικότητα: 

Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας του 

21ου Αιών 

 

Κλής Βασίλης Business 

Development& Marketing ISI 
Surveillance and Control 

 

Γρίβας Κων/νος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

στην Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων 

Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multidomainoperations) και 

πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (A2 / AD) 

στο ελληνοτουρκικό σύστημα αντιπαράθεσης 

 

ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος                   

Dr, Αξ/κος  ΕΛ.ΑΣ. 
 

Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 

και Υποδομών εν όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (2016/679 
ΜΠΑΚΙΡΛΗ Εριφύλη 

Δρ, Αναπληρωτής  

Καθηγήτρια ΕΛ.ΑΣ. 

Βιομηχανία Βιομετρικών Εφαρμογών, και Εισαγωγή τους 

σε Πληροφοριακά Συστηματα Αστυνομικών Υπηρεσιών 

 
 
 



Εισηγητές 2ης Ενότητας 

 

Δημήτρης 

Παπασωτηρίου      

Διευθύνων Σύμβουλος 

GROUP TECHNOLOGY –  

the state of the art of SIMPLICITY to growth nations 

 

Μπόσινας Νίκος 

Δρ, Σμχος ε.α. 

New Capabilities (new type of missions, weaponization) of 

RPAS Operating in Austere Military Environment 

 

Χρυσοχού Γιώργος 

Δρ, Πλωτάρχης ΠΝ 

Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο 

ρόλος της Ελλάδος για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 

Σταμέλος Χαράλαμπος 

Δρ, Καθηγητής ΕΛ.ΑΣ. 
European Defence Procurement 

Σωτηριάδης Παναγίωτης 

ΔΡ, Ασμχος ΠΑ 
Ergonomics - Safety Management and Culture 

 

Κολοβός Αλέξανδρος 

Δρ, Επ. Καθηγητής ΣΙ 

Ταξχος εα 

Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο Διάστημα 

 

Γκύζης Δημήτριος 

Δρ, Εισαγγελικός 

Λειτουργός 

Εθνικό, ποινικό οπλοστάσιο κατά των Κυβερνοεπιθέσεων 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

Κωνσταντίνος 

Δρ, Υποπλοίαρχος ΠΝ 

Metamaterials and StealthTechnology 

 

Παναγιώτα Μιχελή 

Δρ Αναπληρώτρια 

καθηγήτρια ΕΛ.Α> 

Ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για τη σύγχρονη 

ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια 

 



 

Εισηγητές 3ης Ενότητας 

 

Σαΐτης Νίκος 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ΕΜΠ 

Integrated Suite for Maritime Interdiction Operations 

 

Ζηκίδης 

Κωνσταντίνος 

Δρ, Ασμχος ΠΑ 
 

Early Warning Against Stealth Aircraft, Missiles and 

Unmanned Aerial Vehicles 

Παπασταμάτης 

Θωμάς 

Δρ, Υπσγός ΠΑ 
 

Geographical Information Systems in Mapping Radar 

Coverage Variations due to Atmospheric Effects and 

Environmental Obstacles 

ΠΟΘΗΤΟΣ Μιχαήλ 

Δρ, Πλωτάρχης 
ΠΝ 

Computer Vision and ArtificialIntelligence in 

MilitaryAutonomousVehicles (UxVs)s 

 

Μπασαράς 

Αναστάσιος 

Σχος ε.α. , Msc 

ΑΤΑ ΝΑΤΟ/ΝΑΜΣΑ 

 

Defence Logistics for the 21st Century 

Ταραλάς Γεώργιος 

Δρ, Ενεργειακός 

Μηχανικός 

Military Reverse Logistics and Engineering 

 

Αργυρίδης Νίκος 
ΓΓ ΣΥΝΔΔΕ&L, 

ΔΣ GO FREIGHT 
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Νέες Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας 

 

Δερβεντζής Νίκος 

ΝΑΤΟ/NSPA 

Functionaire 
 

NATO Codification: The Force Multiplier of Modern Defence 

Logistics 

 

Γερούλης Γεώργιος 

Dρ, 

Απχος εα  ΠΑ 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

 



 

Εισηγητές 4ης Ενότητας 

 

Χρήστος Μπολάκης 

Δρ, Υπλχος ΠΝ 
Terahertz Sensors: Technology and Applications 

Καράμπελας 

Παναγιώτης 

Δρ, Λέκτωρ ΣΙ 

Η Επίδραση του Κοινωνικού Διαδικτύου στην Άμυνα και την 

Ασφάλεια 

Θεοδόσιος 

Δουβρόπουλος 

Δρ, Λέκτωρ ΣΝΔ 
 

Φυσική και Τεχνολογίες Κβαντικής Πληροφορίας: Εξελίξεις 

Αιχμής σε Αμυνα και Ασφάλεια 

Ευαγγελία Καραγιάννη 

Δρ, Καθηγήτρια ΣΝΔ 
Μικροκυματικοί Ενισχυτές Νέας Γενεάς 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πάνος Δρ, Λέκτωρ ΣΙ 
Future of Manufacturing for Military Applications 

Ιωάννης Κίτσιος 

Ασμχος, Msc, ΣΙ 

Προσαρμοστικός Έλεγχος στις Συλλογές Κατεύθυνσης Γενικού 

Τύπου Βομβών 

Νίκος Σολωμός 

Δρ, Καθηγητής ΣΝΔ 

Βαθμοί ΗλεκτροοπτικήςΑορατοποίησης (Stealth) Πολεμικών Πλοίων 

και Η/Ο Πόλεμος. Διεθνείς Εξελίξεις και Ερευνα Αιχμής στην ΣΝΔ 

 

Γεωργιάδης Σάββας 

Δρ 
Perspectives of the EU Common Security and Defence Policy 

 

Ιωάννα Λεκέα 

Δρ, Λέκτωρ ΣΙ 

Απομακρυσμένη αυτόνομη  vs  αυτόβουλη ικανότητα σκόπευσης με 

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης: προβλήματα  και προοπτικές 

 
 



Οι Συντονίστριές μας 
Συντόνισαν τους εισηγητές κατά ένα εξαιρετικό και δίκαιο τρόπο. 

 
 
 
 

Ο Δεύτερος Γενικός Συντονιστής μας 
Εργάστηκε σκληρά, συντόνισε και όργάνωσε άψογα όλες τις απαραίτητες δράσεις του Συνεδρίου 

κατά τη δεύτερη ημέρα. 

Συντονιστής 

Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, 
Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Δντης Γ’ Κλάδου ΓΕΑ, 
Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ και 
Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

 
 



 
 

Ο Πρώτος Γενικός Συντονιστής και  
Project Manager 

Επίσης, εργάστηκε σκληρά, προετοίμασε το όλο συνέδριο και συντόνισε και όργάνωσε άψογα όλες 
τις απαραίτητες δράσεις του Συνεδρίου και τις δύο ημέρες. 

 

Συντονιστής

Αναστάσιος Μπασαράς,  
Σμήναρχος (Μ) ε.α. Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, 

Συγγραφέας.
Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, Απέκτησαν 3 παιδιά, 
Τον Κωνσταντίνο(+), Την Αργυρούλα (+) και τον Γιώργο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Την ημερίδα άνοιξε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
της Γ.Δ. Αμυντικού Εξοπλισμού και Επενδύσεων: 
 
 
Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ,  
ώς εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ 
 
 
 

 
 

Παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ανδρέας Λοβέρδος 
(Τομέάρχης Αμύνης ΚινΑλ) και οι βουλευτές Χρήστος 
Μπουκώρος της ΝΔ και Γιώργος Μαυρωτάς του ΚινΑλ, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Παραβρέθηκαν, επίσης, οι πρώην αρχηγοί:  
Κοσμάς Χρηστίδης Ναύαρχος ε.α. επίτιμος 
ΑΓΕΝ,  
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Γκίνης Στρατηγός ε.α. επίτιμος 
ΑΓΕΣ.  

 
 

Ο Επίτιμος ΥΓΕΕΘΑ 
 Απχος εα. Γιώργος Σκαρλάτος,  
 
Οι πρόεδρος 
του ΕΣΜΑ  

Απχος ε.α. Ι. 
Κούτρας και του 

ΠΑΣΥΒΕΤΑ 
Απχος  Λαζάρου 

 



 
 
Οι τέως πρόεδροι του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Ηλίας Καζούκας Ασγος ε.α. και Γρηγόρης Δεμέστιχας Αντιναύαρχος 
ε.α. Πολλοί καθηγητές πανεπιστημίων, ανώτατοι αξιωματικοί των ΕΔ και ΣΑ.  
 

Ετιμήθησαν με αναμνηστικά  
όλοι οι χορηγοί,  τα 
μέλη  των δύο πάνελ, 
οι εισηγητές και 
εισιγήτριες μας καθώς 
και οι γενικοί 
συντονιστές μας. 

                                   

 
 
 
 
 
 



Τα σχόλια για το συνέδριο ήταν ιδιαίτερα 
κολακευτικά. Σταχυολογούμε μερικά από αυτά: 
 
Το Συνεδριο πέτυχε απόλυτα τον σκοπό ,  που είχαν θέσει οι διοργανωτές ,  με κυρια επιδίωξη στην συμβολή στην 
δημιουργια μιας Ελλάδας δημιουργικής και παραγωγικής και στον τομεα της αμυντικης βιομηχανίας .  Εδοθει ιδιαίτερη 
έμφαση στην Επιχειρησιακή και Τεχνολογική Απειλή , στην Εθνική Στρατηγική της Αμυντικής Βιομηχανίας και κυρίως 
στην Τεχνολογία και τον Ρόλο της στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια . 
 
Στο Συνεδριο συμμετείχαν Εισηγητές υψηλότατου επιπέδου με πλούσια βιογραφικά , που εχουν τον απόλυτο σεβασμο του 
επαγγελματικού χωρου προσελεύσεως τους , αλλα και της  κοινωνιας μας και ανέπτυξαν μια πλατιά και πολυποίκιλη 
θεματολογία .Το ακροατήριο ηταν υψηλότατου επιπέδου . 
 
Γενικα ,  ολοι οι συμμετέχοντες στο "  Αμυντικό Γιγνεσθε "  της Πατριδος ,  πρεπει να λαμβάνουν υπόψη τους οτι  η 
δημοσιονομική στενότητα των επόμενων ετών καθιστά άμεσα επιτακτική την ανάγκη για ορθολογικότερη και 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που η Ελλάδα επενδύει στην εθνική άμυνα με στόχο την μεγιστοποίηση του 
οφέλους και την ελαχιστοποίηση του κόστους αυτής της επένδυσης.  
 
Συγχαρητηρια στους Διοργανωτές του Συνεδρίου και παντα επιτυχιες για το καλο της Πατριδος αλλα και της οικονομίας της 
Χωρας . Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, Στρατηγός, Επίτιμος ΑΓΕΣ 
 
Το συνέδριο Defence & Security State of the Art Technology, ξεχώρισε από την άρτια και 
επαγγελματική του οργάνωση. Σε έναν χώρο καθαρά επαγγελματικού προσανατολισμού με 
ανάλογο ακροατήριο και επιχειρησιακό panel. 
Το θέμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν και υπερίσχυσε ο αεροπορικός τεχνολογικός τομέας. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στο ακροατήριο, η ενημέρωση (up to date) των μελών του panel, που προκάλεσε το ενδιαφέρον 
για γόνιμη κριτική, ερωτήσεις και συζήτηση. 
Ο χρόνος σε πολλές περιπτώσεις,  δεν επέτρεψε στο panel  να επεκταθεί,  χωρίς όμως να μείνουν ερωτηματικά ή ασαφή 
σημεία. 
Η τελική εντύπωση ήταν πολύ καλή πράγμα που επιβεβαίωσε την προσπάθεια των οργανωτών και των λοιπών μελών του 
συνεδρίου. 
Ηλίας Α. Σιωνίδης, Ναύαρχος ε.α. Λ.Σ. Επίτιμος Αρχηγός ΛΣ. 
 
The ΕΛΙΣΜΕ and ΣΑΣΙ conference was a great opportunity to address synergies in Defence and Security related issues.  
Organization was excellent, presentations and themes were more than appealing, particularly those which focused on 
contemporary warfare, Logistics and air dominance.  
Credit should be given to the ΕΛΙΣΜΕ and ΣΑΣΙ conference committee for the energy, effort and end result of the 
conference.  
A suggestion for next year’s event is to carefully monitor the time allocated for each presentation, so delays will not occur. 
All in all a great event!     
Sincerely, Nikolaos DERVENTZIS Secretary AC/135 LB-LC (Codification) NATO Support & Procurement 
AgencyTel: +352 30636020 

 
Αγαπητοί αναγνώστες.  
Σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο για την χώρα μας λόγω των γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην παγκόσμια 
σκακιέρα, όπου η χώρα μας για πολλοστή φορά θα παίξει έναν, ηθελημένα ή μη, σημαντικό ρόλο, καθότι βρίσκεται σε θέση 
"κλειδί",  έχοντας ως συμπληρωματικό λόγο, ένα πλούσιο αποθεματικό σε πρωτογενή υλικά, όπως φυσικό αέριο, 
πετρέλαια,  το "νανό -  χωμα"  της Αττικής Γης,  το χρυσό,  το ζεόλιθο,  τον ήλιο και τη θάλασσα κ.α.,  και λόγω των λόγων 
κακής γειτονίας από την όμορη χώρα, την Τουρκία, όπου με τις εδαφικές αμφισβητήσεις στο Αιγαίο, και της Συνθήκης της 
Λωζάνης έχουμε να κάνουμε με έναν ακήρυχτο πόλεμο από το 1990,  όπου η Ελλάδας μας θρηνεί στο σύνολο της 150 
στρατιώτες της πολεμικής αεροπορίας από τις αναχαιτίσεις των παραβιάσεων του Ελληνικού εναέριου χώρου από 
τουρκικά μαχητικά, αλλά κυρίως η θέση της χώρας μας στον αθόρυβο ψηφιακό πόλεμο, τις κυβερνοεπιθέσεις "cyber" όπου 
αποτελούν βασικό μέρος του "υβριδικού πολέμου"  ανάμεσα στους ισχυρούς του πλανήτη αλλά και τους πιο ανίσχυρους, 
είναι επιτακτική η ανάγκη  μέσα από την αξία του διαλόγου, της ενημέρωσης, της συνεργασίας σε φόρουμ υψίστης 
σημασίας,  
Οπως αυτό που διοργανώθηκε από τις 3 έως και τις 5 Μαΐου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τίτλο " Defense and 
Security: State of the Art Technology" από τον κύριο Αναστάσιο Μπασαρά, το ΕΛΙΣΜΕ, και μια πλειάδα Τιτάνιων 



προσωπικοτήτων - ειδικών σε θέματα Άμυνας - Ασφάλειας και όχι μόνο, να συμμετάσχουμε να δραστηριοποιηθούμε, να 
αφυπνιστούμε, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και δεν μπορούν να μας περιμένουν! 
Άνθρωποι - προσωπικότητες όπου η εμπειρική τους γνώση, είναι αποδοτική μόνο για το Εθνικό καλό. Αυτό της ασφάλειας.  
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που στάθηκα δίπλα σας, που άκουσα και έμαθα. Και τα όσα έμαθα με αφύπνισαν και με 
σήκωσαν από την καρέκλα της αδράνειας.  Που θα τολμήσω να ζητήσω πλέον ευθύνες σε αυτούς τους εγχώριους 
παράγοντες που ως αντικείμενο και υποχρέωση τους είχαν την μέριμνα και διασφάλιση της ανάγκης αυτής. Της 
Ασφάλειας! Να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί, όπως της συνενοχής, κι όλοι εμείς που τα περιμέναμε 
πάντα όλα από τους άλλους!  
Γιατί σε αυτό το Φόρουμ υπήρξε ένα και μόνο "μότο" γι'  όλους αυτούς τους κατέχοντες καίριες θέσεις, τους κυβερνώντες 
και μη, που συντέλεσαν στην αποδυνάμωση αυτής της μικρής αλλά ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!  
"Εμείς λοιπόν κυρίες και κύριοι σε αυτόν τον τόπο βάζουμε τα παιδιά μας!.... Εσείς τι βάζετε?". 
Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς! Και σας ζητώ να συνεχίσουμε και έξω από την Ελλάδα μας σε Διεθνές επίπεδο, γιατί 
το αξίζετε, για τις θυσίες που κάνατε στο όνομα του καθήκοντος, και αυτού της ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τη ΜΑΝΑ όλων μας! 
Γιατί η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ορίζει αυτό ακριβώς.... ΤΗΝ ΜΑΝΑ! 
Κι εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί με αυτοθυσία την προστατέψατε και την προστατεύετε μέχρι σήμερα. 
Καλή συνέχεια λοιπόν σε μια Ελλάδα που αυτήν την δοθείσα χρονική στιγμή πρέπει για μια ακόμη φορά να μας βρει όλους 
ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ! 
Με σεβασμό και εκτίμηση, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, δημοσιογράφος 
 
Ο χρόνος προετοιμασίας για το συνέδριο, ήτοι αυτός που μεσολάβησε από την ειδοποίηση των ομιλητών  μέχρι και την 
παρουσίαση, κρίνεται ικανοποιητικός. Το Πολεμικό Μουσείο ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, πέρα από την σπουδαία 
συνδηλωτική του χροιά, υπήρξε άριστη επιλογή, τόσο  ως προς την προσβασιμότητα όσο και ως προς τις γενικότερες 
προδιαγραφές και ανέσεις. Εξαιρετικά φιλικός χώρος. Η συγκεκριμένη δε επιλογή του αμφιθεάτρου «Ιωάννης 
Καποδίστριας»,  ομοίως εξαιρετική: άριστη ακουστική, μεγάλη χωρητικότητα, δυνατότητα πολλαπλών διατάξεων.   
Εκ των προτέρων γνωστός και αναμενόμενος ο πολυσχιδής χαρακτήρας του συνεδρίου, με ποικιλία θεμάτων κάτω από το 
γενικότερο πέπλο της αμυντικής έρευνας και ασφάλειας. Άρτια η σειρά εναλλαγής των ομιλητών, σοφή η επιλογή των 
επιμέρους θεμάτων, κράτησαν αμφότερα  αμείωτο το ενδιαφέρον, συνθέτοντας σταθερά συνιστώσες προς μία 
ολοκληρωμένη δομή-έποψη περί της αμυντικής έρευνας και ασφάλειας.  Αναφερόμενος στα πρόσωπα, θα ήθελα να σταθώ 
στην ευγένεια και στην οργανωτικότητα του κυρίου Μπασαρά με τον οποίο συνομιλούσα-αλληλογραφούσα. Οι 
συντονίστριες και οι επί των τεχνικών  θεμάτων δεσποινίδες – κυρίες, υπήρξαν άριστες. 
Το μόνο που θα ήθελα να ήταν διαφορετικό σχετίζεται με την ελλιπή παρουσία του κοινού, τονίζοντας ωστόσο τις 
ενδιαφέρουσες και στοχευμένες ερωτήσεις αυτών που παρευρέθησαν.  Δεδομένου ότι στα Α.Σ.Ε.Ι. ο Μάιος είναι ο μήνας 
παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών, θα μπορούσε να υπάρχει ένα τμήμα poster  με συμμετέχοντες τεταρτοετείς των 
σχολών επί των πτυχιακών τους εργασιών.  Αφενός μεν θα προσέφερε μία χαρτογράφηση του τρέχοντος ερευνητικού 
ενδιαφέροντος των στρατιωτικών σχολών, αφετέρου δε θα προσέλκυε κόσμο.    
Με εκτίμηση, Θεοδόσης Γ. Δουβρόπουλος, Λέκτορας Ε.Π.Σ.Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
 
Φίλε Τάσο, 
θα αρχίσω με τα θερμά μου συγχαρητήρια για την διοργάνωση και την οργάνωση του συνεδρίου, που ήταν οφθαλμοφανές 
ότι ήταν δικό σου έργο για το οποίο δούλεψες επί μακρόν.  Μερικές παρατηρήσεις -  σκέψεις από τη σκοπιά ενός 
παρατηρητή: 
- Η ημερήσια διάρκεια του σεμιναρίου θα μπορούσε να ήταν μικρότερη (π.χ έως τις 15:00) για να αποφευχθούν  οι 
διαρροές των δύο τελευταίων ωρών. 
- Η διαχείριση του χρόνου από τους ομιλητές - πανελίστες πρέπει να είναι και ΄΄προσωπική΄΄ υπόθεση με αυτοέλεγχο για 
να μην επωμίζεται ο συντονιστής βάρος που δεν του αναλογεί. 
- Oι παρουσιάσεις με θέματα UAS's stelth, κυβερνοασφάλεια ήταν εξαιρετικές και πρέπει να οδηγήσουν τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου.(Αν δεν μπορείς να συμμετέχεις σε κούρσα εξοπλισμών αναζήτησε το έξυπνο- απρόβλεπτο-πρωτοποριακό 
όπλο). 
-  Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ευχήθηκα να ήταν η Ελλάδα στη θέση της Τουρκίας,  όσον αφορά την 
έρευνα για την Αμυντική Βιομηχανία.  
- Η απουσία μαθητών ΑΣΕΙ και εν ενεργεία στελεχών  ήταν εμφανής και μείωσε την αξία του συνεδρίου. 
Και πάλι συγχαρητήρια Με εκτίμηση Νίκος Λιλίτσης, Ταξίαρχος ΠΑ ε.α. 
 
Αγαπημένε μου καθηγητά, 
Ηταν μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετάσχω στο Συνέδριο, ανεξάρτητα αν την παρουσα χρονική στιγμή δεν ασχολούμαι με 
κάποιο αντίστοιχο αντικείμενο. 
Όμως, πιο μεγάλη χαρά ήταν η συμμετοχή του γιού μου , ο οποίος συμμετείχε βλέποντας εκ των προτέρων τα θέματα του 
συνεδρίου αλλά και η εγκάρδια αποδοχή μεταξύ των συναδέλφων που αντιμετώπισε. 
Για μένα, όμως, δεν σας το κρύβω ότι ήταν μερικές ακόμα ευχάριστες στιγμές, η γνώση κάποιων νέων πραγμάτων σε ένα 
συνέδριο που οργανώθηκε από σεβαστούς και καταξιωμένους συναδέλφους και καθηγητές μου. Από την άλλη ήταν και μια 
μεγάλη στεναχώρια η παντελής απουσία μαθητών ΑΣΕΙ και Ανωτέρων Σχολών  (ΣΙ, ΣΜΥΑ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥ) αλλά και 
φοιτητών του Πολυτεχνείου. Φαίνεται πως οι υπεύθυνοι δεν είναι ικανοί να κρίνουν τι συμφέρει τελικά την Πατρίδα, την 



Ελληνική Βιομηχανία που στηρίζει την Οικονομία που μας πληρώνει αλλά και την εκπαίδευση των σπουδαστών, καθώς τα 
θέματα του Συνεδρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ανάπτυξης και άυξησης γνώσεων αλλά το 
σημαντικότερο μελέτης και ανάπτυξης θεμάτων Διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών και όχι κάποια στείρα Θεωρητική 
Εξέταση.. 
Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουν "στερέψει οι δικαιολογίες" ΚΑΠΟΙΩΝ Αρχηγών, Διοικητών, Πρυτάνεων, Κοσμητόρων 
και Καθηγητών. 
Όσον αφορά το Συνέδριο θα ήθελα να κάνω τις εξής τοποθετήσεις........ 
Ο περιορισμός του χρόνου τοποθέτησης των συμμετασχόντων στο πανελ της 1ης ημέρας ήταν πολυ περιορισμένος, μας 
άγχωσε και ίσως "χτύπησε " κάπως άσχημα. 
Ένα άλλο που μου έδωσε ιδιαίτερη Χαρά ήταν το γεγονός ότι Απόστρατοι Συνάδελφοι παρά το ΈΡΓΟ που έχουν ΑΦΗΣΕΙ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ προς ΟΦΕΛΟΣ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ και ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ. 
Ολοκληρώνοντας, 
Εύχομαι από καρδιάς ΔΥΝΑΜΗ για την οργάνωση του επόμενου Συνεδρίου, να είστε ΓΕΡΟΣ και ΔΥΝΑΤΟΣ. 
Πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε ΕΣΑΣ,  στον Κύριο Γιαννιτσόπουλο (τον οποίο τον χάρηκα ιδιαίτερα ως συντονιστή) και σε 
όσους βοήθησαν την οργάνωση του Συνεδρίου (οι κυρίες που βοήθησαν αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευχές). 
Με ΑΓΑΠΗ και ΣΕΒΑΣΜΟ προς τους Αγαπητούς Καθηγητές και Πρώην Συναδέλφους Ιωάννης Α. Μητράκης 
 
Γεια σας Κε Μπασαρά.  
Αυτό που ήθελα να πω κατά κύριο λόγο, είναι ότι από τα πιο σημαντικά πράγματα έιναι η αγάπη και το μεράκι με το οποίο 
κάνουμε ό,τι κάνουμε. 
Αυτό στο πρόσωπο σας υπάρχει, οπότε το συνέδριο θεωρώ ότι  ήταν μια μεγάλη επιτυχία. 
Τώρα ειδικότερα, θα ήθελα να σταθώ στο πανελ της δεύτερης ημέρας (όπου και παρευρέθηκα). Ξεχώρισα τους ομιλητές 
Ταφύλλη και Κυριαφίνη, όπου φάνηκαν πολυ δυνατές προσωπικότητες.  
Με εκτίμηση, Υποπλοίαρχος Χ. Μπολάκης ΠΝ 
 
Με επιτυχία θεωρώ οτι διοργανωθηκε το συνεδριο με τιτλο: "defence and security state of the art technology", του οποιου 
η κυρια θεματικη ηταν η αμυντικη ασφαλεια υπο το πρισμα των συγχρονων τεχνολογικων εξελιξεων.  
Ηταν ιδιαιτερως θετικο κι ενθαρρυντικο το γεγονος οτι το συνεδριο φιλοξενησε εισηγητες και αλλων επιστημονικων κλαδων, 
εκτος των ειδικων των ενοπλων δυναμεων και των σωματων ασφαλειας, προερχομενων απο την επιστημη της νομικης, 
της εγκληματολογιας, της πληροφορικης, κ.ο.κ..  
Στο κομματι που με αφορα, εξεταστηκε μια αλλη βιομηχανια περαν  της αμυντικης, αυτη των βιομετρικων εφαρμογων, η 
οποια συντελει στην εμπεδωση της εσωτερικης ασφαλειας του κρατους. σε καθε περιπτωση, η ενασχοληση ενος 
διεπιστημονικου συνεδριου με θεματα τοσο επικαιρα οπως ειναι η ασφαλεια, εντος και εκτος των εθνικων μας οριων, 
αποτελει ενα εγχειρημα που αποδεικνυεται αν μη τι αλλο επιτυχημενο.  
Με εκτιμηση, Μπακιρλη Εριφυλη, Δρ 
 
Αξιότιμοι και αγαπητοί  κ Μπασαρά και Γιαννιτσόπουλε, 
Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια  για την πολύ Χρήσιμη με Όραμα και Επαγγελματισμό διημερίδα που διοργανώσατε.! 
Ευχαριστούμε θερμά για την χαρά, και τιμή  για το βήμα που μας δώσατε  να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες της 
εταιρίας μας. 
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να συγχαρούμε  όλους  τους συμπαρουσιαστές  και ομιλητές για τον  ειλικρινή και 
τεκμαιριωμένο λόγο τους, και να τους ευχηθούμε  κάθε επιτυχία στο έργο τους. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση  Periklis Boutsoukis On Behalf of AeroPhoto Co Ltd 
 
Το Συνέδριο “Defence and Security State of the Art Technology” αποτέλεσε μία ιδανική 
αφορμή για αλληλοενημέρωση και συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών και Ανώτατων Αξιωματικών εν αποστρατεία, εκπροσώπων των ΑΣΕΙ και του ευρύτερου ακαδημαϊκού χώρου, 
καθώς και εταιρειών του χώρου της άμυνας και των Logistics, με την παρουσία και συμμετοχή Αξιωματικών εν ενεργεία και 
των τριών Κλάδων.  
Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, έγιναν παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας ακαδημαϊκά ή 
επιχειρηματικά επιτεύγματα και κυρίως τις δυνατότητες εξέλιξης σε πολλούς τομείς τουευρύτερου αμυντικού τομέα, ενώ 
παράλληλα επισημάνθηκαν ορισμένες παθογένειες που υπάρχουν, αναφέρθηκαν έξυπνες λύσεις σε διάφορα προβλήματα, 
καθώς και σημαντικά θέματα που απασχολούν την βιομηχανία. 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι ανάλογες ημερίδες και συνέδρια βοηθούν στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
διαφορετικών φορέων που όμως όλοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της Άμυνας, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, η 
αμυντική βιομηχανία και οι στρατιωτικοί ακαδημαϊκοί φορείς, ώστε ο κάθε φορέας να κατανοήσει τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των άλλων. Η βέλτιστη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων αποτελεί προϋπόθεση για τα ακόλουθα: 



• την παροχή υπηρεσιών της αμυντικής βιομηχανίας προς τις ΕΔ, με σκοπό την αύξηση της μαχητικής τους ισχύος, με 
ταυτόχρονη μείωση του κόστους και του χρόνου αναμονής, 
• την υποβοήθηση του έργου της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με σκοπό την διατήρηση θέσεων εργασίας υψηλού 
επιπέδου και την εισαγωγή συναλλάγματος μέσω εξαγωγών, 
• την παραγωγή στοχευμένου επιστημονικού έργου από τους ακαδημαϊκούς φορείς, το οποίο απαντά σε καίρια ερωτήματα 
και δίνει έξυπνες λύσεις στα διάφορα θέματα που απασχολούν τις ΕΔ και την βιομηχανία. 
Ασμχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Ζηκίδης, Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής Ικάρων 
 
Αξιότιμοι Κύριοι,  
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που με συμπεριλάβατε ως ομιλήτρια στο πολύ επίκαιρο και χρήσιμο Συνέδριό που 
διοργανώσατε με μεγάλη επιτυχία.  
Ευελπιστώ τα όσα ακούστηκαν και απόψεις που διατυπώθηκαν να βρουν σύντομα εφαρμογή.  
Με εκτίμηση,  Παναγιώτα Μιχελή, Καθηγήτρια Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Λέκτορας ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Δικηγόρος, ΔΝ 
 
Αξιότιμοι Κύριοι,  
 Με την παρούσα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον ΣΑΣΙ & το ΕΛΙΣΜΕ (ή το ΕΛΙΣΜΕ και τον ΣΑΣΙ), οι 
οποίοι μέσω των ορισθέντων εκπροσώπων τους αναφορικά με την υλοποίηση του σχετικού συνεδρίου στις 3 & 4/5/18 στο 
Πολεμικό Μουσείο, έγιναν η "αιτία-αφορμή" και συνέβαλαν στην "διατροφή" μου επί γνωστικού πεδίου που αγνοούσα μέχρι 
σήμερα, καθώς και στην "παροχή συμπληρωμάτων διατροφής", με την επικαιροποίηση γνώσεών μου επί ανάλογων 
θεμάτων στα οποία είχα ως εξ αντικειμένου-γνωστικού πεδίου εντρηφύσει κατά το (όχι μακρινό) παρελθόν, όπως 
καλύφθηκαν από διάφορους ομιλητές κατά την διάρκεια του εν λόγω συνεδρίου. 
Το εν τοις πράγμασι υψηλό επίπεδο των ομιλητών-διαλεκτών κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μου καθόλη την διάρκεια του 
διημέρου, αφήνοντάς μου επίσης και μία "γεύση πικρίας", λόγω της μη παρουσίας μαθητών της ΣΙ και ιδίως Μηχανικών, 
την οποία και θα ανέμενα σε μεγάλο βαθμό,  ως εκ της φύσεως των θεμάτων του συνεδρίου.Απεναντίας,  η παρουσία 
μαθητών άλλων παραγωγικών σχολών, όπως ΣΝΔ, μου δημιούργησε την "εντύπωση" (ή σχεδόν την βεβαιότητα), ότι "κάτι 
ΔΕΝ πάει καλά" πλέον με την Σχολή μου, που τόσο αγάπησα... 
Εύχομαι και ελπίζω σε επόμενα ανάλογα συνέδρια να βρεθώ στο αμφιθέατρο, δίπλα (και) σε μαθητές της Σχολής Ικάρων 
και ιδίως Μηχανικούς, παρακολουθώντας ανάλογες διαλέξεις, για το υψηλό επίπεδο των οποίων (διαλεκτών και μαθητών), 
ΔΕΝ έχω καμίαν αμφιβολία. 
 
Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση,  Δημήτριος Δίελας, Ταξίαρχος ε.α. ΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης-
Επιχειρησιακό Πάνελ 

 
Το Επιχειρησιακό 'Round' Table Panel 
θα συζητήσει και απαντήσει,  με τη 
σειρά από την αρχή στο τέλος και 
αντίστροφα, σε 3-4 προκαθορισμένες - 
καλά επιλεγμένες ερωτήσεις -. Η κάθε 
απάντηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
2-3  λεπτά.  Μία από τις ερωτήσεις θα 
αφορά τις προσωπικές απόψεις, 
γνώμη, εμπειρίες και προτάσεις για τη 
σημασία και τη σπουδαιότητα της 
τεχνολογίας και της έρευνας στην 
άμυνα και ασφάλεια της χώρας καθώς 
και τη συνεισφορά στην οικονομία. 
Ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι 

απαντήσεις τους: 
 

Δημήτριος ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ: Ναύαρχος ε.α., Υφυπουργός ΥΕΘΑ 
(τέως).  Επίτιμος Α.ΓΕΝ. 
 
1.Τι περιθώρια επέμβασης και διαμόρφωσης ενός σχεδιασμού 
διάρκειας έχει ένας αρχηγός όπλου στην ελληνική πραγματικότητα, 
σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αύξηση της 
επιχειρησιακής ισχύος του Όπλου που ηγείται; 
Ο σχεδιασμός για την αύξηση της επιχειρησιακής ισχύος και την απόκτηση 
πλεονεκτήματος έναντι του αντιπάλου, αποτελεί για τον Αρχηγό μια συνεχή σχεδόν 
καθημερινή απασχόληση. Η Διεύθυνση Εξοπλισμών, αλλά και επιμέρους Διευθύνσεις, 

όπως η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Πολέμου, παρακολουθούν με προσήλωση και σοβαρότητα τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και με εισηγήσεις στον Αρχηγό βοηθούν στην διαμόρφωση του μελλοντικού σχεδιασμού. Η 
οικονομική κρίση έχει σαφώς επηρεάσει τόσο τον βραχυπρόθεσμο, όσο και τον μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν 
αρκεί μόνο να παρακολουθείς την τεχνολογία. Το να την αποκτήσεις, ιδιαίτερα όταν αποτελεί τεχνολογία αιχμής έχει 
ιδιαίτερο, θα έλεγα μάλλον δυσβάσταχτο κόστος στην εποχή μας. Ο εκάστοτε Αρχηγός προσπαθεί να συνδυάσει τις νέες 
τεχνολογίες με τον πολύ περιορισμένο του προϋπολογισμό, διότι σχεδιάζουμε με ότι έχουμε (ισχύει και για τα οικονομικά 
δεδομένα) και όχι με ότι θα θέλαμε νε είχαμε. 
Ο ρόλος του Αρχηγού,  ιδιαίτερα τώρα,  είναι ακόμα πιο κρίσιμος,  αφού πρέπει να προκρίνει τις μακροπρόθεσμες λύσεις 
πουκαθιστούν το Όπλο του δυναμικότερο και ισχυρότερο, διατηρώντας βέβαια, παράλληλα την παρούσα επιχειρησιακή 
ετοιμότητα και ικανότητα. Σαφώς επεμβαίνει και σαφώς διαμορφώνει όμως και πάλι σας τονίζω ότι κινείται σε συγκεκριμένο 
πλαίσιο τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά. Παράδειγμα αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα και επιχειρησιακή μας 
υπεραξία,  η απόκτηση των υποβρυχίων τύπου 214 που τόσο λοιδορήθηκε. Η απόφαση για την απόκτηση τους και εν τέλει 
με όλα τα προσχώματα και προβλήματα που έφεραν παράγοντες εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επιχειρησιακή τους 
αξιοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην αύξηση της επιχειρησιακής ισχύος 
του Όπλου.   
 



-Κρίνετε ικανοποιητικό το υφιστάμενο σύστημα ενημέρωσης, αξιολόγησης και λήψης 
αποφάσεων των Γ.Ε, της ΓΔΑΕΕ και του ΥΠΕΘΑ για τις εξελίξεις της τεχνολογίας του τομέα 
άμυνα ή γενικά Στρατιωτική ισχύος;.  
Ερώτηση αρκετά επίκαιρη. Πολλές φορές αναζητούμε πρόσωπα, σχέσεις, επιρροές για δικαιολογήσουμε ένα γεγονός, 
αγνοώντας εσκεμμένα ή μη τις υπάρχουσες διαδικασίες, τον τρόπο λήψης απόφασης, και το σημαντικότερο τις απαιτήσεις 
κάθε επιτελείου για τις ειδικές απαιτήσεις των και βέβαια, την κατά το δυνατόνκάλυψη  τελευταίας τεχνολογίας συστημάτων. 
Τα Γ.Ε., το ΓΕΕΘΑ, η ΓΔΑΕΕ και το ΥΕΘΑ συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσοντας όχι μόνο γνώσεις και εμπειρίες των 
Γενικών Επιτελείων αλλά και πληροφορίες των νέας τεχνολογίας  συστημάτων. Συμμετέχουν σε εκθέσεις αμυντικού υλικού 
για την γνώση του πλέον κατάλληλου σύγχρονου υλικού για τα επιτελεία μας.   Οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένες 
αγκυλώσεις, κυρίως λόγω του θεσμικού πλαισίου, το οποίο στην προσπάθεια να καταπολεμήσει τυχόν διαφθορά, έχει 
οδηγήσει σε δυσκαμψίες που δυσχεραίνουν υπέρμετρα την πρόκτηση του αμυντικού υλικού, ακόμα και στην περίπτωση 
που είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι ότι είναι μοναδικό (unique). Ενώ λοιπόν σε θέματα ενημέρωσης και αξιολόγησης, το 
επίπεδο είναι ικανοποιητικό, μερικές φορές πάσχουμε στο θέμα της λήψης αποφάσεων. Δυστυχώς η έλλειψη ευελιξίας 
δημιουργεί  εκτός των άλλων και χρονοκαθυστερήσεις οι οποίες  πλήττουν την έγκαιρη προμήθεια και κατά συνέπεια την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων μας. Ένας σημαντικός φορέας που επίσης πλήγεται είναι και η ελληνική αμυντική 
βιομηχανία, που κακώς έχει απαξιωθεί. 
 
-Ενόψει των γεωστρατηγικής αξίας του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και των συγχρόνων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό ναυτικό, ποιά κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι 
είναι από πρακτικής άποψης η χρησιμότητα των νέων διαθέσιμων από τις ένοπλες δυνάμεις 
της Χώρας νέων τεχνολογιών ? 
Ήδη σας ανέφερα την αποτρεπτική μας ικανότητα που ενισχύθηκε σημαντικά με τα απόκτηση των σύγχρονων υποβρυχίων  
τύπου 214. Το υποβρύχιο είναι ένα όπλο που δεν χρησιμοποιείται σε ειρηνική περίοδο για επίδειξη σημαίας, όμως στην 
κρίση και στον πόλεμο αποτελεί ένα ξεχωριστό μεγάλο πολλαπλασιαστή ισχύος, ιδιαίτερα στο χώρο μας.. Η δημιουργία 
Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού και η επανένταξη στο στόλο Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας μας δίνει τη δυνατότητα 
επέκτασης των δραστηριοτήτων μας ιδιαίτερα σε θέματα επιτήρησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χρήση μη 
επανδρωμένων οχημάτων θα πρέπει σαφώς να ενισχυθεί, διότι και πάλι ενισχύει την επιτήρηση, συνεπώς και την έγκαιρη 
αντίδραση σε περίπτωση δυνητικής απειλής. Έχουμε κάνει,επίσης, σημαντική πρόοδο σε θέματα επικοινωνιών και 
ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Άλλωστε έχουν γίνει πολλές κατά καιρούς μελέτες 
αξιοποίησης των νήσων μας, με ενίσχυση των κατάλληλα τόσο για αποτροπή όσο και ουσιαστικά για περιόδους 
πραγματικών επιχειρήσεων.  Πάντως οφείλω να τονίσω και πρέπει να ακουστεί σε κάθε κατεύθυνση, ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε, σήμερα, απαιτούν μόνιμη σοβαρή παρουσία στο Αιγαίο και ενισχυμένη παρουσία στην Ανατολική 
Μεσόγειο, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους.    
 
-Υπάρχει εγκατεστημένη διαδικασία ενημέρωσης των φορέων της ελληνικής αμυντικής 
βιομηχανίας, στο ΥΠΕΘΑ, επί των τομέων σχεδιασμού αύξησης της στρατιωτικής ισχύος της 
χώρας και γενικά επί των μελλοντικών αναγκών των Ε.Δ; 
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο συχνών 
δηλώσεων των πολιτικών ηγεσιών, που σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις συνοδεύονται από μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς, 
κυρίως για τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΒ-ΕΑΣ-ΕΛΒΟ). Η απαίτηση διάθεσης αξιόπιστης και σύγχρονης 
αμυντικής βιομηχανίας, αποτελεί για όλους μας, αξίωμα.  
Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) μαζί με το ΓΕΕΘΑ και τα τρία Γενικά Επιτελεία, 
καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες αξιοποίησης των συσσωρευμένων ανεκτέλεστων προγραμμάτων αντισταθμιστικών 
ωφελημάτων ώστε να αυξηθεί  σημαντικά το εγχώριο βιομηχανικό έργο και μάλιστα χωρίς να επιβαρυνθεί κατά το δυνατόν 
ο αμυντικός προϋπολογισμός. Μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας δεν σημαίνει μόνο οικονομικό όφελος 
αλλά συμμετοχή του διατιθέμενου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού (παραγωγική αξιοποίηση του ήδη υψηλού 
ανθρώπινου προσωπικού), της άμεσης διάθεσης παραγομένων προϊόντων ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεις, του 
σχεδιασμού και παραγωγή νέων σύγχρονων δικών μας αμυντικών συστημάτων. Όλα αυτά συμβάλλουν δυναμικά στην 
ανεξαρτητοποίηση και στην αύξηση του πολλαπλασιαστή ισχύος της χώρας μας. 
Μετά έξι χρόνια οξείας οικονομικής κρίσης, οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες που επιβίωσαν το επέτυχαν λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, δυνατοτήτων, και δεξιοτήτων τους. Με άλλα λόγια, αφού επιβίωσαν «δια πυρός και σιδήρου» 
μπορούν να θεωρηθούν ως σταθερή βάση σχεδιασμού της περαιτέρω ανάπτυξης. Η πεμπτουσία της αμυντικής 



βιομηχανίας, όπως και κάθε άλλου βιομηχανικού κλάδου, είναι η πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή η δυνατότητα σχεδίασης, 
ανάπτυξης, παραγωγής, δοκιμής και πιστοποίησης προϊόντων, και βέβαια ενδιαφέρων της αγοράς. Χωρίς ιδίας σχεδίασης 
και ανάπτυξης προϊόντα οι επιλογές επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης είναι  πολύ περιορισμένες. 
 
2.Ένα από τα διαπιστωθέντα προβλήματα κατά την κρίση των Ιμίων, ήταν τα παράλληλα 
καθήκοντα του Α/ΓΕΕΘΑ και του διακλαδικού του επιτελείου σε  στρατηγικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού υπήρξε η διαρκής προσπάθεια του τότε Α/ΓΕΕΘΑ 
να ευρίσκεται παρά τω Πρωθυπουργώ και ταυτόχρονα να διεξάγει τις επιχειρήσεις. Σας 
ανησυχεί το γεγονός ότι έκτοτε η εν λόγω κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί; 
Θα μου επιτρέψετε να έχω διαφορετική άποψη. Πλέον ο Α/ΓΕΕΘΑ διεξάγει τις επιχειρήσεις σε στρατηγικό επίπεδο από το 
υπερσύγχρονο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου οφείλει να βρίσκεται και η Πολιτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, Ο 
Αρχηγός Στόλου βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Στόλου σε επιχειρησιακό ρόλο και ο Υπαρχηγός του Στόλου 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με τα πλοία, έχοντας τον τακτικό έλεγχο. Διακριτά επίπεδα και διακριτές αρμοδιότητες, χωρίς 
να σημαίνει ότι την Στρατιωτική ευθύνη στο τέλος δεν την έχει ο Α/ΓΕΕΘΑ και για την Πολιτική διαχείριση μιας κρίσης ο 
Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός.  Υπάρχουν συστήματα διαχείρισης κρίσης και έχουμε λάβει αρκετά μαθήματα 
ώστε να αποφεύγεται να καλείται ο Αρχηγός να εγκαταλείψει την φυσική θέση από όπου θα έπρεπε να διεξάγει τις 
επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό γίνονται και ασκήσεις χειρισμού κρίσεως με την συμμετοχή όλων των Υπουργείων που 
λαμβάνουν μέρος σε μία κρίση. 
 Αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης; Ασφαλώς. Και στη διαχείριση των κρίσεων και στα θέματα της χρησιμοποίησης νέων 
τεχνολογιών και μεγαλύτερης ώσμωσης μεταξύ της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 
επίπεδο όμως είναι αρκετά ικανοποιητικό παρά την οικονομική κρίση. Τόσο σαν Υφυπουργός, πόσο δε μάλλον ως 
Αρχηγός Ναυτικού και ως Υπαρχηγός Στρατηγείου (Υπαρχηγός/ΓΕΕΘΑ), είχα πάντα ξεκάθαρη εικόνα, που θα πρέπει να 
βρίσκομαι και που ξεκινούσαν και σταματούσαν οι αρμοδιότητές μου. Είμαι σίγουροςκαι σας βεβαιώνω ότι και η σημερινή 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει την ίδια καθαρή εικόνα.  
 
Statement; Security and Defence State of the Art Technology as a Force Multiplier’ 
Μετά τον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο, είδαμε μια τεράστια έκρηξη της τεχνολογίας, υπολογιστικές μηχανές με τεράστιες 
δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, στην διάθεση του ανθρώπου σε όλους τους  τομείς 
ενδιαφέροντος του. Η εθνική άμυνα δεν έμεινε αμέτοχη στην θύελλα που προκάλεσαν η εμφάνιση των υπολογιστών, 
αντίθετα πολλές φορές πρωτοτύπησε με την άμεση ενσωμάτωση των εξελίξεων στα θέματα της. Σημαντικός τομέας 
ενδιαφέροντος είναι η άμυνα και ασφάλεια του χώρου. Η κατά το δυνατόν άμεση ενημέρωση των κέντρων αποφάσεων για 
γεγονότα, πληροφορίες, συμβάντα, παρακολουθήσεις, παραβιάσεις κλπ. είναι, σήμερα, εφικτή. Η τεχνολογία όμως δεν 
σταματά, θα έλεγα  δεν προχωρά αλλά καλπάζει, συνεπώς αλλαγές στην ποιοτική αύξηση της άμυνας και ασφάλειας, 
επιβάλλεται για αυξηθεί η αποτροπή και ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Μελέτες για την αξιοποίηση των νήσων μας στην 
άμυνα και στην ασφάλεια έχουν γίνει πολλές και οι οποίες συνεχώς εκσυγχρονίζονται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, υφίσταται από δεκαετίες ψηφιακό σύστημα μεταφοράς κάθε 
είδους απαιτούμενης πληροφορίας, το οποίο και αυτό με την σειρά του εκσυγχρονίζεται. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε 
δουλεία ακόμα,  άλλωστε ποτέ δεν μπορεί κανείς να πει,  ότι ο κύκλος εκσυγχρονισμού έκλεισε.  Θα πρέπει να 
κατανοήσουμε οτι ξέρουμε τι θέλουμε, γνωρίζουμε τις ανάγκες μας, προχωράμε σταδιακά, καθορίζοντας προτεραιότητες 
ανάλογα τα διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη.  

 
Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, Στρατηγός ε.α., Ε. ΑΓΕΣ 
 
1.Στοιχεία για παρέμβαση στο Συνέδριο με θέμα: “Security 
and Defence State of the Technology as a Force Multiplier” 
  
Την τελευταία εικοσαετία τα διάφορα κράτη αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις σε θέματα 
εθνικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 
τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί αβεβαιότητα στο περιβάλλον 
ασφαλείας. Οι συνεπαγόμενες απειλές δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια 
και είναι πολύ δύσκολο για τις χώρες να αναπτύξουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τα κράτη αναζητούν την απάντηση 

στις σύγχρονες προκλήσεις μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.  



Η τεχνολογία διαδραματίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών 
των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη, για παράδειγμα, μη επανδρωμένων οχημάτων 
παντός τύπου (αεροπλάνα, οχήματα κ.λπ.) έχει εισαγάγει νέα δεδομένα στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, χωρίς να 
παραγνωρίζονται τα ηθικά διλήμματα που χρήζουν απάντησης.  
Επίσης έχει διευρυνθεί ο «χώρος» που διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Ο πόλεμος έχει  επεκταθεί  στον  κυβερνοχώρο και στο 
διάστημα, όπου κερδίζει όποιος έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα τομείς της τεχνολογίας που 
αναπτύσσονται ιδιαίτερα και εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος της άμυνας και ασφάλειας είναι η πληροφορική, η 
ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, η αντιπυραυλική άμυνα και η πυρηνική τεχνολογία. 
  
Επιπρόσθετα η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίαςπροσφέρει δυνατότητες εκσυγχρονισμού των 
δυνάμεων επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακας. Για παράδειγμα, οΣτρατός των ΗΠΑ στη δεκαετία του 2000 αποφάσισε την 
ενσωμάτωση ψηφιακών υποσυστημάτων και τεχνολογίας σε ήδη υπάρχοντα οπλικά συστήματα όπως άρματα, πυροβόλα, 
και επιθετικά ελικόπτερα. Επιδίωξη ήταν οι Διοικητές να έχουν πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης τακτικής κατάστασης στο 
πεδίο της μάχης και ο κάθε μαχητής να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να εκτελέσει τις εντολές του Διοικητή του. 
Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε χωρίς την ανάπτυξη καινούριων οπλικών συστημάτων αλλά με την τεχνολογική 
βελτίωση υπαρχόντων και με την αντίστοιχη μείωση του κόστους.  
Είναι προφανής η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στην άμυνα και στην ασφάλεια των κρατών και η σύνδεση 
τεχνολογίας και στρατιωτικής ισχύος. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι έχουμε περάσει από την εποχή κατά την οποία η 
τεχνολογία εξυπηρετούσε την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος (military power wastechnology-enabled) στην εποχή που η 
τεχνολογία ενδυναμώνει την ισχύ  (military  power is technology-empowered), γεγονός που την καθιστά σημαντικό 
πολλαπλασιαστή  της στρατιωτικής ισχύος.  
   
2.Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης θέσης (Blue  Force  Tracking  και  NATO  Friendly 
 Force Information)  
Οι Ένοπλες Δυνάμεις βασίζουν την παρακολούθηση των τμημάτων τους σε δίκτυο ενσυρμάτων και ασυρμάτων 
επικοινωνιών.  
Η Υπηρεσία έχει αναπτύξει συστήματα για την παρακολούθηση οχημάτων - μέσων, το οποίο χρησιμοποιεί υφιστάμενες 
υποδομές όπως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το εν λόγω  σύστημα  χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση κινήσεων 
οχημάτων  ιδιαιτέρου  ενδιαφέροντος. Η επιχειρησιακή του αξιοποίηση περιορίζεται από το κόστος χρήσης (τέλη προς  
παρόχους υπηρεσιών κινητής ή δορυφορικής επικοινωνίας) και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Υπάρχει η 
δυνατότητα και η τεχνογνωσία από το στρατιωτικό προσωπικό για περαιτέρω αξιοποίηση και επέκταση του υφιστάμενου 
λογισμικού. 
  
Επίσης διατίθεται από την Υπηρεσία ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του  λογισμικό  ενάσκησης διοίκησης και 
ελέγχου, αντίστοιχου του Blue Force Tracking του αμερικανικού στρατού, σε σχηματισμούς και οπλικά συστήματα υψηλού 
επιχειρησιακού ενδιαφέροντος . Για πεζό προσωπικό δεν υφίσταται κάποιο πρόγραμμα σε εξέλιξη.  
Στο πλαίσιο του τεχνικού διαλόγου, η Υπηρεσία έχει γίνει αποδέκτης προτάσεων από ιδιωτικούς φορείς για συστήματα 
επιτήρησης - παρακολούθησης των μέσων, οι οποίες αξιολογούνται αναλόγως της επιχειρησιακής τουςαξίας και των 
λοιπών προτεραιοτήτων. 
  
3.Τηλεχειριζόμενα Οχήματα  
Η ανάπτυξη τεχνολογίας τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων γενικώς αντιμετωπίζεται θετικά. Η Υπηρεσία έχει εξετάσει, στο 
πλαίσιο προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων, τη μετατροπή υφιστάμενου εξοπλισμού σε τηλεκατευθυνόμενο.  
Η χρησιμοποίηση τηλεκατευθυνόμενου οχήματος δύναται να ποικίλει και να αφορά στην απλή κίνηση και 
έλεγχο, στην επιτήρηση περιοχής έχοντας εξοπλιστεί με αισθητήρες, στην εκτέλεση βολής κ.λπ.  
Η πολυπλοκότητα του προγράμματος επηρεάζει το συνολικό κόστος. Διαφορετικό το κόστος για την 
τηλεκατεύθυνση ενός άρματος μόνο ως προς την κίνηση, διαφορετικό για την  επιπλέον  δυνατότητα  επιτήρησης -
 στοχοποίησης με αισθητήρες και πιο κοστοβόρα η ανάπτυξη και εγκατάσταση δυνατότητας βολής και επαναγέμισης του 
πυροβόλου του.  
Το τελικό κόστος μετατροπής και συντήρησης των εν λόγω οχημάτων σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή αναγκαιότητα 
διαμορφώνουν το συντελεστή κόστους/οφέλους. Είναι λογικό ότι δεν θα γίνει επένδυση με μεγάλο κόστος για πρόγραμμα 
που θα έχει μικρή επιχειρησιακή αξία στο σύγχρονο θέατρο των επιχειρήσεων.  
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και κατασκευής συστημάτων τηλεκατεύθυνσης. Ο Στρατός 
Ξηράς διαθέτει αριθμό τηλεχειριζόμενων μέσων, όπως Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, οι κατασκευάστριες εταιρείες 
των οποίων συνεργάζονται με ελληνικές εταιρείες στην υποστήριξή τους. 
  
4. Ανάπτυξη στρατηγικής κουλτούρας γα τη συνεργασία των φορέων ασφαλείας και άμυνας 
και την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία ευρύτερα. 
Η έννοια της στρατηγικής παιδείας (κουλτούρας) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα των διεθνών σχέσεων, 
πρωτίστως στο πλαίσιο των προσπαθειών να εξηγηθούν οι ξεχωριστές στρατηγικές συμπεριφορές των κρατών με 
αναφορά στις μοναδικές στρατηγικές τους ιδιότητες. Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το 



τι είναι η στρατηγική κουλτούρα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας. Δύο 
προβλήματα προκαλούν αυτή τη σύγχυση: η πολύ σημαντική σχετική λογοτεχνία για την έννοια της στρατηγικής 
κουλτούρας, η οποία συνεχίζει να συνδυάζει τις ιδέες του πολιτισμού με τη συμπεριφορά και τα αντικείμενα, μέσα από τα 
οποία οι ιδέες αυτές γίνονται εμφανείς και οι στρατηγικοί μελετητές του πολιτισμού οι οποίοι έχουν ενσωματώσει στους 
ορισμούς της εν λόγω έννοιας υπερβολικά περιορισμένες υποθέσεις, ώστε να λέγεται ότι υπάρχει. 
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες στη λογοτεχνία, η στρατηγική παιδεία (κουλτούρα) επαναπροσδιορίζεται ως 
συνιστώμενη από κοινές ιδέες σχετικά με τη στρατηγική που υπάρχουν σε όλους τους πληθυσμούς. Αυτός ο ορισμός είναι 
στενότερος από πολλούς, επειδή ορίζει την κουλτούρα ως κοινές ιδέες και όχι σαν ιδέες και συμπεριφορά (ή ως ιδέες και 
αντικείμενα). Αυτό δεν έχει σημασία επειδή επιλύει τις μεθοδολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν 
να μελετήσουν τις ιδέες, αλλά επειδή μας υποχρεώνει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις άμεσα στο πλαίσιο των 
προσπαθειών να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα πρότυπα των ιδεών μπορούν να 
παράγουν συμπεριφορά με μοτίβο. Αυτός ο ορισμός είναι επίσης ευρύτερος από πολλούς, επειδή αρνείται να απορρίψει 
την πιθανότητα να υπάρχουν κοινές ιδέες που σχετίζονται με στρατηγικά θέματα σε πληθυσμούς που δεν περιορίζονται 
από τα σύνορα των υφιστάμενων χωρών. Η λογική μιας τέτοιας προσέγγισης είναι απλά ότι πρέπει να κοιτάξουμε και να 
δούμε πόσο κοινές ιδέες είναι στην πραγματικότητα κατανεμημένες σε όλους τους πληθυσμούς, αντί να υποθέσουμε ότι τα 
πρότυπα θα συμμορφώνονται με τις ληφθέντες για παραχωρημένες πολιτικές μονάδες. 
Η έννοια της στρατηγικής παιδείας (κουλτούρας) δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί με διάφορους 
τρόπους και σε μια σειρά χωρών (π.χ. Ιαπωνία, Γερμανία), περιοχές (π.χ. Σκανδιναβία, Ειρηνικός Ωκεανός) και 
Ιδρύματα/Ινστιτούτα  ασφαλείας (π.χ. ΝΑΤΟ) προκειμένου να εξετάσουν τις κύριες πτυχές των πολιτικών τους περί 
την  ασφάλεια-άμυνα. Επίσης, με την εφαρμογή της υπόψη έννοιας σε ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες, οι μελετητές 
προσπαθούν να εξηγήσουν τη συνέχεια και την αλλαγή των πολιτικών περί εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, οι ακαδημαϊκοί 
που συμμετέχουν στη μελέτη της στρατηγικής κουλτούρας προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί 
να δώσει απαντήσεις ως προς το γιατί ορισμένες πολιτικές επιλογές (και όχι άλλες) επιδιώκονται από τα κράτη. 
Ο ορισμός του Colin Gray,  (βρετανός καθηγητής για την υψηλή στρατηγική), ορίζει ως στρατηγική παιδεία 
(κουλτούρα)  «τις επίμονες (αν και όχι αιώνιες) κοινωνικά μεταδιδόμενες ιδέες, στάσεις, παραδόσεις, συνήθειες της σκέψης 
και προτιμώμενες μεθόδους λειτουργίας που είναι περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένες σε μια γεωγραφικά βασισμένη 
κοινότητα ασφάλειας, η οποία είχε κατ 'ανάγκη μια μοναδική ιστορική εμπειρία ». Ο Gray προτείνει επίσης ότι: «Η 
στρατηγική κουλτούρα είναι ένας φόρτος, ο οποίος υποδηλώνει το συναισθηματικό και στάσιμο περιβάλλον μέσα στο 
οποίο λειτουργεί η κοινότητα περί των θεμάτων άμυνας. Οι ιδέες για τον πόλεμο και τη στρατηγική επηρεάζονται από τη 
φυσική και πολιτική γεωγραφία - ορισμένες στρατηγικές κουλτούρες έχουν, για παράδειγμα, μια θαλάσσια ή ηπειρωτική 
κλίση - από την πολιτική ή θρησκευτική ιδεολογία και από την εξοικείωση και την προτίμηση για συγκεκριμένες 
στρατιωτικές τεχνολογίες. Η στρατηγική παιδεία είναι ο κόσμος του νου, της αίσθησης και της συνήθειας της 
συμπεριφοράς. 
Οι ρόλοι, οι φόβοι, οι ιδέες, οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Η στρατηγική κουλτούρα είναι ένας εναλλακτικός 
τρόπος εξήγησης της στρατηγικής συμπεριφοράς. Κάθε κράτος και ίδρυμα ασφαλείας έχει μια στρατηγική κουλτούρα. Ως 
εκ τούτου, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει και να έχει μελλοντικά και αυτή μία. Μπορεί να είναι σήμερα μια «αδύναμη» 
στρατηγική κουλτούρα, μια κουλτούρα που βρίσκεται στο στάδιο της διαμόρφωσης, μια εμβρυϊκή. Όμως θα πρέπει το 
πολιτικό, στρατιωτικό και ακαδημαϊκό κατεστημένο (establishment), να  εργαστεί, να αποσαφηνίσει και να θεσμοθετήσει μια 
ελληνική στρατηγική κουλτούρα, την οποία είχαν στην αρχαιότητα οι ελληνικές Πόλεις-Κράτη και η Βυζαντινή 
αυτοκρατορία. Αυτή είναι η αρχή μιας ιδέας, η πρόκληση είναι μπροστά. 
Με δεδομένο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, οι τομείς της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας είναι 
διακριτοί. Για την ανάπτυξη στρατηγικής κουλτούρας για τη συνεργασία των φορέων ασφαλείας και άμυνας εκτιμάται ότι θα 
πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο όπως παρακάτω: 
  
1. Στρατηγικό Επίπεδο  
Η λειτουργία του υφιστάμενου ΚΥΣΕΑ με διευρυμένες αρμοδιότητες και επί θεμάτων ασφαλείας ή ησυγκρότηση ενός νέου 
και πιο μόνιμου οργάνου όπως π.χ. το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ). 
  
2. Επιχειρησιακό Επίπεδο  
Η συγκρότηση «Διυπουργικής Επιτροπής Ασφαλείας» σε επίπεδο Υπουργείων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
  
3.Τακτικό Επίπεδο  
Η πρόβλεψη αντίστοιχης επιτροπής στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή αρμόδιων τοπικών 
παραγόντων και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αποστολή της θα είναι ο εντοπισμός των απειλών ασφαλείας και 
εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι τοπικές επιτροπές θα αναφέρουν στη Διυπουργική Επιτροπή Ασφαλείας και 
αυτή με τη σειρά της στο ΚΥΣΕΑ ή στοΣΕΑ. 



4.Επιπρόσθετα να προβλεφθεί η τακτική ενημέρωση στη ΣΕΘΑ εκπροσώπων φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 
καθώς επίσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης επί θεμάτων άμυνας και ασφάλειας.  
5.Με το προαναφερθέν μοντέλο επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 
α.Συγκεντρωτικός έλεγχος από το ΚΥΣΕΑ ήτο ΣΕΑ. 
β.Ολοκληρωμένος σχεδιασμός από τη διυπουργική επιτροπή ασφαλείας. 
γ.Αποκεντρωτική εκτέλεση από τις τοπικές επιτροπές.  
δ.Ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της εθνικής ασφάλειας στην ειρήνη με τη σύμπραξη όλων των επιπέδων της 
Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία-Οργανισμοί-Τοπική Αυτοδιοίκηση) και του ιδιωτικού τομέα. 
ε.Έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων εθνικής ασφαλείας και ομαλή μετάπτωση στην άμυνα, εάν απαιτηθεί, με την 
προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών μέσω της συμμετοχής και δραστηριοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών 
φορέων. 

 
Χρήστος ΒΑΙΤΣΗΣ Πτέραρχος ε.α.  Επίτιμος Α. ΓΕΑ.  
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Παρέμβαση στο Συνέδριο ΕΛΙΣΜΕ – ΣΑΣΙ του Χρήστου ΒΑΙΤΣΗ Πτεράρχου ε.α.  
‘Security and Defence State of the Art Technology as a Force Multiplier’ 
Κυρίες και Κύριοι 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΛΙΣΜΕ, τον ΣΑΣΙ και την επιτροπή διοργάνωσης του Συνεδρίου για την 
τιμητική πρόσκληση, να την συγχαρώ για την εξαιρετική δομή και θεματολογία του, αλλά και να 
ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. 

Το αεροπλάνο ως οπλικό σύστημα και η αεροπορική ισχύς είναι απολύτως εξαρτημένα από την 
τεχνολογία και την εξέλιξη της. Το γνωστό σύνθημα “Quality instead of Quantity” έχει κυριαρχήσει ως 
φιλοσοφία στην δομή και στην επιχειρησιακή σχεδίαση των αεροπορικών δυνάμεων, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Η σχεδίαση και παραγωγή αεροσκαφών, συστημάτων και όπλων, ικανών να 
λειτουργούν ως ‘’Πολλαπλασιαστές ισχύος’’ σε κάθε συνισταμένη της αεροπορικής ισχύος, 
επιτυγχάνοντας πολλαπλάσια αποτελέσματα με την χρήση αντιστρόφως ανάλογου αριθμού δυνάμεων, 
έχει λειτουργήσει καταλυτικά και έχει διαφοροποιήσει παντελώς το αεροπορικό επιχειρησιακό πεδίο.  
Η τεχνολογία αιχμής, ως κύρια γενεσιουργός αιτία, έχει ήδη προσδώσει στην αεροπορική ισχύ την 
δυνατότητα να επιφέρει καταστροφικά κτυπήματα, με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια και με την ελάχιστη 
χρήση δυνάμεων. Έχει επίσης προσδώσει τη δυνατότητα συνδυασμού και εκμετάλλευσης των 
μοναδικών χαρακτηριστικών της αεροπορικής ισχύος, με έναν βέλτιστο τρόπο.  

Σήμερα, η αεροπορική ισχύς δεν αφορά μόνο αεροσκάφη ή έξυπνα όπλα, αλλά κυρίως τον τρόπο με 
τον οποίο διαφορετικές ‘’μονάδες’’, αεροσκάφη και συστήματα, μπορούν να διασυνδεθούν και να 
δημιουργήσουν ένα ‘’σύστημα συστημάτων’’ σε ένα πλήρως ενοποιημένο πεδίο μάχης, το οποίο θα 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, με σχεδόν μηδενική αποκαλυπτικότητα, απόλυτη ακρίβεια και 
επιβιωσιμότητα. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας διαφορετικών 
συστημάτων, εντός μίας ευρείας, ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 
την παροχή ταυτόχρονα σε όλους πλήρους κοινής επιχειρησιακής εικόνας ενός πολυσύνθετου 



επιχειρησιακό περιβάλλοντος, με την συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σε αρκετές περιπτώσεις 
περιττή. Ας αναλογισθούμε πως λειτουργεί στην περίπτωση αυτή η τεχνολογία ως πολλαπλασιαστής 
ισχύος και ποιο το εξαγόμενο πηλίκο, όταν ο διαιρέτης του κλάσματος, αποτέλεσμα προς αριθμός 
δυνάμεων είναι μηδενικός ? 

Κυρίες και Κύριοι 
Οι δυνατότητες τις οποίες οι χρήστες της αεροπορικής ισχύος σήμερα απολαμβάνουν,  αλλά και τα 
αποτελέσματα που οι αποδέκτες της βιώνουν, είναι πράγματι εκπληκτικά. Η τεχνολογία αιχμής έχει 
προσδώσει την δυνατότητα στην αεροπορική ισχύ να δημιουργεί στρατηγικά τετελεσμένα, σε τόπο και 
χρόνο της επιλογής, με αναλογικότητα και διακριτικότητα και χωρίς αμφιβολία έχει εξελιχθεί σε 
πολλαπλασιαστή ισχύος της όσο ποτέ άλλωστε.  
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ  Κο  ΒΑΙΤΣΗ . Οι Απαντήσεις από Απχο (Ι) ε.α Ε. Γεωργούση, λόγω 
απουσίας Κου Βαίτση! 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές των μη επανδρωμένων αεροχημάτων είναι ή 
χρήση οπλισμένων UAVs εν είδει περιφερομένου πυρομαχικού (loitering munition) ιδίως εάν 
μιλάμε για σμήνος φθηνών , οπλισμένων UAVs , εναντίον κάποιου στόχου. Χαρακτηριστικά θα 
πρέπει να αναφερθεί μία περίπτωση ένα χρόνο πριν (23-03-17) όπου ένα φθηνό UAV με μία 
χειροβομβίδα θερμίτη κατέστρεψε ολοσχερώς ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στην 
Ουκρανία(προκαλώντας ζημιά πάνω από 1 δις. Δολ.), ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να μετακινηθούν για την ασφάλεια τους. 
Υπάρχουν ανάλογες προτάσεις από τη Βιομηχανία; Ανάλογες απαιτήσεις από την Υπηρεσία;  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία επί των UAVs έχει μεγάλη πρόοδο και η χρήση τους έχει επιλύσει σοβαρά 
επιχειρησιακά προβλήματα με μειωμένο το συνολικό κόστος αυτών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως χωρίς κινδύνους για τα 
πληρώματα αέρος.  Για το αν υπάρχουν σχετικές προτάσεις από την ελληνική αμυντική βιομηχανία θα μας το πουν οι 
εκπρόσωποι της.  Το βέβαιο είναι ότι οι δυνατότητες υπάρχουν σε σοβαρό βαθμό και εκτιμώ ότι με τις κατάλληλες 
συνεργασίες με σχετικές βιομηχανίες άλλων χωρών, θα μπορούσε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο UAV για χρήση από 
τους αρμόδιους φορείς για την Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω τις λεπτομερείς 
απαιτήσεις των αρμοδίων Υπουργείων σε UAVs. Βλέπω όμως τις πρόσφατες κινήσεις για ενοικίαση κάποιων από το 
εξωτερικό και έτσι μπορώ να υποθέσω ,βάσιμα, ότι επιχειρησιακές απαιτήσεις υπάρχουν. Το ερώτημα που και για εμένα 
υπάρχει είναι, γιατί ,εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχουμε σχετική δραστηριοποίηση των δύο τομέων, Δημοσίου και Ιδιωτικού, 
στο εν λόγω αντικείμενο. Έχουμε την εμπλοκή της ΕΑΒ σε Γαλλικό/Ευρωπαικό σχετικό πρόγραμμα, αλλά δεν έχει 
ανακοινωθεί κάτι περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση του τελικού αεροσκάφους από το ΥΠΕΘΑ. 

 

2. Με σκοπό την μείωση των ανθρωπίνων απωλειών και του κόστους, κάποιες εταιρείες 
προτείνουν την ιδέα επιθετικής επιχείρησης από επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Stealth  
των 500 εκ. δολ. , ακολουθουμένου από ένα Σμήνος αυτόνομων ή ημιαυτόνομων Drones των 3 
εκ. δολ., τα οποία θα ελέγχονται από τον χειριστή του μητρικού αεροσκάφους από μεγάλη 
απόσταση. Τα Drones αυτά, εφοδιασμένα με Turmofan, θα είναι ταχύτατα, θα έχουν ελάχιστο 
ίχνος σε όλες τις συχνότητες και θα είναι εξαιρετικά ευέλικτα, θανάσιμος αντίπαλος για 
επανδρωμένο αεροσκάφος. Αναζητούνται ιδέες για το κατά πόσο μία τέτοια απειλή μπορεί να 
αντιμετωπισθεί και με τι είδους τακτικές και μέσα; Επιχειρησιακά σκεπτόμενος θα 



προτιμούσατε η Π.Α. να διαθέτει τα κονδύλια των εξοπλισμών για την προμήθεια αεροσκαφών 
4ης γενιάς(F-35) ή να αποκτήσει UCAVs ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ ’αρχήν η ερώτηση στην ουσία περιγράφει μία συνδυασμένη αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
κατευθυνόμενα από ένα επανδρωμένο, σύγχρονο και με ειδικές δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων σε πολλούς 
αποδέκτες. Επίσης βάζει και κάποια κόστη, τα οποία δεν γνωρίζω πόσο  σωστά είναι. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 
και αρκετές άλλες επιχειρησιακές αποστολές, ανάλογα με τις δυνατότητες που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να 
εφοδιάσει όλες τις ιπτάμενες πλατφόρμες. Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σχετικών απειλών, αντιλαμβάνεστε ότι 
αναλυτικές λεπτομέρειες δεν μπορούν να λεχθούν εδώ, σε ανοικτές συζητήσεις. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι 
ότι, η ίδια η επιστήμη και η τεχνολογία που επιτρέπει την σχεδίαση αυτών των αποστολών, έχει και τις δυνατότητες 
απαγόρευσης των. Μπορούν μεγάλες ή μικρότερες ιπτάμενες πλατφόρμες, να ελέγχουν ηλεκτρονικά μεγάλες περιοχές 
επιτρέποντας ή απαγορεύοντας τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό που γενικά αποκαλούμε ‘’Ηλεκτρονικό Πόλεμο’’, έχει 
επίσης αναπτύξει πολύ μεγάλες δυνατότητες οι οποίες, και αυτές , έχουν χρήση και σε αμυντικές και σε επιθετικές 
επιχειρήσεις .          

Η τοποθέτησή μου είναι: 

Στην εκπλήρωση της αποστολής της Π.Α σε ειρήνη, ένταση και πόλεμο ο συνδυασμός οπλικών συστημάτων και μέσων 
είναι επιβεβλημένος, αν θέλουμε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Επομένως απαντήσεις σε ερωτήσεις τι θα 
διαλέγατε μεταξύ αυτού ή του άλλου ,δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου πάντα, διότι είναι σαν να ρωτάμε θέλεις να έχεις 
αυτές τις δυνατότητες μόνο; Ή τις άλλες μόνο; Ενώ δεν σου αφαιρώ καμία ευθύνη και υποχρέωση από την αποστολή που 
σου έχω αναθέσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η Άμυνα της χώρας , απέναντι στην τουρκική απειλή, έχει την ανάγκη σύγχρονης 
αεροπορικής ισχύος, 5ης γενιάς, διότι το πρώτο σκέλος στην αποστολή της είναι η Αποτροπή και η προβολή ισχύος σε όλο 
το εύρος της περιοχής που η χώρα έχει εθνικά συμφέροντα. Όμως δεν είναι δυνατόν να μείνει πίσω στην οικονομικότερη, 
αλλά αρκούντος αποτελεσματική, αναπτυσσόμενη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών , με εμπλοκή, λέω εγώ, 
σε μεγάλο ποσοστό, της ντόπιας βιομηχανίας και έρευνας. Αναλυτικές δυνατότητες, τομείς δράσεις αυτών, σε ειρήνη, 
ένταση και πόλεμο , όπως και ο τρόπος αξιοποίησης των, είναι έργο και ευθύνη των ειδικών και αρμοδίων στην λήψη των 
αποφάσεων. 

 

Ηλίας ΣΙΩΝΙΔΗΣ 
 
Ναύαρχος ε.α.  
 
Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. 
 
 
 
 

Τι περιθώρια επέμβασης και διαμόρφωσης ενος σχεδιασμού διάρκειαςέχει ένας αρχηγός 
όπλου ή/και σώματος στην ελληνική πραγματικότητα, σχετικά με την ενσωμάτωση των νεων 
τεχνολογιών στην αύξηση της επιχειρησιακής ισχύος του Όπλου που ηγείται; 
Κάθε Αρχηγός,  σε μία θητεία 2  ή 2,5  ή και 3  ετών το πολύ,  σύμφωνα με τον νόμο,  πρακτικά δεν προφθάνει να 
ολοκληρώσει σχεδιασμό και να δρομολογήσει την υλοποίηση κάποιας μακρόπνοης πρωτοβουλίας. Γι’αυτό οι 
«αρχαιότεροι» και σοφότεροι οργανισμοί στο χώρο αυτό, έχουν συστήσει κατάλληλα «εργαλεία» (όπως το ΑΝΣ). Ένα 
τέτοιο όργανο, με σωστή εξουσιοδότηση και λειτουργία, θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να είναι η σωστή απάντηση, 
εξασφαλίζοντας διάρκεια σε βάθος χρόνου και συνέχεια στις δράσεις. 
 
Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου,  καθώς και του 
κλιμακούμενου αναθεωρητισμού της Τουρκίας, θεωρείτε ότι η ριζική αναβάθμιση του Λ.Σ. με 
ότι αυτή συνεπάγεται και η υπαγωγή του ως τετάρτου κλάδου των Ε.Δ. , αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη; 



Πρακτικά,  λίγα πράγματα στη ζωή αποτελούν αδήριτη ανάγκη.  Μιά τέτοια επιλογή (υπαγωγής του ΛΣ ως Δ’  Όπλου στο 
ΓΕΕΘΑ), θα ήταν έξυπνη αλλά και σύμφωνη με ένα δοκιμασμένο/επιτυχημένο μοντέλλο (αυτό του Αμερικανικού 5-γώνου). 
Όμως, φοβάμαι ότι σήμερα διαφαίνεται μία αντίθετη τάση, αποστρατιωτικοποίησης αλλά και απογαλακτισμού του ΛΣ από 
τη «μήτρα» της φυσικής προέλευσης του, δηλαδή από το ΠΝ. Κι άν αυτό προχωρήσει, θά εισπράξουμε άλλο ένα λάθος για 
διόρθωση. 
 
 
Πως πιστεύετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το κεφαλαιουχικό δυναμικό και η τεχνογνωσία στον 
ναυπηγικό κλάδο της χώρας ( ως συνιστώσας της ναυτιλίας) , προς όφελος τόσο της εθνικής 
οικονομίας, όσο και της εθνικής άμυνας , με δεδομένους τους περιορισμούς δηλ. τις οδηγίες 
της Ε.Ε.; 
Ο ναυπηγικός κλάδος της χώρας, κολυμπάει ήδη σε έναν θεσμικά δύσκολο και πολύ ταραγμένο /ανταγωνιστικό 
/παγκοσμιοποιημένο στίβο. Πρέπει πρώτα να αντιληφθεί ο ίδιος τη θέση του και να προσαρμωσθεί ώστε να επιβιώσει και 
να προκόψει, αφού απαλλαγεί σέ όλα τα επίπεδα  (συνδικαλιστικό - επιχειρηματικό), από νοσηρά σύνδρομα τύπου ΑΜΕΑ. 
Πρέπει να αφουγκρασθεί τις ανάγκες της αγοράς και να της προσφέρει θελκτικά προϊόντα (και όχι, ότι έτυχε να μπορεί ή να 
έχει στο ράφι του). 
 
 
Μπορεί να μετατραπεί η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία σε πολλαπλασιαστή ισχύος για τη 
χώρα; -Ενόψει των γεωστρατηγικής αξίας του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και των 
συγχρόνων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό ναυτικό, ποιά κατά τη γνώμη σας 
θεωρείτε ότι είναι από πρακτικής άποψης η χρησιμότητα των νέων διαθέσιμων από τις 
ένοπλες δυνάμεις και τα ΣΑ της Χώρας νέων 
τεχνολογιών ? 
Κάθε φορέας της Ελλ. Ναυπ. Βιομ/νίας, αφού διαλέξει πεδίο δράσης (White or Grey Ships), πρέπει να επενδύσει κυρίως 
σε «φαιά ουσία», ώστε τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, να προτιμάται ως πάροχος νέων τεχνολογιών σε ΕΔ και 
ΣΑ. (Το σωστό παράδειγμα βρίσκεται δίπλα μας). 
Αλλοιώς ουτε για τη χώρα, ούτε και για τον εαυτό του θα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο μας.  
 

 

Ζαχαρίας ΓΚΙΚΑΣ 
Αντιπτέραρχος ε.α..  
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητήε της ΠΑ.  
Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. 

 

Αγαπητέ μου Πτέραρχε, Από τεχνολογικής απόψεως πόσο δυσκολότερη είναι η εκμετάλλευση 
των UAS σε μαζική χρήση (cloud) από την μεμονωμένη χρήση? 

Πολύ καλή ερώτηση, πολύ δύσκολη η απάντηση από ένα Μηχανικό με σχετικές εμπειρίες στην επιχειρησιακή λειτουργία 
και χρησιμοποίηση των συστημάτων Αντιαεροπορικής Άμυνας. 
Το τεχνολογικό κενό που υφίσταται και έχει παγκόσμια αναγνωρισθεί με την χρήση των SHORADS έγκειται κυρίως με την 
κοστολογική αποτελεσματικότητα ( COST EFFECTIVENESS ) με την χρήση πανάκριβων πυραυλικών συστημάτων και 
χρησιμοποιούμενων όπλων μικρής ή μεγάλης εμβέλειας για την επιτυχή αναχαίτηση οιασδήποτε απειλής. 
Φυσικά δεν θέτω το ερώτημα πως θα πρέπει να αντιδράσω χρησιμοποιώντας ένα πανάκριβο βλήμα για να αναχαιτίσω μία 
βόμβα που το κόστος της είναι 30-100 φορές φθηνότερο προκειμένου να περισώσω μία εγκατάσταση πολλαπλάσιου 
κόστους ή αρκετές ανθρώπινες ζωές ανυπολόγιστου κόστους. 
Η ενδιάμεση λύση για την κάλυψη του τεχνολογικού κενού αποτελεί πρόκληση για όλες τις βιομηχανίες που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο του AIR DEFENCE από την Αμερική μέχρι την Κίνα και τα προϊόντα που παρουσιάζονται 
σε διάφορες εκθέσεις αμυντικού υλικού εμφανίζονται εντυπωσιακά, πλην όμως δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν 
COMMERCIAL ON THE SHELF για να μπορούν να κριθούν ανταγωνιστικά και διαλειτουργικά. 



Εξ άλλου οι μεγάλες δυνάμεις που χρηματοδοτούν τις αμυντικές τους Βιομηχανίες συνήθως δεν αποδεσμεύουν την 
τεχνολογία αιχμής ή τα προϊόντα τους ακόμη και σε συμμαχικές χώρες. Γι΄αυτό το λόγο οι μικρότερες χώρες στην Ευρώπη 
αλλά και την Ασία αναπτύσσουν ή επενδύουν σε εγχώριες βιομηχανίες για συστήματα αποκλειστικής τους χρήσης. 
Ποια είναι η καλύτερη λύση;  κανείς δεν θα μπορέσει να δώσει μια τεκμηριωμένη ορθολογιστική απάντηση διότι οι 
παράμετροι επίλυσης του προβλήματος  είναι κυρίως οικονομικοί και κανένα κράτος δεν επενδύει σε καιρό ειρήνης για να 
καλύψει τις επιχειρησιακές του ανάγκες. 
Για να έλθω στην κύρια ερώτηση που αφορά την εγχώρια Βιομηχανία πιστεύω ότι οποιαδήποτε επέμβαση στα υπάρχοντα 
συστήματα θα ήταν ανέφικτη χωρίς την έγκριση και την υποβοήθηση του κατασκευαστή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα 
δημιουργηθεί είναι η πιστοποίηση του τροποποιημένου συστήματος. Δυστυχώς σαν Χώρα παρά τις κατά καιρούς 
προσπάθειες έχουμε μείνει πίσω και δεν θα ήθελα να προβώ σε περαιτέρω σχολιασμό. 
Η βιβλιογραφία για τα SHORADS είναι τεράστια λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω του διαδικτύου προωθείται το MARKETING 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται , παρουσιάζοντας σύγχρονα καινοτόμα συστήματα με σημαντικές επιδόσεις. 
Το Σύστημα ΒΕΛΟΣ κατασκευής του 1982  που διαθέτει αντιαεροπορικά πυροβόλα θα μπορούσε να αποτελέσει μία 
περίπτωση εξέτασης αλλά φοβάμαι ότι η παρωχημένη τεχνολογία θα είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας.  

Έχει ικανότητα αυτόματης παρακολούθησης 20 στόχων, και ταυτόχρονης εμπλοκής 6 στόχων (τέσσερα (4) με βλήματα και 
δύο (2) με πυροβόλα σε αποστάσεις 16 ΚΜ με 4 ΚΜ αντίστοιχα). 
Κάθε σύστημα ΒΕΛΟΣ αποτελείται από: 
Ένα (1) RADAR SUPER GIRAFFE εμβέλειας 40 χλμ. Δύο (2) RADAR SKYGUARD εμβέλειας 20 χλμ 
Τέσσερα (4) Δίδυμα πυροβόλα OERLIKON 35mm Τέσσερις (4) Εκτοξευτήρες βλημάτων SPARROW RIM–7M 
Κλείνοντας, αυτό που διαφαίνεται από τις τοποθετήσεις των ειδικών και παρουσιάζεται σε διεθνή fora και  συνέδρια, είναι η 
μετάβαση της επιστήμης και της τεχνολογίας των LASERS υψηλής ισχύος σε μία ολοκληρωμένη λύση ανάπτυξης ενός 
συστήματος  Μ-SHORAD. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί συστήματα ισχύος 5-10 Kilowatt, το ζητούμενο είναι τα 50 
Kilowatt,  αλλά οι πλέον ευοίωνες προβλέψεις των Αμερικανών αξιωματούχων απαιτούν 5  έτη και αδιάλειπτη 
χρηματοδότηση.  
 
Η χρήση των όπλων τύπου JDAM  –  Joint  Direct  Attack  Munition  επιτρέπει την άφεση από 
απόσταση έως 15 ναυτικά μίλια, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την απόσταση 
άφεσης των παλαιότερων κατευθυνόμενων βομβών laser. Η δυνατότητα άφεσης όπλων από 
τέτοιες αποστάσεις, σε συνδυασμό με τη μείωση του ίχνους ραντάρ των σύγχρονων Α/Φ, δεν 
επιτρέπουν την εμπλοκή των επιτιθέμενων Α/Φ από αντιαεροπορικά συστήματα μικρής 
εμβελείας (SHORAD – Short Range Air Defence), τα οποία είναι αποτελεσματικά σε 
αποστάσεις πολύ μικρότερες από 10 ν.μ. Με άλλα λόγια, στο σύγχρονο πεδίο μάχης, τα 
συστήματα  SHORAD  στην καλύτερη περίπτωση να κληθούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο το 
όπλο (UAV, κατευθυνόμενη βόμβα, ρουκέτα ή πύραυλο) και όχι το βάλλον Α/Φ. Για την 
αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, προκρίνεται η χρήση αντιαεροπορικού πυροβόλου 
καθοδηγούμενου από ραντάρ, καθώς η χρήση πυραυλικών συστημάτων είναι μάλλον 
ασύμφορη. Υπάρχουν ανάλογες προτάσεις από τη βιομηχανία, ενδεχομένως σε μορφή 
αναβάθμισης παλαιότερων συστημάτων; Ανάλογες απαιτήσεις από την Υπηρεσία; 
 
Η απάντηση θα μπορούσε να συσχετισθεί με την δυσκολία ενός μεμονωμένου Α/Φ να εκτελέσει ένα ακροβατικό ελιγμό με 
την αντίστοιχη δυσκολία ο ίδιος ελιγμός να εκτελεσθεί από ένα σμήνος 9 Α/Φ. Ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των 
μελών της ομάδας που εκτελεί μία συγκεκριμένη αποστολή είναι ανθρωπίνως αδύνατος και την λύση καλείται να την δώσει 
η σύγχρονη τεχνολογία με την χρήση εξελιγμένου λογισμικού και υλισμικού.  
Εξυπακούεται ότι η συνεχής εκπαίδευση για την χρήση των υφισταμένων εργαλείων αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την 
εκτέλεση της αποστολής , ιδιαίτερα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Η ΕΑΒ από το 2015 συμμετέχει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον συντονιστικό ρόλο του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σε ερευνητικό πρόγραμμα 14-μελούς κοινοπραξίας 100% 
χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Horizon 2020 από την ΕΕ υπό τον τίτλο   Road-, Air- and Water-based Future Internet 
Experimentation.(RAWFIE) 



Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση και δοκιμή (σε επίπεδο proof of concept) μιας πλατφόρμας λογισμικού που θα 
επιτρέπει διαχείριση, παρακολούθηση και απομακρυσμένο έλεγχο (με αυτόματο κατά προτίμηση τρόπο) πολλών μη 
επανδρωμένων συστημάτων με σκοπό την πραγματοποίηση δοκιμών και την αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων 
τεχνολογιών/αλγορίθμων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να σχετίζονται με θέματα 
δικτύωσης/επικοινωνιών, αισθητήρων, πλοήγησης, συνεργατικότητας, ασφάλειας, συλλογής/ανάλυσης δεδομένων κλπ. Το 
σύστημα περιλαμβάνει:  
· τον κεντρικό server, όπου μέσω διαδικτύου μπορούν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες με χρήση κατάλληλης γλώσσας  

που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, να δεσμεύσουν πόρους για την εκτέλεση  πειράματος/δοκιμής 
· τους περιφερειακούς χώρους δοκιμών (testbed areas) όπου έχουν αναπτυχθεί οι μη επανδρωμένες συσκευές και 

πραγματοποιούνται πειράματα/δοκιμές 
· τα μη επανδρωμένα συστήματα που διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι συμβατά με το σύστημα. Ανάλογα 

με τον χώρο θα γίνουν δοκιμές σε όλους τους τύπους μη επανδρωμένων συστημάτων. (επίγειων – UGVs, θαλάσσιων 
– USVs, εναέριων – UAVs) 

 Η ΕΑΒ συμμετέχει στην ανάπτυξη των τμημάτων λογισμικού που σχετίζονται με τη συλλογή και παρακολούθηση 
δεδομένων, και παρέχει ένα χώρο δοκιμών στις εγκαταστάσεις της στην Τανάγρα. Χώροι δοκιμών έχουν δημιουργηθεί 
επίσης στο Σκαραμαγκά (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και σε χώρες όπως η Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία. 
Παρελήφθησαν τα πρώτα μη επανδρωμένα συστήματα που περιλαμβάνουν 6 UAVs τύπου τετρακόπτερου. Οι 
συγκεκριμένες συσκευές είναι εξαιρετικά ελαφριάς κατασκευής (< 4 kg) καθώς ζητούμενο είναι η μεγάλη διάρκεια πτήσης 
(μέχρι 90 min) ώστε να εκτελούνται πειράματα που σχετίζονται με θέματα δικτύωσης, αισθητήρων/συλλογής δεδομένων. 
Στους επόμενους μήνες αναμένεται να παραληφθούν επιπλέον συσκευές συμπεριλαμβανομένου και μικρών fixed wing 
UAVs. 
Δραστηριότητες ΕΑΒ σε εξέλιξη 
· Υποστήριξη εκτέλεσης πειραμάτων του έργου. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εξεταστεί η δυνατότητα 

παραμονής των μη επανδρωμένων συστημάτων και μετά το τέλος του έργου. 
· Ανάπτυξη/Βελτίωση λογισμικού επίγειου σταθμού (testbed manager) που σχετίζεται με τη διαχείριση των UxVs σε 

κάθε testbed. 
· Σχεδιασμός αξιοποίησης της υποδομής και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
· Διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης λειτουργικότητας που θα επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του 

έργου σε εφαρμογές με έμφαση στην ασφάλεια (π.χ. δυνατότητα ορισμού/τροποποίησης συμπεριφοράς-αποστολής 
συσκευών με βάση events από εξωτερικούς αισθητήρες όπως κάμερες ασφαλείας). 

 
Αγαπητέ μου Πρόεδρε της ΕΑΒ, Τι ποσοστό (%) επί του  κύκλου εργασιών, καλύπτει η 
παραγωγή της ΕΑΒ (εγχώριος αμυντική βιομηχανία) σε αμιγές υλικό άμυνας/ασφάλειας; Και τι 
ποσοστό (%) σε προϊόντα διττής χρήσης; Η ΕΑΒ έχει εξαγωγική δραστηριότητα; Σε ποιες 
χώρες; και, σε τι ποσοστό (%) επί του κύκλου εργασιών απασχολεί η εξαγωγική της 
δραστηριότητα; 
Η Αεροδιαστημική και Αμυντική Βιομηχανία στην Ευρώπη την τελευταία 3 ετία ξεπέρασε το όριο των 220 Β ΕΥΡΩ , 
απασχολώντας 870.000 εργαζόμενους διαγράφοντας μία ανοδική πορεία αύξησης εσόδου κατά 17% σε εμπορικές 
δραστηριότητες (αερομεταφορές και διάστημα) και 5% σε στρατιωτικές δραστηριότητες (LAND,SEA & AIR). 
Η ΕΑΒ την τελευταία τριετία κινήθηκε κατά μέσο όρο σε έσοδο των 90 Μ ΕΥΡΩ απασχολώντας 1350 εργαζόμενους με 
καθοδική πορεία στους ισολογισμούς της. 
Δεν θα αναλύσω τους λόγους των οικονομικών αποτελεσμάτων και τα προβλήματα της ΕΑΒ στην παρούσα μου 
τοποθέτηση και θα επικεντρωθώ στην κύρια ερώτηση σας. 
Η ΕΑΒ σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο και το Καταστατικό της υλοποιεί έργο με κύρια προτεραιότητα την Εθνική Άμυνα και 
την Ασφάλεια της Χώρας (αμυντικό ) και λειτουργούσα ως Ανώνυμη εταιρεία (ΝΠΙΔ) μπορεί να παρέχει έργο και σε άλλους 
πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (εμπορικό). 
Η ΕΑΒ στην 43 χρονη Ιστορία της έχει συνάψει συμβάσεις με 38 χώρες κυρίως στην Αμερική , Ευρώπη , Μέση Ανατολή 
και Βόρεια Αφρική και Ινδία και έχει  συνάψει με επιτυχία συμβόλαια με τις μεγαλύτερες εταιρείες του Αεροδιαστήματος 
(LOCKHEED MARTIN, BOEING, SIKORSKY , GENERAL ELECTRIC, P&W, DASSAULT,SAFRAN,THALES, 
LEONARDO,AIRBUS) 
Από τα στοιχεία της εταιρείας φαίνεται ότι το 59% του υλοποιούμενου έργου και του εσόδου της είναι επ΄ ωφελεία της 
Εθνικής Άμυνας και της Ασφάλειας της Χώρας και το 41% επ΄ ωφελεία τρίτων. 
Από τα ανωτέρω συνοπτικά αναφερθέντα προκύπτουν  αρκετά ερωτήματα και προβληματισμοί που έχουν τεθεί στο 
κυλιόμενο 5ετες Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο προς τον κύριο μέτοχο και ευελπιστούμε να έχουμε την αμέριστη 
βοήθεια του, κυρίως στην επίλυση των μακροχρόνιων συσσωρευμένων προβλημάτων. 
Θα είμαι στην διάθεση του ΣΑΣΙ και του ΕΛΙΣΜΕ για υποβοήθηση αντιστοίχων προσπαθειών. 



 
Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ,  
 
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ,  
Επίτιμος Υ.ΕΛ.ΑΣ. 
 
1.-Με δεδομένο ότι τόσο  η Παγκόσμια Στρατηγική ΕΕ (Μονγκερίνι 2016) 
όσο και η Στρατηγική Εσωτερικής ασφάλειας ΕΕ (2015) οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι για να ενισχυθεί η επιρροή της ΕΕ στη θεματική Ασφάλειας και Άμυνας, 
πρέπει πρώτα τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν  τις δικές τους δομές, θα ήθελα να σας ρωτήσω 
‘πως το αλληλοσυμπληρούμενο  πλέγμα σχέσεων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας στην 
ΕΕ (που αποκαλείται και ως  ‘ολοκληρωμένη προσέγγιση ΕΕ), μπορεί να δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη αντίστοιχων  μηχανισμών στην εσωτερική μας πολιτικοστρατιωτική συνεργασία 
 των φορέων εσωτερικής ασφάλειας (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Πολιτικής Προστασίας, ΠΥ) με το 
ΥΠΕΘΑ και σε ποιους τομείς υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια συνεργειών;’ 
Σας ευχαριστώ  για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση την οποία θα προσπαθήσω να καλύψω στο χρόνο που μου έχει 
δοθεί αν και πιστεύω πως το θέμα που θίγετε απαιτεί πολύ περισσότερη συζήτηση. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2016 είναι το τρίτο κατά σειρά θεσμικό κείμενο της ΕΕ 
που αφορά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι η ασφάλεια των πολιτών μας και η άμυνα του εδαφικού  χώρου της 
ΕΕ.  Ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας  της Ένωσης που 
τέθηκε σε ισχύ το 2009  με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.  Ωστόσο εννέα χρόνια μετά, η συλλογική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση (theintegrated approach) των θεμάτων Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας βρίσκονται σε μάλλον αρχικό 
στάδιο.  Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους αλλά κατά την άποψή μου ο κυριότερος είναι ότι τα θέματα αυτά 
αποτελούν  τον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας του κάθε κράτους – μέλους που κανένα δεν είναι ακόμη ώριμο και 
πρόθυμο να τα εγκαταλείψει, για χάρη της  Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  
Παρόλα αυτά, όπως ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ υποστηρίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας κυρία Φεντερίκα Μογκερίνι στο θεσμικό κείμενο που διαδέχτηκε εκείνα του 2003 και 2008, ζούμε 
σε ένα κόσμο πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο συνδεδεμένο και πολύ πιο αμφισβητούμενο. Στον κόσμο αυτό που κινείται με 
τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς της προόδου της τεχνολογίας και της ραγδαίας παγκοσμιοποίησης κανείς δεν μπορεί να επιλέξει 
την πολιτική της εσωστρέφειας.  Χρειαζόμαστε ξεκάθαρη κατεύθυνση και στόχους.Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στις 
προτεραιότητες, στους στόχους μας, αλλά και στα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να τους πετύχουμε. Χρειαζόμαστε 
μια κοινή, ολιστική και συνεκτική Παγκόσμια Στρατηγική -GLOBAL είναι ο ακριβής όρος που είναι καλύτερα να 
χρησιμοποιούμε για να έχουμε όλοι την ίδια έννοια στο μυαλό μας- μια Στρατηγική που θα μας επιτρέψει να 
αντιμετωπίσουμε τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές απειλές, μιας και πλέον αυτές είναι αλληλένδετες και 
αλληλοσυμπληρούμενες. 
 
Το τι σημαίνει πιο συνδεδεμένος και πιο αμφισβητούμενος κόσμος εύκολα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί: 
α) Το διαδίκτυο μας ενώνει από άκρη σε άκρη του πλανήτη σε κλάσματα δευτερολέπτου και μέσα από αυτή τη σύνδεση 
δεν επιτυγχάνεται μόνο η επικοινωνία, η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, η πολιτική συμμετοχή και οι εμπορικές 
συναλλαγές τεραστίων οικονομικών συμφερόντων. Αυτή η υψηλή διασυνδεσιμότητα ευνοεί και την ανάπτυξη εγκληματικών 
δραστηριοτήτων όπως, η ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η παράνομη διακίνηση 
ναρκωτικών και ανθρώπων.  Διαμορφώνεται μια απειλή το μέγεθος της οποίας είναι τρομακτικό, αν αναλογιστεί κανείς 
κυβερνο-επιθέσεις σε τραπεζικά συστήματα, ενεργειακά δίκτυα, κυβερνο-επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως αυτές της 
Ασφάλειας και της Άμυνας, για υποκλοπή στοιχείων βάσεων δεδομένων, επιθέσεις άρνησης πρόσβασης (Denial of 
Service-DOS), οπλικά αμυντικά συστήματα. Οι απειλές αυτής της φύσεως και μεγέθους δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο 
με την ανάπτυξη ενός πλέγματος συνεργειών ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων και απειλούμενων φορέων, τόσο σε εθνικό, όσο 
και διεθνές περιβάλλον. 
 
β) Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν λειτουργεί πάντα ως φορέας ελευθερίας, δημοκρατίας, ανάπτυξης και 
ευημερίας όπως είναι ο στόχος της. Στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μπορεί εύκολα να ανιχνεύσει κανείς ισχυρές 



παρενέργειες που προκαλούν απογοήτευση, ματαίωση και αισθήματα αδικίας. Οι περιφερειακές συγκρούσεις, τα 
αποτυχημένα κράτη, η κακή διακυβέρνηση, οι αδύναμοι θεσμοί, η έλλειψη λογοδοσίας, οι εμφύλιες διαμάχες, η φτώχεια και 
οι ασθένειες, απειλούν τη διεθνή σταθερότητα και ευημερία. Δεν είναι μόνο η απώλεια ανθρώπινων ζωών και η κατάφορη 
παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. Είναι καταστάσεις που 
μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία,τον εκτοπισμό μεγάλων ομάδων πληθυσμού από 
τις εστίες τους, την αναγκαστική μετανάστευση, την λαθραία διακίνηση ψυχών. Είναι με άλλα λόγια,  οι αιτίες,  που 
αθροιστικά δημιουργούν τα γνωστά κύματα προσφύγων και μεταναστών ,που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα 
τελευταία χρόνια. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως το πρόβλημα της αθρόας εισροής μεταναστών στη χώρα μας αποτελεί 
ΜΟΝΟ ελληνικό πρόβλημα και όχι ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο??? ΚΑΝΕΙΣ!!! Ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως η αντιμετώπισή 
του τόσο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως είναι και τα δικά μας, όσο και στα σημεία γένεσής του όπως είναι οι χώρες 
προέλευσης αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, αποτελεί ευθύνη και μέλημα μεμονωμένα της Ελλάδας?? ΚΑΝΕΙΣ!!! 
Είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη για συλλογική δράση τόσο μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την εσωτερική ασφάλεια και 
άμυνα της χώρας, όσο και των διεθνών οργανισμών όπως η ΕΕ. 
Η γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθώς και η εθνική μας στρατηγική, αποτελούν ζωτικής σημασίας 
παράγοντες, που διαμορφώνουν τις πολυδιάστατες συνθήκες για την αντιμετώπιση και αποτροπή των νέων απειλών που 
αναφύονται στο διεθνές περιβάλλον. 
ΚΑΙ αυτή θα πρέπει να είναι κατά την άποψή μου, η αφετηρία της σκέψης μας στην προσπάθεια να διαμορφώσουμε και να 
ισχυροποιήσουμε το πλέγμα των σχέσεων και των μηχανισμών στην εσωτερική πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. 
  
Συνεπώς, η κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουμε ως εθνικό κράτος, σε όλες του τις διαστάσεις, 
(απειλές, στόχους, προτεραιότητες, διαθέσιμα μέσα) καθώς και η δυναμική που έχει η χώρα μας στη διεθνή σκακιέρα 
καταδεικνύουν την ανάγκη καλλιέργειας και ισχυροποίησης ΠΡΩΤΑ της στρατηγικής κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και παράλληλα στη διαμόρφωση εκείνων των συνεργασιών, που θα 
μας καταστήσουν αξιόπιστους εταίρους στους διεθνείς οργανισμούς που ανήκουμε.  
 
 
2.-Σε συνδυασμό με το παραπάνω ερώτημα θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε ένα 
συμπληρωματικό. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ υπάρχει μισθολογική 
διαβάθμιση των υπηρετούντων στην Αστυνομία αλλά και βαθμολογική εξέλιξη.Εδώ 
παρατηρείται το φαινόμενο της εξομοίωσης των μισθών ανεξάρτητα από την επικινδυνότητα 
των υπηρεσιών. Επίσης, είναι σύνηθες φαινόμενο να ανέρχονται στις ανώτατες βαθμίδες 
Αξιωματικοί με ελάχιστη εμπειρία σε μάχιμες υπηρεσίες! Θα σας παρακαλούσα να σχολιάστε 
και να προτείνετε! 
Ποια θεωρείτε ως τα καταλληλότερα βήματα για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής κουλτούρας 
που θα επιτρέπει την καλύτερή συνεργασία των φορέων ασφάλειας και άμυνας και την 
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία ευρύτερα;  
Οι μισθοί και τα οικονομικά της χώρας μας αποτελούν ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για συζήτηση.Βρισκόμαστε ακόμη σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία επέφερε σοβαρότατες επιπτώσεις και μείωσε δραματικά το βιοτικό επίπεδο όλων των 
ελλήνων και όχι μόνο των αστυνομικών.Ευτυχώς δεν έβλαψε σε βαθμό μη αναστρέψιμο το ηθικό των στελεχών μας, τα 
οποία όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιδείξει απαράμιλλο σθένος, άριστο ήθος, ασύγκριτη αγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα 
και επαγγελματισμό.Και νομίζω πως σε κάθε ευκαιρία πρέπει να το τονίζουμε αυτό! 
Η διάρκεια και η διαχείριση της οικονομικής κρίσης,τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχει αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης και εντονότατης κριτικής – όπως όλοι γνωρίζουμε- σε πάρα πολλά forums και panels αναλυτών και στοχαστών. 
Έτριξε τα θεμέλια της ΕΕ στην  οποία ανήκουμε  πολύ σοβαρά, διότι η διαχείριση επιπέδου Grexit που μας απασχόλησε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αποτελεί τιμή για κανένα από τους εταίρους μας, είτε το σκέφτηκαν, είτε το 
εξέφρασαν, είτε το μεθόδευσαν. 
Παρόλα αυτά, είμαστε ΕΔΩ. Συνεχίζουμε όρθιοι στο διαμορφούμενο διεθνές σκηνικό και εκτιμώ πως σταδιακά θα υπάρξει 
ανάκαμψη.Τώρα ως προς τις διαφορετικές διαβαθμίσεις των οικονομικών απολαβών, εκτιμώ πως είναι λάθος να τις 
συγκρίνουμε με τις αμοιβές των αστυνομικών άλλων κρατών, διότι δεν είναι μόνο τα τελικά ποσά σε απόλυτες τιμές που θα 
πρέπει να συγκρίνουμε. Είναι και το κόστος διαβίωσης στις χώρες αυτές και πολλοί οικονομικοί δείκτες και κοινωνικοί 
παράγοντες, που απαιτούν προσεκτική και επιστημονική ανάλυση, ώστε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα που θα 
διαμορφώσουν μια επίσημη και έγκυρη θέση. 



Στο εσωτερικό της χώρας μας τώρα, αναφορικά με την αποστολή και το έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία και με 
δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι αλήθεια, πως οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε θέσεις υψηλής 
επικινδυνότητας λαμβάνουν πενιχρά ποσά σε μορφή ειδικών επιδομάτων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί πως αμείβουν τον κόπο, τον μόχθο, την αγωνία των ιδίων και των οικογενειών τους, όταν ρίχνονται 
χωρίς δεύτερη σκέψη στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και στην υπεράσπιση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης. 
Και αυτό θεωρώ πως πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρώτη ευκαιρία, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της ελληνικής 
πολιτείας προς τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους. 
Αναφορικά με το σύστημα των κρίσεων και προαγωγών και τα ποιοτικά κριτήρια των στελεχών των ανωτάτων βαθμίδων:   
Είναι γνωστό σε όλους πως οι ετήσιες κρίσεις προαγωγές και αποστρατείες είναι μια διαδικασία εξαιρετικά κρίσιμη για την 
συνέχεια και την εξέλιξη του Σώματος με τρόπο τέτοιο,  που να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
κοινωνίας.Δεν θα μιλήσω για ηθικές αξίες, όπως αξιοκρατία κλπ.τις οποίες νομίζω πως όλοι θεωρούν απαραίτητες και 
βασικές προϋποθέσεις.Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογούνται οι κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον που 
το Σώμα αυτό υπηρετεί. 
Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω την ποιοτική διαίρεση σε μάχιμους και επιτελικούς προσδίδοντας 
μεγαλύτερη αξία σε μια από τις δύο κατηγορίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόμαχο στράτευμα χωρίς 
ισχυρό επιτελείο και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του επιτελείου χωρίς τις μάχιμες μονάδες.  Η επιτυχία της 
συνταγής κι εδώ ανήκει στην ιδέα που υποστηρίζω ΠΑΝΤΑ. Αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος και ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, επαγγελματισμός και ομαδικό πνεύμα σε όλα τα επίπεδα.Κανένας δεν περισσεύει. 
Δεν λέω πως δεν υπάρχουν ή ακόμη περισσότερο πως δεν πρέπει να υπάρχουν οι προσωπικές φιλοδοξίες. Πρέπει και 
καλώς υπάρχουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να δανειστώ και να μεταφράσω τα λόγια του προέδρου John F. Kennedy και 
να πω πως: «ο καθένας μας δεν θα πρέπει να ρωτά τι κάνει η πατρίδα για εκείνον, αλλά ΤΙ ο καθένας από εμάς 
κάνει για την πατρίδα». 
Από την προσωπική μου εμπειρία η Ελληνική Πολιτεία με τίμησε με το βαθμό του Αντιστράτηγου και τη θέση, για δύο 
χρόνια, του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.Βρέθηκα λοιπόν σε ανώτατη θέση ευθύνης με τον ανώτατο βαθμό, 
έχοντας διανύσει τα περισσότερα χρόνια της υπηρεσιακής μου διαδρομής σε μάχιμες υπηρεσίες. Συνολικά υπηρέτησα 38 
+χρόνια!!!Θα ήταν άδικο να υποστηρίξω πως δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου, 
σε κάθε θέση ευθύνης που μου εμπιστεύτηκε η πατρίδα.Δεν θα μπορούσα ποτέ να ισχυριστώ πως δεν είχα χρόνο και 
δυνατότητες να παλέψω για τα οράματά μου.Θα αδικούσα κατάφορα τους επιτελικούς συναδέλφους μου αν σας έλεγα πως 
η προσφορά τους ήταν κατώτερη ή λίγη και ασήμαντη. 
Να μην παρεξηγηθώ και πάλι. Δεν υποστηρίζω πως η διαδρομή ήταν εύκολη και ότι το πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας 
επικρατούσε πάντα. Υποστηρίζω όμως με θέρμη, πως αυτή ήταν η αφετηρία της δικής μου αντιμετώπισης κάθε 
κατάστασης, είτε δύσκολης, είτε εύκολης, είτε αφορούσε σε ζήτημα επιτελείου, είτε σε θέμα μάχιμων υπηρεσιών. Και  από 
αυτό εδώ το βήμα συστήνω πως η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  θα πρέπει να είναι η θέση και η θεώρηση κάθε νέου στελέχους στα 
Σώματα Ασφαλείας !!! 
    Πως την εννοώ 
- Η στρατηγική κουλτούρα συνεργασίας αρχίζει από την εκπαίδευση. Το πρώτο στάδιο δηλαδή ένταξηςστο Σώμα. Συνεχείς 
μετεκπαιδεύσεις στο ίδιο πνεύμα και με τον ίδιο στόχο. 
-   Ηγεσίες που διαπνέονται από τέτοιες αρχές και αξίες,  διοικούν με τέτοιο τρόπο τις μονάδες τους,  που καθιστούν την 
κουλτούρα συνεργασίας μοναδικό δρόμο εκπλήρωσης των καθηκόντων και της αποστολής.  
 -  Κοινές δράσεις μεταξύ υπηρεσιών,  μεταξύ φορέων,  μεταξύ Σωμάτων,  υπουργείων κλπ.  ανάλογα με τη φύση της 
αποστολής.  
 
3.-Όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση πλήττει ακόμα την Ελλάδα και έχει οδηγήσει σε 
περικοπές αμυντικών δαπανών. Με ποιούς τρόπους, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων 
μπορούν να εξασφαλίσουν τα ποιοτικά κριτήρια της αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας μέσω των πιο updated διαθέσιμων τεχνολογιών, ακόμα και σε περιόδους κρίσης ? 
 
Η χώρα μας βρέθηκε στην περιδίνηση της πιο δύσκολης οικονομικής κρίσης της σύγχρονης ιστορίας της.Οι δυσκολίες που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό της αφορούσαν και τις τεράστιες ελλείψεις σε πόρους, οι οποίοι αποτελούν 
ζωτικής σημασίας κριτήριο στην ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων, του συνόλου των υπηρεσιών που αποτελούν την 
κρατική μηχανή.    
Τι μπόρεσε να κάνει;; 



Ας μην ξεχνάμε την ταυτότητα της Ελλάδας.Η χώρα μας αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επέλεξε τον πολιτικο-
οικονομικό προσανατολισμό της.  Ακολουθώντας ιδεαλιστικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές εντάχθηκε στον 
ΟΗΕ.Αναγνωρίζοντας πολύ νωρίς την γεωστρατηγική της θέση έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ.Διαβλέποντας τη δυναμική των 
διεθνών εξελίξεων ανακοίνωσε «Ανήκομεν εις την Δύσιν» και εντάχθηκε στην Ε.Ε.και σε μια σειρά άλλων Διεθνών 
Οργανισμών παρόμοιας πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης. 
Τι θέλω να πω με αυτό:  
Ότι η χώρα μας καλλιέργησε και ανέπτυξε εκείνες τις συμμαχίες και συνεργασίες με τους δυτικούς εταίρους της, που της 
επέτρεψαν να ανταποκριθεί – τηρουμένων των αναλογιών – στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυσκολίες. 
Στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνεργασίες στα πλαίσια της Interpol της Europol, έκαναν τον έλληνα αστυνομικό 
να μη νιώθει πως έχει χάσει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. 
Η δική μου εμπειρία και ενασχόληση στην Αμερικάνικη Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) τώρα, αλλάκαι έχοντας 
εμπειρία πάνω από 25 χρόνια συνεργασίας των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της EΛ.AΣ. όπου υπηρέτησα με την 
Yπηρεσία αυτή, αλλά και με συναρμόδιες Yπηρεσίες άλλων Xωρών της Eυρώπης κυρίως, μου επιτρέπει να σας 
διαβεβαιώσω για το πλήθος των επιτυχιών που η Ελληνική Αστυνομία πιστώθηκε, χάρη σε αυτήν ακριβώς τη συνεργασία 
και συμμαχία. 
Η Ελλάδα είναι ικανή χάρη στο έμψυχο δυναμικό της.  Ευθύνη μας είναι να συντηρούμε με όλες μας τις δυνάμεις το υψηλό 
ηθικό των στελεχών μας και να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.Θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε από την κρίση και στο 
βαθμό που το μέγεθος της χώρας μας επιτρέπει και το ηθικό μας ανάστημα εγγυάται, θα ακολουθήσουμε τις προηγμένες 
χώρες και θα αποκτήσουμε ενημερωμένα τεχνολογικά εργαλεία που θα μας καταστήσουν αξιόμαχους και ισάξιους με τους 
εταίρους μας. 
 
 
 

 
Κοσμάς ΒΟΥΡΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Εντάσσεται στο σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ η αναπροσαρμογή  Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής 
Στρατηγικής σε τακτή βάση,  λαμβάνοντας τις προβλέψεις της Μ.Δ.Σ – PESCO, όπως αυτή έχει 
θεσπισθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτή θα μετεξελίσσεται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το 
σύνολο των ευκαιριών που διαμορφώνονται , έτσι ώστε να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή για κάλυψη τόσο επιχειρησιακών αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων με 
αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) όσο και της Αμυντικής μας 
Βιομηχανίας; Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 
Η ΕΑΒΣ προβλέπεται να ισχύσει για μια 5ετία,  αλλά μπορεί να ανανεώνεται οποτεδήποτε,  εφόσον η 
ΓΔΑΕΕ τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και παράλληλα συμφωνήσει ως προς τούτο, το αρμόδιο 
Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας & Βιομηχανίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα 
συγκροτηθεί. 
Από την άλλη, η ΕΑΒΣ αποτελεί κείμενο στρατηγικής κατεύθυνσης και δεν μπορεί να περιλαμβάνει 
επιμέρους δράσεις της Ε.Ε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τις υιοθετεί ή ότι τις απορρίπτει. Κάθε 
άλλο. Από τη στιγμή που περιλαμβάνει τις διευρωπαϊκές αμυντικές συνεργασίες, μέσα σε αυτές 
εντάσσεται και η δράση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation) 
και εφεξής PESCO. 



Ως προς την PESCO λοιπόν τώρα, αναφέρονται τα εξής: 
Το Δεκέμβριο του 2016, ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Σχέδιο Εφαρμογής για την Άμυνα 
και την Ασφάλεια της Ε.Ε, με το οποίο καθορίστηκαν τρεις στρατηγικές προτεραιότητες σε δυνατότητες 
που πρέπει να αποκτήσει η Ευρώπη, ήτοι: 
 Αντίδραση σε εξωτερικές συγκρούσεις 
 Ανάπτυξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων από τους εταίρους 
 Προστασία της Ε.Ε και των πολιτών της. 
Μεταξύ των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν από τα Κ-Μ για να καλυφτούν οι προαναφερθείσες 
προτεραιότητες είναι και η PESCO η οποία είχε προβλεφθεί στο κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
αλλά ουσιαστικά αρχίζει τώρα η υλοποίησή της. 
Το πρώτο project επιχειρησιακού προσανατολισμού της PESCO, περιλαμβάνει 17 αναπτυξιακά 
προγράμματα εκ των οποίων τα 7 θεωρείται ότι εμπίπτουν στις  δυνατότητες Ε-Α της βιομηχανίας μας. 
Αυτά είναι: 
Ανάπτυξη κοινών τεχνολογιών κρυπτασφάλειας για ασυρμάτους 
Προστασία πλοίων και ναυσιπλοΐας από νάρκες. 
Προστασία λιμένων και κρίσιμων ναυτικών εγκαταστάσεων 
Επιτήρηση θαλασσών και μεταφορά εικόνας σε πραγματικό χρόνο . 
Προστασία και αλληλοενημέρωση εταίρων για κυβερνοεπιθέσεις. 
Αυτοματοποιημένο στρατηγικό σύστημα διοίκησης-ελέγχου-αποφάσεων. 
Αμφίβια θωρακισμένα οχήματα μάχης-αναγνώρισης-υποστήριξης. 

 
Συνεχίζοντας, αναφέρεται ότι ούτε και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας γίνεται αναφορά στη ΕΑΒΣ, αλλά ωστόσο, 
σύμφωνα και με την προηγούμενη αιτιολόγηση που δόθηκε περί PESCO, ισχύει εν προκειμένω το ίδιο, ότι δηλαδή η 
προσπάθεια χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας μας από κάθε ευρωπαϊκό ταμείο και όχι μόνο το ΕΤΑ, αποτελεί 
εθνικό στόχο και είναι συνεχής. 
Ήδη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας επιχορηγούνται τα παρακάτω προγράμματα: 
  
 Ocean 2020: Θαλάσσια επιτήρηση και αποτροπή επιθέσεων, συνολικής επιχορήγησης 35 εκ. €. Στο οποίο 
συμμετέχει η εταιρεία INTRACOM,  ενώ στα τρία επόμενα προγράμματα επιχορηγούμενης αξίας από 1  έως 3  εκ.  €,  δεν 
συμμετέχει καμία ελληνική αμυντική βιομηχανία. 
 ACAMS II: Προσαρμοζόμενες στολές παραλλαγής, για απόκρυψη από αισθητήρες. 
 Gossra: Συμβατότητα-διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού στρατιωτών. 
 Vest-life:  Παραγωγή υπερελαφρών θωρακισμένων στολών. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
Εκφράστε μας τις προσωπικές σας απόψεις, γνώμες, εμπειρίες και προτάσεις για τη σημασία 
και τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας και της έρευνας στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας 
καθώς και τη συνεισφορά στην οικονομία.  
Τεχνολογίες Αιχμής στην Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας 
Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου με ένα ρητορικό ερώτημα που συνοδεύεται από πολλά και 
μικρά αλλά σημαντικά επιχειρησιακά διλλήματα: 
Θα θέλατε η Χώρα σας να έχει ένα στρατό που θα έχει τις ακόλουθες δυνατότητες. Δηλαδή: 
Να καταγράφει τις κινήσεις, τα επιχειρησιακά  δεδομένα και τη σχεδίαση του δυνητικού αντιπάλου σε 
πραγματικό χρόνο και με απόλυτη ακρίβεια? 
Να εκτελεί εντολές αποφάσεων που παράγει ένα υπεραυτόματο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου, 
χωρίς λάθη και ανθρώπινη παρέμβαση ? 
Να χρησιμοποιεί μη υποκλεπτόμενα δίκτυα κβαντικών επικοινωνιών? 
Να παράγει ανταλλακτικά πλοίων, μηχανών, αεροσκαφών, tanks σε λίγες ώρες μέσω εξελιγμένων 
εκτυπωτών 3D? 



Να διαθέτει πυραύλους μεγάλης ακρίβειας προσβολής των στόχων με ταχύτητες πλεύσης που 
ξεπερνούν τα 20 mach ?  
Να διαθέτει ηλεκτρικά πυροβόλα (Railguns) με δεκαπλάσια διατρητική ικανότητα από τα συμβατικά? 
Να προστατεύει τις κύριες βάσεις του με αντιαεροπορικά Laser υψηλής ακρίβειας και 
αποτελεσματικότητας ? 
Να εξαπολύει από μαχητικό ή μεταφορικό αεροσκάφος 100άδες  μίνι drones που θα εκτελούν 
ξεχωριστή αποστολή απίστευτης ακρίβειας το καθένα ? 
Όλες αυτές οι δυνατότητες δεν είναι παραμύθια του Ιουλίου Βερν, αλλά τεχνολογίες αιχμής οι οποίες 
έχουν ήδη αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. 
Ο ανταγωνισμός, με το καλό ή το κακό του profile, είναι έμφυτο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, όπως 
επίσης των κοινωνιών και των κρατών, και ενίοτε λαμβάνει κακόβουλο χαρακτήρα  με έντονη 
αντιπαράθεση και επιθετικότητα. 
Έτσι το κάθε κράτος (έχει-δεν έχει ορατές απειλές γύρω του) πρέπει να φροντίζει με σπουδή, 
προσοχή και επιμέλεια την άμυνα και την ασφάλειά του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με το μικρότερο 
κόστος.  
Η διαμόρφωση της αμυντικής θωράκισης από την άλλη απαιτεί μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια 
που εστιάζεται στο να αναλύονται οι απειλές και να σχεδιάζεται ένα υπέρτερο επίπεδο άμυνας και όχι 
ισάριθμα ή ισοδύναμα επιχειρησιακά Μέσα με εκείνα του αντιπάλου. Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι 
οι επιχειρησιακές επιδόσεις του οπλοστασίου, πρέπει να λειτουργούν συνολικά ως πολλαπλασιαστές 
ισχύος. Η υπεροχή συνεπώς διασφαλίζεται με μια αδιάκοπη αναζήτηση της καινοτομίας που 
προσφέρεται μέσα από τις αναδυόμενες  τεχνολογίες. 
Η απόκτηση της τεχνολογίας από την άλλη, είναι δυνατή με προμήθεια όπλων και αμυντικών 
συστημάτων από τις διεθνείς αγορές, όπως και ως προϊόν έρευνας και της ανάπτυξης που δυστυχώς 
για τη Χώρα μας, στον τομέα της Άμυνας, βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. 
Με την χρηματοδότηση της έρευνας του αμυντικού τομέα, και μάλιστα σε μικτά σχήματα 
πανεπιστήμιων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανιών, όχι μόνο αναπτύσσονται τεχνολογίες αιχμής 
που δεν θα γνωρίζει ο αντίπαλός, αλλά παράλληλα αποκτάται εξαγώγιμη και εμπορεύσιμη τεχνολογία 
που επιφέρει χρηματικές εισροές στη εθνική οικονομία.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
Η βιομηχανική επιστροφή (ΒΕ) από το ΝΑΤΟ είναι ο λόγος της αξίας των συμβάσεων, που η 
Υπηρεσία NATO Support and Procurement Agence (NSPA,παλιότερα NAMSA)  έχει κάνει με 
την Βιομηχανία μιας χώρας προς την αξία των αγορών και προμηθειών, που η χώρα έχει 
κάνει μέσω της NSPA σε μια καθορισμένη περίοδο (1 έτος). Όταν είναι ΒΕ>1 τότε η χώρα είναι 
καλά-καταταγμένη (Well Placed Country). Όταν ΒΕ είναι από 0.5 έως1 τότε η χώρα είναι 
μέτρια-καταταγμένη (Less Well Placed Country) και όταν ΒΕ<0.50 τότε η χώρα είναι φτωχά-
καταταγμένη (Poorly Placed Country). 
Δεν γνωρίζουμε πόσο ήταν τα τελευταία χρόνια η ΕΒΕ, παλιότερα όμως ήταν πολύχαμηλή, πχ. 
Το2011η ΕΒΕήταν ~0.38(Η Ελλάδα τοποθέτησε συμβάσεις αξίας ~MEUR36  ενώ η NSPA-
ΝΑΜSA, τότε- έδωσε στην Ελλάδα συμβάσεις αξίας ~MEUR 4), πράγμα που σημαίνει ότι η 
Ελληνική Βιομηχανία παίρνει πολύ λιγότερα από ότι η Ελλάδα δίνει στη NSPA και η χώρα 
είναι φτωχά-καταταγμένη.Εχει βελτιωθεί η ΕΒΕ; 
Δείκτης Βιομηχανικών Επιστροφών 
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η NSPA είναι μια αξιόπιστη υπηρεσία του ΝΑΤΟ που εκτελεί 
30-35  χιλιάδες συμβάσεις ετησίως υπέρ των κρατών μελών,  αξίας πάνω από 3  δις.  €  οι οποίες 



διενεργούνται  με διαγωνιστικές διαδικασίες, για προμήθεια ανταλλακτικών και υποσυγκροτημάτων, 
όπως και κύριου αμυντικού υλικού ακόμα και μέσω FMS για ορισμένες περιπτώσεις, μη εξαιρουμένης 
βέβαια της τεχνικο-εφοδιαστικής υποστήριξης και της παροχής υπηρεσιών. 
Παρότι είναι μια νατοϊκή υπηρεσία που προσέχει τους πελάτες της ιδιαίτερα στην εξισορρόπηση του 
βαθμού βιομηχανικού ανταγωνισμού μεταξύ τους, ωστόσο η Ελλάδα είναι από τις λίγες Χώρες που 
δεν καταφεύγει με ευκολία στην NSPA για κάλυψη των αναγκαίων προμηθειών, ενώ ο Σ.Ξ κατέχει 
χαρακτηριστικό προβάδισμα μεταξύ των Κλάδων σε τέτοιες αναθέσεις.  
Για την εξισορρόπηση του βιομηχανικού ανταγωνισμού μεταξύ των Κ-Μ, η NSPA έχει θεσπίσει ένα 
αριθμητικό κριτήριο που ονομάζεται δείκτης αναλογίας βιομηχανικών επιστροφών. Έτσι αν μέσα σε 
ένα χρόνο τοποθετήσει μία Χώρα παραγγελίες προμηθειών αναλογικής αξίας 10% επί του συνόλου 
των Κ-Μ του ΝΑΤΟ και στον ίδιο χρόνο κερδίσουν διαγωνιστικά οι αμυντικές της βιομηχανίες 
συμβόλαια πάλι 10% της συνολικής αξίας της βιομηχανικής ανάληψης έργου, τότε λέμε ότι ο 
συντελεστής βιομηχανικής επιστροφής είναι 1 (δηλαδή 10%:10%) και συνεπώς η συγκεκριμένη Χώρα 
είναι well placed in the sector of industrial return. Η ισχύουσα κατάταξη σήμερα είναι η ακόλουθη: 
 Από 0,8 και άνω οι Χώρες θεωρούνται ως well placed 
 Από 0,25 μέχρι 0,8 θεωρούνται ως less well placed και 
 Από 0 μέρι 0,25 ως poorly placed 
Η Χώρα μας την τετραετία 2012-2015 είχε μεσοσταθμικό δείκτη βιομηχανικών επιστροφών 0,36 που 
αντιστοιχούσε σε 14 εκ. € ετησίως περίπου και θεωρείται ικανοποιητικός αν και δεν ξεπερνάει το 50% 
του όλου φάσματος (0-0,8).  Το 2016 ο δείκτης έπεσε σημαντικά στο επίπεδο του 0,26 αλλά με αξία 
16,8 εκ €. Παρ’ ότι και πάλι κατατάσσετε η Χώρα στο επίπεδο των well placed Κρατών, οφείλουμε να 
ομολογήσουμε ότι είμαστε πολύ χαμηλά και πρέπει να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό μας. 
Τώρα ας δούμε πως αξιοποιεί η NSPA αυτό το δείκτη. Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός και ο μειοδότης 
ανήκει στις well placed Χώρες, τότε η NSPA απευθύνεται στις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό χώρες 
που κατατάσσονται στις poorly placed και έχουν καταθέσει προσφορά που δεν ξεπερνά το +10% από 
εκείνη του μειοδότη και τις ρωτά αν επιθυμούν να κερδίσουν τον διαγωνισμό με την τιμή της 
προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση που δεχτούν, τότε ο κανονικός μειοδότης χάνει τον 
διαγωνισμό.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Στην ΕΑΒΣ δεν τονίζεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός , ούτε ο μακροχρόνιος 
προγραμματισμός, η ολιγοτυπία (περιορισμός του τύπου των συστημάτων) δεν εγγίζεται 
καθόλου, λίγη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και 
συμμάχων. Η πολιτική πωλήσεων παλαιών μονάδων και ο έγκαιρος εκσυγχρονισμός του 
υλικού πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κάθε ΕΑΒΣ. Σχολιάστε! 
Προβλέψεις της ΕΑΒΣ για στήριξη της Αμυντικής Βιομηχανίας 
 
Το θέμα κατά την άποψή μου δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο αν προβλέπει η ΕΑΒΣ ή όχι τα σημεία 
που εθίχθησαν, αλλά τι κάνουμε επ’ αυτών σαν Χώρα. 
 
Ας θέσουμε όμως πρώτα τα πράγματα που σχετίζονται με το ανωτέρω ερώτημα: 
 
Έτσι λοιπόν, αναφέρεται στη ΕΑΒΣ η αναγκαιότητα εξωστρέφειας της Αμυντικής Βιομηχανίας, μέσω 
του ανταγωνισμού και του προσανατολισμού προς τα προϊόντα διττής χρήσης, θέμα όμως που 



αποτελεί καθαρά δική της πρωτοβουλία.  Αλλά και για το μερίδιο της κρατικής ευθύνης θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια. 
 
Επίσης, στην ΕΑΒΣ αναφέρεται πάνω από 6 φορές η αναγκαιότητα, αλλά και η ευθύνη των αρμοδίων 
κρατικών φορέων για στροφή προς συνεργατικά προγράμματα κυρίως διεθνή (παραγωγικά αλλά και 
αναπτυξιακά), όπως και για προϊόντα διττής χρήσης με τη συνεπαγόμενη επιδίωξη απόκτησης και 
ενσωμάτωσης μέσω των συνεργιών, υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 
 
Αναφορικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εξοπλισμών, αναφέρεται επίσης η υποχρέωση της 
ΓΔΑΕΕ να  ενημερώνει με κανόνες διαφάνειας, τους φορείς της βιομηχανίας και αυτό γίνεται 
ανελλιπώς. 
 
Το θέμα της πολυτυπίας των μέσων, όπως και της ανάγκης για κατά το δυνατόν επίτευξης κοινής 
διαμόρφωσης αυτών, όντως δεν καλύπτεται στην ΕΑΒΣ, αλλά έχουν ήδη γίνει μεγάλες προσπάθειες 
από τους Κλάδους για δημιουργία ομοιοτυπίας και ενιαίας τεχνικοεφοδιαστικής υποστήριξης που έχει 
ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. 
 
Τώρα ας δούμε τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για να προωθήσουν την ελληνική 
αμυντική βιομηχανία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αναστήλωσής της, καθότι στις παρελθούσες 
10ετίες χάσαμε πολύ δρόμο: 
 
Αρχικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναρτηθούν όλες οι απαιτήσεις εξοπλισμών στο ιντρανετ της EDA 
που αφορά στην ιστοσελίδα CODABA (εκτός απορρήτων), για να διευκολύνονται οι συνεργασίες σε 
επίπεδο EU/EDA. 
 
Επίσης πρέπει να προωθούνται οι διαγωνιστικές διαδικασίες εξοπλιστικών προγραμμάτων, αφού 
όμως πρώτα πιστοποιηθεί-διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσω διμερούς ή 
πολυμερούς ευρωπαϊκής συνεργασίας.  
 
Είναι παράλληλα αναγκαίο να καθοριστεί ποσόστωση βιομηχανικής συμπαραγωγής στις διακρατικές 
συμβάσεις με ευρεία κατά το δυνατόν συμμετοχή των ΜΜΕ. 
 
Θα πρέπει από την άλλη να μας απασχολήσει, να τίθενται κατάλληλοι και επεξεργασμένοι όροι στις 
διακηρύξεις διαγωνισμών, στα LOR’s  και στα RFP’s, σε συνεργασία με τις αμυντικές βιομηχανίες, για 
τη διεκδίκηση συμμετοχής τους στο παραγόμενο προϊόν, στο πλαίσιο της εξασφάλισης ταχέων ροών 
στην αλυσίδα εφοδιασμού ή της προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών για την άμυνα και την 
ασφάλεια ή της επίκλησης του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Να τίθεται απαίτηση ουσιαστικής εμπλοκής των εταιρειών στις συμβάσεις FOS, όπως και εκχώρησης 
δικαιωμάτων κατασκευής ανταλλακτικών από τους OEM’s, έστω και εκείνων που δεν αφορούν 
υπερυψηλή τεχνολογία που μπορεί να χαρακτηριστεί απόρρητη. Ειδικά για τα οπλικά συστήματα που 
έχουν σταματήσει να υποστηρίζονται, να εξασφαλίζονται από τους OEM’s τα ανενεργά 
κατασκευαστικά σχέδια κρίσιμων ανταλλακτικών ή να υιοθετείται η πρακτική του Reverse Engineering. 
 
Να διατίθεται ετησίως έστω αυτό το 1% του αμυντικού Π/Υ για προγράμματα Ε-Α. 



 
Να προβάλλεται αδιαλείπτως από τους κρατικούς φορείς ο ρόλος της αμυντικής βιομηχανίας ως 
εθνικός παράγων διασφάλισης και προστασίας των ουσιωδών συμφερόντων της Χώρας, που 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΣΛΕΕ, αυτό αποτελεί προϋπόθεση εμπλοκής της αμυντικής 
βιομηχανίας στις μεμονωμένες παραγωγές ή συμπαραγωγές αμυντικού υλικού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
Ήδη δοκιμάζονται εντελώς αυτόνομα drones εφοδιασμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), για 
χρήση σε επιχειρήσεις κατά τις οποίες η επαφή με τα drones μπορεί να έχει μερικώς ή 
εντελώς διακοπεί και συνεπώς η απόφαση “ζωής ή θανάτου” να επαφίεται στην ΤΝ. Μπορείτε 
να προσεγγίσετε τα ηθικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν; Υπάρχει τρόπος 
αντιμετώπισης  των όπλων αυτών με τεχνικά μέσα; Η παραπέρα επέκταση της ιδέας μπορεί να 
αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα όπως έχουν υποστηρίξει ο Elon Musk  ο 
Prof Brian Cox και ο απελθών Stephen Hawking; 
Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόνομα οπλικά συστήματα 
Τα σύγχρονα νέα οπλικά συστήματα, απόλυτα προγραμματισμένης δράσης που ενσωματώνουν 
υπερεξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη και τα οποία χάρη συντομίας θα αποκαλούμε εφεξής αυτόνομα 
όπλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολεμικές συγκρούσεις με εξαιρετική ακρίβεια, θεαματικά 
αποτελέσματα, αλλά και καταστροφικές συνέπειες 
Λόγω των θεμάτων ηθικής που εγείρουν, είναι προτιμότερο να δούμε στη συνέχεια δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις. 
Υποστηρικτές χρήσης Αυτόνομων Όπλων:   
Ο ρομποτίστας Ronald Arkin και αρκετοί αξιωματούχοι του Αμερικανικού Πενταγώνου υποστηρίζουν 
τη χρήση των Αυτόνομων Όπλων (Α.Ο) καθότι: 
Τα Α.Ο δρουν σαν εξαιρετικοί και φθηνοί force multipliers, εκτελούν τις ίδιες αποστολές σε 
μικρότερους αριθμούς σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ελαττώνουν τις ανθρώπινες απώλειες, 
εκτελούν αποστολές σε θανατηφόρο, μολυσμένο ή επικίνδυνο περιβάλλον, δεν υπόκεινται σε 
περιορισμούς οργανικών ορίων και αντοχής όπως ο άνθρωπος, εξασφαλίζουν μεσο-μακροπρόθεσμα 
οικονομίες κλίμακος, δεν στρεσάρονται από την επεξεργασία πολλών λαμβανομένων πληροφοριών σε 
περιορισμένο χρόνο, αιφνιδιάζουν με ευκολία τον αντίπαλο, δεν αισθάνονται φόβο-οργή και δεν 
εκτελούν αντίποινα και βέβαια, μπορούν να καταγράψουν παραβατικές ανθρώπινες συμπεριφορές 
στο πεδίο της μάχης. 
Επίσης τα Α.Ο μπορούν να επαναπρογραμματιστούν εκ του μακρόθεν από τον κύριο ή άλλους 
επιχειρησιακούς χρήστες σε ποικιλία αποστολών. Ωστόσο η χρήση τους θα παραμείνει για πολύ καιρό 
υπό την κρίση μιας αφηρημένης ηθικής. Παρά τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, παρουσιάζουν το 
στρατηγικό μειονέκτημα του μειωμένου ελέγχου της αναλογικότητας στις πολεμικές συγκρούσεις, κάτι 
που εκτιμάται ότι θα τροφοδοτούσε ένα κύκλο διαρκούς πολέμου.  
Επικρικτές χρήσης Αυτόνομων Όπλων:   
Σε ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας το 2015, υπογραμμένη από 3000 και πλέον επιστήμονες μεταξύ 
των οποίων ο Στήβεν Hawking, ο Elon Musk, ο Steve Wozniac και ο Noam Chomsky ζητήθηκε από τη 
διεθνή κοινότητα η απαγόρευση χρήσης των Α.Ο. Ειδικά ο Hawking εξέφραζε και σε άλλα διεθνή 
forum την ανησυχία του για το αν θα γίνει η τεχνική νοημοσύνη υπηρέτης της κοινωνίας ή δολοφόνος 
της ανθρωπότητας, ο δε Musk σε ομιλίες ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των Α.Ο μπορεί να οδηγήσει την 
ανθρωπότητα σε 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο.  
Οι επιστημονικές, νομικές και ηθικές αιτιάσεις για μη χρήση των Α.Ο στηρίζονται στα ακόλουθα: 



Ο χαρακτηρισμός ενός όπλου ως αμυντικού ή επιθετικού είναι εξαιρετικά ασαφής. Δεν είναι δυνατόν 
να επαφίεται στις μηχανές η απόφαση αφαίρεσης της ζωής των ανθρώπων. Αδυνατεί η μηχανή να 
ξεχωρίσει τον μαχητή από τον αιχμάλωτο ή τον πολίτη. Μπορούν να συνεχίσουν οι σχεδιασμοί αλλά 
όχι η χρήση, μέχρι να οριστούν διεθνείς κανόνες. Οι αμφιβολίες της ηθικής μπορούν να αρθούν εν 
μέρει από τη εξασφάλιση υψηλής αξιοπιστίας των Α.Ο. Υφίσταται έντονη σύγχυση μεταξύ λογισμικής 
και ηθικής αυτονομίας. Επιβάλλεται να είναι ευχερής η απόδοση ευθυνών για εγκλήματα πολέμου σε 
πρόσωπα και όχι σε μηχανές. 
Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες των πολεμικών συγκρούσεων κυριότεροι των οποίων είναι η 
αναλογικότητα των επιθέσεων, η διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, η 
αποδεδειγμένη στρατιωτική αναγκαιότητα πρόκλησης ζημιών και η απαγόρευση πρόκλησης αναίτιων 
και βασανιστικών τραυματισμών. 
Συμπέρασμα: Υπάρχει μερική αποδοχή των παραπάνω αιτιάσεων από τη διεθνή κοινότητα, ωστόσο 
αυτή που επικρατεί περισσότερο είναι η μη απαγόρευση χρήσης των Α.Ο.  υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης αυστηρών διεθνών κανόνων. 
 
 

Ι ωάννης Αναστασάκης 
 
 
 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

 

Το πλέγμα σχέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, μπορεί να δώσει ώθηση 
στην Ανάπτυξη αντίστοιχων μηχανισμών στην εσωτερική μας πολιτικο-στρατιωτική 
συνεργασία των Φορέων εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Πολιτική Προστασία, ΠΣ) 
με το ΥΠΕΘΑ; 
Απάντηση: 
ΕΕ (2016): Κοινή Πολιτική Άμυνας & Ασφάλειας (ΚΠΑΑ)  (2016-Federica Mongherini, ύπατη εκπρόσωπος για θέματα 
Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής Ασφάλειας) 
Στο κείμενο του 2016, αποσπασματικά αναφέρεται ότι: 
«Πέραν του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και οργανωμένοι για να 
συμβάλουν αποφασιστικά σε αυτές τις συλλογικές προσπάθειες, καθώς και να δρουν αυτόνομα, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο». 
«Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συνδράμει στην προστασία των μελών της, κατόπιν αιτήσεως τους, καθώς και 
των θεσμικών της οργάνων. Αυτό σημαίνει την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για αμοιβαία βοήθεια και αλληλεγγύη και 
περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών προκλήσεων, όπως: 
«η Τρομοκρατία, οι υβριδικές απειλές, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και η ενεργειακή ασφάλεια, το οργανωμένο 
έγκλημα και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων». 
«Όταν πρόκειται για συλλογική Άμυνα, το ΝΑΤΟ παραμένει το βασικό πλαίσιο για τα περισσότερα κράτη μέλη». 
«Ο σταδιακός συγχρονισμός και η αμοιβαία προσαρμογή των κύκλων σχεδιασμού της Εθνικής Άμυνας και οι πρακτικές 
ανάπτυξης ικανοτήτων, μπορούν να ενισχύσουν τη στρατηγική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών». 
ΔΗΛΑΔΗ: 
Συμπερασματικά,  κάθε κράτος μέλος πρέπει να φροντίζει τα του οίκου του και όλα τα μέλη να συντονίζονται για 
αλληλοβοήθεια στις ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ που ρητά περιγράφονται στο θεσμικό κείμενο της ΕΕ. Η αλληλοβοήθεια των κρατών 
μελών, υλοποιείται κατόπιν αιτήματος. 
 
Κρίσιμες Υποδομές 
Για να εξετάσουμε την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία των αρμόδιων Φορέων σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει πρώτα να 
περιγράψουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κάθε κράτος μέλος. Αυτές 



είναι συνήθως απειλές κατά των «κρίσιμων υποδομών» του κράτους και πρέπει να προστατευτούν (Protection of Critical 
infrastructure- PCI). 
Στα πιο οργανωμένα κράτη, οι κρίσιμες υποδομές ομαδοποιούνται σε 16 βασικούς πυλώνες, ως ακολούθως: 

 

 
Ως βασικότερος πυλώνας κρίσιμων Υποδομών, θεωρείται η «Ενέργεια» και τούτο διότι τροφοδοτεί υποστηρίζοντας τη 
λειτουργία των περισσοτέρων άλλων πυλώνων. 
Στο εγγύς μέλον στα πλαίσια των κρίσιμων υποδομών ενέργειας θα ενταχθούν νέες εγκαταστάσεις,  η προστασία των 
οποίων απαιτεί πράγματι “state of the Art technology”.  

 
Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη, ότι εκτός από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 
και από τη μεριά του ΝΑΤΟ, το οποίο εστιάζει στην «επιστήμη για υποστήριξη της Ειρήνης και της Ασφάλειας», δηλαδή 
κυρίως αναφέρεται σε «Τεχνολογία Αιχμής» που αναπτύσσετε ή πρέπει να αναπτυχθεί.  
Πρόσφατα άρχισαν οι  διερευνητικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Eurasia Interconnector», η κατασκευή, 
συντήρηση και προστασία του οποίου απαιτεί Τεχνολογία Αιχμής (state of the art technology), αλλά και καθιέρωση νέων 
διαδικασιών και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
 

 



 

      
 
 
 
 
 
 
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή, βασίζεται στην εμπειρία του γράφοντος από τη συμμετοχή του ως ομιλητής στα 
ZSF, ένα θεσμό που ξεκίνησε το 2016.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  
Στη νέα εποχή που ξημερώνει, για όλους τους πυλώνες των Κρίσιμων Υποδομών, απαιτείται καλύτερος Κεντρικός 
συντονισμός των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών σε Συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.  
 
Επίσης είναι απαραίτητη η κοινή εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, πολιτικού και στρατιωτικού, όλων των 
αρμόδιων φορέων. 
 
 Η απόκτηση τεχνικών μέσων “state of the art” είναι πλέον επιχειρησιακή ανάγκη για την Άμυνα και την Ασφάλεια. 
Σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές «τακτικές άμυνας και ασφάλειας», η μεταβατική εξέλιξη είναι: 
       “From SECURITY to RECONCILIATION to HYBRID WAR” 
Η συνεργασία επομένως των φορέων με το ΥΠΕΘΑ, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να είναι στενή και διαρκής.  
 
2.   Με επιχειρησιακή σκέψη, θα προτιμούσαμε η ΠΑ να διαθέτει τα Κονδύλια Εξοπλισμών για 
την Προμήθεια αφων 5ης γενιάς (F-35) ή να αποκτήσει UCAVs; 
Απάντηση: 
Για να απαντηθεί η συγκεκριμένη ερώτηση, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τη δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ των αεροσκαφών F-35 και UCAVs.  
 
Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, επιχειρησιακά καλό είναι να έχεις και τα δύο μέσα. Τούτο διότι υπάρχει μεγάλη 
διαφορά δυνατοτήτων στις δύο αυτές ιπτάμενες πλατφόρμες. Παράμετροι και δυνατότητες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες:  
 

· Κόστος απόκτησης και συντήρησης, τόσο της πλατφόρμας, όσο και του εξοπλισμού, υποδομών, εκπαίδευσης κλπ. 
 

· F-18 με radar AΕSA (US Marines), αναβάθμιση των F-16V (αναφέρονται ως παραδείγματα περιορισμού των 
κονδυλίων). 

 
· Αισθητήρες αποκάλυψης και εγκλωβισμού για stealth targets.(αναφέρεται ως παράδειγμα σχετική εργασία του 

αντιπτεράρχου Θ. Γιαννιτσόπουλου). 
 

· Δίκτυο link μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ σταθμών εδάφους και ιπτάμενης πλατφόρμας. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
 
Με βάση τα νέα δεδομένα γεωστρατηγικής, για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, δεν θα πρέπει να εστιάζουμε 
στα στενά εθνικά σύνορα, αλλά κατ’ ελάχιστον στον ευρύτερο επιχειρησιακό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.   
 
Λόγω της περιορισμένης δυνατότητας χρηματοδότησης, ένας συνδυασμός εξοπλιστικού προγράμματος με απόκτηση και 
των δύο μέσων ή μόνο η απόκτηση F-35, είναι η ιδανική κατάσταση.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, η απόκτηση UCAVs είναι υποδεέστερη επιχειρησιακά λύση, αλλά βιώσιμη και υλοποιήσιμη.  
 
Σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16, θα μπορούσε τα UCAVs να είναι μία προσωρινή 
«μεταβατική" λύση στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. 
 

 



 
 

3.  Όπλα με Τεχνητή Νοημοσύνη: ανεξέλεγκτη επιχειρησιακή δράση. Ηθικά και νομικά 
προβλήματα που προκύπτουν; Τρόπος αντιμετώπισης των όπλων αυτών με τεχνητά μέσα; Η 
επέκταση παραπέρα επέκταση της ιδέας μπορεί να αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την 
ανθρωπότητα, όπως έχουν υποστηρίξει ο Elon Musk,  ο  prog. Brian Cox,  ο απελθών   
Stephen Hawking; 
Απάντηση: 
Πως αντιμετωπίζεται το θέμα σε επίπεδο ΟΗΕ;  
Σύμφωνα με δημοσίευση στον Gardian: Elon Musk leads 116 experts calling for outright ban of killer robots ... 
(https://www.theguardian.com/.../elon-musk-killer-robots...) 
20 Αυγ 2017 - The UN recently voted to begin formal discussions on such weapons which include drones, tanks and 
automated machine guns. Ahead of this, the group of founders of AI and robotics companies have sent an open letter to 
the UN… 
 
Αξίζει να εξεταστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το θέμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, την Αμερική: 
Ο Paul Scharre, είναι μέλος του «Center for a New American Security» και συγγραφέας του βιβλίου: “Army of none: 
Autonomous Weapons and the Future of War”. Δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό TIMES (Sep. 25, 2017), στο οποίο 
αναφέρεται σε αυτόνομα όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης (artificial intelligence autonomous weapons). Στο άρθρο αυτό 
μνημονεύει την επιστολή που προσυπογράφουν περισσότεροι από 100 Εκτελεστικοί Διευθυντές  (CEOs) εταιρειών που 
αναπτύσσουν προγράμματα: “artificial intelligence & robotics”. Με αυτή την επιστολή που έστειλαν στον ΟΗΕ, 
προειδοποιούν ότι κατασκευάζοντας τέτοια όπλα ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, διότι αυτό το γεγονός θα αλλάξει τη 
μορφή του πολέμου όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα.  
 
Στην Ευρωπαίκή Ήπειρο υπάρχει επίσης σκεπτικισμός: 
• European Union (EU), by 10 April 2018:  
“EU Member States sign up to cooperate on Artificial Intelligence” 
• European Commission (EC), Artificial intelligence, 25 April 2018:  
“Commission outlines a European approach to boost investment  
and set ethical guidelines” 
“Today the European Commission is presenting a series of measures to  
put artificial intelligence (AI) at the service of Europeans and boost  
Europe's competitiveness in this field”. 
 
Μέχρι σήμερα περίπου 30 χώρες έχουν αναπτύξει ή χρησιμοποιούν ημιαυτόνομα – τηλεκατευθυνόμενα UCAVs. 
Αυτά θεωρούνται ο πρόγονος των “Killer Robots” που θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δρουν 
αυτόνομα. Γιατί λοιπόν υπάρχει τόση διεθνής ανησυχία για τα όπλα αυτά; 
 
Οι τεχνολογίες αιχμής που μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στο οπλοστάσιο συγκεκριμένων κρατών, 
όπως είναι για παράδειγμα τα πυρηνικά (Nuclear), Stealth technology κλπ, ήταν ως ένα βαθμό ελεγχόμενες και δύσκολο 
να εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα. 
Στα πλαίσια του ελέγχου «μη εξάπλωσης» (non-proliferation) των τεχνολογιών αυτών, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, 
υπογράφουν Συνθήκες και άλλα δεσμευτικά κείμενα. Στην πράξη όμως και στο δια ταύτα, δραστηριοποιούνται ανεξάρτητοι 
μη δεσμευτικοί (no-binding)   πολυεθνικοί Οργανισμοί που παράγουν απτά βοηθήματα για τον τρόπο διαχείρισης των 
υλικών που η διάδοσή τους ελέγχεται, επειδή έχουν δυνατότητες στρατιωτικής χρήσης. 
Ο βασικότερος από τους  no-binding Οργανισμούς, που ελέγχει τα στρατιωτικά υλικά καθώς και τα υλικά υψηλής 
τεχνολογίας διττής χρήσης, είναι το  Wassenaar Arrangement (WA) (πρώην COCOM) που εδρεύει στη Βιέννη. Τα υλικά 
και οι αντίστοιχες τεχνολογίες που ελέγχονται από το WA  έχουν καταγραφεί με πλήρη τεχνική περιγραφή,  σε δύο 
καταλόγους, που αναθεωρούνται κάθε χρόνο από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Experts’ Group). Οι κατάλογοι αυτοί 
είναι ένας για τα στρατιωτικά υλικά που ονομάζεται Military List (ML)   και ένας για τα υλικά υψηλής τεχνολογίας διττής 
χρήση που ονομάζεται Dual Use List (DUL).  
Τα υλικά του πρώτου (ML) καταλόγου που αρχικά φτιάχτηκαν για στρατιωτική χρήση, είναι σχετικά εύκολο να ελεγχθούν. 
Τα υλικά του δεύτερου καταλόγου (DUL) που αρχικά φτιάχτηκαν για πολιτική χρήση αλλά έχουν δυνατότητες να 
χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτική χρήση, είναι δύσκολο να ελεγχθούν, παρά το γεγονός ότι περιγράφονται με κατά το 
δυνατόν σαφή τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δυνατόν τα υλικά αυτά να ελεγχθούν, χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση. 
Η Τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, είναι τεχνολογίες και περιλαμβάνουν υλικά που ελέγχονται σύμφωνα με την 
DUL, δηλαδή με δυσκολία.   Οι  δύο αυτές προηγμένες τεχνολογίες είναι οι βάσεις επάνω στις οποίες στηρίζεται η 
λειτουργία των autonomous killing Robots. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/20/elon-musk-killer-robots-experts-outright-ban-lethal-autonomous-weapons-war


https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/16/new-changes-to-wassenaar-arrangement-export-controls-
will-benefit-cybersecurity/#11133e495ed6 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σήμερα έχουν ήδη συσταθεί διεθνώς, πάνω από 60 μη-Κυβερνητικές οργανώσεις 
(NGOs) που ζητούν μία διεθνή Συμφωνία για την απαγόρευση αυτών των αυτόνομων οπλικών συστημάτων. 
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή, βασίζεται στην εμπειρία του γράφοντος από τη συμμετοχή του ως Προέδρου 
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Experts’ Group Chairman) του πολυεθνικού Οργανισμού  Wassenaar  
Arrangement , καθώς και τη συμμετοχή του στις αντίστοιχες Ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EU), της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) και του ΥΠΕΘΑ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Εξ όσων προαναφέρθηκαν, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το μέλλον της ειρήνης στην 
ανθρωπότητα. 
Η ιστορία διδάσκει ότι παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα εναντιώνεται σε ένα όπλο θεωρώντας το 
απάνθρωπο – όπως είναι τα χημικά, βιολογικά, πυρηνικά – πάντα υπάρχει κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει 
οπωσδήποτε. 
Οι Διεθνείς Συνθήκες από μόνες τους, δεν αποτρέπουν δυστυχώς τα περιθωριακά καθεστώτα  (rogue States – rogue 
Regimes)αλλά και τους τρομοκράτες (terrorists) να τα κατασκευάζουν και να τα χρησιμοποιούν.  
Στην περίπτωση αυτή, εάν στο μέλλον τα αυτόνομα όπλα τεχνητής νοημοσύνης οδηγήσουν σε ένα ουσιαστικό 
επιχειρησιακό ή στρατηγικό πλεονέκτημα σε ένα πόλεμο, μία Διεθνής Συνθήκη αφοπλισμού από αυτά, θα λειτουργήσει 
αρνητικά για τα κράτη που σέβονται και τηρούν τη Διεθνή νομοθεσία και τις Συνθήκες. 
Σύμφωνα με τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία, στο παρελθόν έγιναν κατά καιρούς προσπάθειες να μην χρησιμοποιηθούν 
όπλα όπως: επιθέσεις υποβρυχίων, αεροπορικές επιθέσεις σε πόλεις, δηλητηριώδη αέρια, βιο-χημικά και πυρηνικά όπλα. 
Δυστυχώς όλες αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/16/new-changes-to-wassenaar-arrangement-export-controls-will-benefit-cybersecurity/#11133e495ed6
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Το Τεχνολογικό 'Round' Table Panel 
θα συζητήσει και απαντήσει, με τη 
σειρά από την αρχή στο τέλος και 
αντίστροφα, σε 3-4 προκαθορισμένες - 
καλά επιλεγμένες ερωτήσεις -. Η κάθε 
απάντηση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 2-3  λεπτά.  Μία από τις ερωτήσεις 
θα αφορά τις προσωπικές απόψεις,  
γνώμη, εμπειρίες και προτάσεις για τη 
σημασία και τη σπουδαιότητα της 
τεχνολογίας, της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και των Logistics στην 
ανάπτυξη της εγχώριας  αμυντικής 
βιομηχανίας καθώς και τη συνεισφορά 
της στην υποστήριξη και  ενίσχυση της 
άμυνας και ασφάλειας της χώρας. 

  
 

 
Πέτρος Κυριαφίνης 
 
Ταξίαρχος (ΜΗ) ΠΑ.  
Δντης Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών,  
ΓΔΑΕΕ  
 
 

Πως μπορεί μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Άμυνας, να επιβιώσει 
σε αυτό το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη 
χώρα μας;  
Έχουν καθορισθεί από το ΥΠΕΘΑ - ΓΔΑΕΕ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία οι ανάγκες σε ανταλλακτικά και 
υπηρεσίες συντήρησης των φορέων υποστήριξης - στρατιωτικών εργοστασίων που διαθέτουν, με βάση τις δυνατότητες της 
Εγχώριας ΑΒ ? 
 
Τελικά μπορεί να υπάρξει ενεργή Common Security and Defence Policy της Ε.Ε. σε επίπεδο 
μείζονος οργανωμένης διακρατικής διακλαδικής επιχείρησης, χωρίς την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, 
με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών? Ποια εμπόδια υπάρχουν 
πέραν της πολιτικής βούλησης, σε επίπεδο στρατιωτικής οργάνωσης και εκτέλεσης μιας 
τέτοιας αποστολής? 
Πρόκειται να  αξιοποιηθούν σημαντικές προτάσεις, που έχουν κατατεθεί στη ΓΔΑΕΕ / ΔΑΕΤΕ για να 
εγκριθούν ως αναπτυξιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ευκαιριών που γεννά η ΜΔΣ – PESCO; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Γιάννης Ταφύλλης,  
 
Σμήναρχος (Ι) ε.α. 
 
Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Οι τεχνολογίες που επιδιώκουν να αποκτήσουν οι  Αρχές Ασφάλειας,  αποσκοπούν στη βελτίωση της 
επίγνωσης της κατάστασης, στην αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστασία των περιοχής 
ευθύνης τους (πχ συνοριακή γραμμή, κρίσιμες υποδομές) και στη βελτίωση της ικανότητας 
ανταπόκρισής τους σε ότι αφορά τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης 
δραστηριότητας (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, παράνομη μετανάστευση κλπ), συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όπως προκύπτει από τα επίσημα 
κείμενα αλλά και από τις κατευθύνσεις  των ερευνητικών προγραμμάτων , οι σημαντικότεροι 
τεχνολογικοί τομείς που επιδιώκει να κατακτήσει η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας είναι οι εξής: 

· Ανάπτυξη σύγχρονων αισθητήρων όπως: RADAR (Solid state) χωρίς κινούμενα μέρη, πολύ 
μικρής ισχύος, με μεγάλη διακριτική ικανότητα και ακρίβεια εντοπισμού έγκαιρης ανίχνευσης 
ατόμων, οχημάτων, UAVς ή σκαφών, ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες σε συνδιασμό με τεχνητή 
νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση στόχων, υπόγειους αισθητήρες (μαγνητικής, 
σεισμικής, ακουστικής ενεργοποίησης κ.α), ανίχνευσης κινητών τηλεφώνων, X-Rayκ.λπ. 
· Ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων περισυλλογής και επεξεργασίας, με χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης,  δεδομένων από το κανονικό και σκοτεινό διαδίκτυο αλλά και από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
· Ανάπτυξη τεχνολογιών σύντηξης δεδομένων (Data Fusion) με δυνατότητες αξιολόγησης και 
συσχετισμού πληροφοριών με σκοπό την δημιουργία εικόνας επίγνωσης της κατάστασης και 
παραγωγής των σχετικών αναφορών πληροφοριών (Intelligence analysis reports). 
· Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων καθοδήγησης drones καθώς και αντι-drone τεχνολογιών και 
συστημάτων. 
· Ενσωμάτωση COTS προϊόντων σε απαιτητικά Command & Control Συστήματα (φιλοσοφία 
“Bring your own device”) 

 
Βασική συνιστώσα των τεχνολογιών που προαναφέρθηκαν, είναι οι τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.  
 
Σε ότι αφορά την απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η στοχευμένη έρευνα σε τεχνολογίες 
άμυνας και ασφάλειας, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, μπορεί να λειτουργήσει 
πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αυτή δεν 
προκύπτει αβίαστα όπως θα φαινόταν  από μια πρώτη ανάγνωση.  
Κατ΄αρχήν δεν  υπάρχει ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με το κατά πόσο  η Ε&Α στον αμυντικό τομέα -
ιδιαίτερα σε μικρές περιφερειακές χώρες που δεν είναι εξαγωγείς αμυντικού υλικού- μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας στον μη-στρατιωτικό τομέα της οικονομίας (spin-off). Το ίδιο ισχύει και στον 
τομέα της ασφάλειας. Στις αιτιάσεις, περιλαμβάνονται οι ιδιαιτερότητες και οι ιδιομορφίες της στρατιωτικής Ε&Α όπως 
επίσης και το γεγονός ότι η τάση που γνωρίζει αλματώδη αύξηση διεθνώς είναι η αντίστροφη, δηλαδή η μαζική διείσδυση 
μη-στρατιωτικής τεχνολογίας στον στρατιωτικό τομέα (spin-in).  
Η νέα αυτή πραγματικότητα, που τη διαμόρφωσε η αλματώδης ανάπτυξη των ΤΠΕ,  επαναδιατυπώνει το αρχικό ερώτημα: 
μπορεί η στοχευμένη έρευνα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας να συμβάλει  από μόνη της στην 
ανάπτυξη της οικονομίας της, εκπαίδευσης και της έρευνας; Η απάντηση δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντική, εάν 
προηγούμενα δεν αναπτυχθεί γενικότερα η έρευνα στη χώρα –  από την οποία θα προέλθουν και οι περισσότερες 



«εισροές» στους τομείς άμυνας και ασφάλειας - και αν δεν αντιμετωπιστούν οι χρόνιες παθογένειες που τη διακρίνουν. Σε 
ένα οργανωμένο, καλά χρηματοδοτούμενο περιβάλλον έρευνας μπορεί να υπάρξει και στοχευμένη έρευνα στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που θα αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πάντως, οι έρευνες 
συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι  τα όποια αποτελέσματα θα πρέπει να αναζητηθούν στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν 
σε κάθε χώρα και ειδικότερα στον τομέα των ΤΠΕ που καθορίζει σήμερα τις εξελίξεις. 
Μεταφέροντας τη διαπίστωση αυτή στην ελληνική πραγματικότητα,  οι πολύ χαμηλές δαπάνες για την έρευνα - που πριν 
από την κρίση αντιστοιχούσαν μόλις  στο ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ-27- και οι επίσης πολύ χαμηλές επιδόσεις στην 
καινοτομία – αφού ο σχετικός δείκτης βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το 50% του μέσου όρου της ΕΕ-27- αποτελούν 
αδιάψευστους μάρτυρες για το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα.   
Η εικόνα δεν διαφοροποιείται στον αμυντικό τομέα της χώρας , αφού οι αντίστοιχες δαπάνες για Ε&Α, πριν από την κρίση 
κυμαίνονταν από μηδέν (0) έως και 0,06% του συνόλου των αμυντικών δαπανών. Εδώ δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί 
στενότητα πόρων όταν οι αμυντικές δαπάνες της χώρας την κατέτασσαν  σταθερά πρώτη στην Ευρώπη τουλάχιστον για 
τρείς συνεχόμενες δεκαετίες. Η απουσία πολιτικής για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και για την καινοτομία είναι μία από 
τις σοβαρότερες παθογένειες της χώρας, από την οποία δεν ξέφυγαν ούτε οι κρίσιμοι τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και 
της αμυντικής βιομηχανίας στο σύνολό της. 
 
Σε ότι αφορά το βαθμό διείσδυσης των ΤΠΕ στη χώρα: 
Η Ελλάδα,  σύμφωνα με τους δείκτες DESI (Digital Economy & Society Index) της ΕΕ,  κατατάσσεται σταθερά -επι σειρά 
ετών- στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Το ενθαρρυντικό στοιχείο όπως επισημαίνουν και οι σχετικές 
εκθέσεις είναι ότι, «...ο αριθμός των πτυχιούχων επιστήμης και τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός και αυτή είναι μια 
καλή υπόσχεση για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας».Αυτό είναι το δυνατό «χαρτί» της χώρας, που πρέπει να αξιο 
ανεκμετάλλευτο.  
Συνοψίζοντας, για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό θα πρέπει η στοχευμένη 
έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών άμυνας και ασφάλειας, να εντάσσεται  οργανικά στο συνολικό σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα. Σε ότι αφορά ειδικά την ανάπτυξη της έρευνας στον αμυντικό τομέα, η Εθνική Αμυντική 
Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) , που εγκρίθηκε πρόσφατα, εξειδικεύει τα ειδικά  μέτρα τα σημαντικότερα από τα οποία 
είναι τα εξής:  

· H Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.  
· Η ενοποίηση των ερευνητικών κέντρων των ΕΔ και η δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς το εξωτερικού, την 

αμυντική βιομηχανία και τις παραγωγικές σχολές των ΕΔ 
· Η κατάρτιση Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας από το ΓΕΕΘΑ 

Σημανική συνεισφορά προς την ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα έχουν και οι προβλεψεις της ΕΑΒΣ για την ανάπτυξη 
στρατηγικής προμηθειών καθώς και για τον προγραμματισμό των προμηθειών των ΕΔ.  
 

 
Πέτρος ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Καθηγητής 
 
Κοσμητορας Σχολης Ικαρων 
 
 
 
 

 
Τοποθετηση 
Η Σχολη Ικαρων ως ΑΣΕΙ εχει συμπεριλαβει στο προγραμμα σπουδων της γνωστικα αντικειμενα τα 
οποια εμπεδωνουν και προαγουν την εννοια της ασφαλειας με τις δυο εκδοχες της , ητοι τοσο αυτης 
που σχετιζεται με τυχαιο γεγονος και την αποφυγη ατυχηματος (safety- π.χ ασφαλεiα πτησεων και 
εδαφους) οσο και  αυτης που ενεχει την ενnοια της προστασιας της ασφαλειας των πολιτων 
(security- π.χ  ασφαλεια δικτυων - επιχειρησιακες εφαρμογες διαστημικης τεχνολογιας). 



 
Η ΣΙ αποτελει ενεργο μελος του δικτυου του european security &defence college (ESDC) και 
διοργανωνει κατ’ ετος στο πλαισιο του military erasmus, συνεδριο common  security defence policy 
(CSDP) στο οποιο συμμετεχουν στρατιωτικες ακαδημιες και πανεπιστημια της ευρωπαικης ενωσης, 
συμβαλοντας  στην δημιουργια κοινης κουλτουρας σε οτι αφορα την ασφαλεια και  την αμυνα μεταξυ 
των αυριανων αξιωματικών της ευρωπαικης ενωσης. 
 
Επιπροσθετως  εχει υποβαλει και εχουν εγκριθει απο το executive academic board toy ESDC 
common modules, δηλαδη εχει την πνευματικη ιδιοκτησια μαθηματων, τα οποια διδασκονται στα 
ινστιτουτα που ειναι μελη του δικτυου,  συμετεχει στο ESDC doctoral school με  σκοπο την 
προαγωγη της ερευνας στον τομεα της ασφαλειας και  αμυνας και παραλληλα συναπτει δι-
ιδρυματικες συμφωνιες με στρατιωτικες ακαδημιες και πανεπιστημια στο πλαισιο του military 
erasmus. 
 
Σε εθνικο επιπεδο, η σι προαγει την εννοια της πολιτικοστρατιωτικης συνεργασιας, που αποτελει τον 
κορμο της κοινης κουλτουρας ασφαλειας και αμυνας, διοργανωνοντας σχετικα σεμιναρια για τους 
ικαρους οπου αναλυονται διαφορες πτυχες της ασφαλειας (κυβερνοεγκλημα, προστασια κρισιμων 
υποδομων ζωτικης σημασιας, επιτηρηση συνορων), μεσω στενης συνεργασιας με το αρμοδιο κεντρο 
μελετων ασφαλειας (ΚΕΜΕΑ, το ερευνητικο think tank του υπουργειου προστασιας του πολιτη και 
δημοσιας ασφαλειας. 
 
Επισης, συμμετεχει σε δι-υπουργικη επιτροπη του υπουργειου ναυτιλιας &νησιωτικης πολιτικης για 
αξιολογηση ερευνητικων προγραμματων του υπουργειου που σχετιζονται με συναφεις πτυχες της 
ασφαλειας,οπως η θαλασσια επιτηρηση. 
 
Η ΣΙ και η ΣΝΔ (Σχολη Ναυτικων Δοκιμων) εχουν καταρτισει σχεδιο προγραμματος μεταπτυχιακων 
σπουδων (ΠΜΣ) στην <τεχνολογια συστηματων αμυνας και ασφαλειας>, το οποιο ενω εγκριθηκε 
ομοφωνααπο το συμβουλιο ανωτατης ακαδημαικης και στρατιωτικhς  εκπαιδευσης (ΣΑΑΣΕ),   για 
λογους γραφειοκρατιας βρισκεται ακομα στη φασηπροωθησης για την εκδοση του σχετικού π.δ. το 
προαναφερομενο πμς (system s engineering in defence and security) εχει δυο κατευθυνσεις: 
οπλικα συστηματα , αισθητηρες και ηλεκτρονικος πολεμος, διοικηση ,ελεγχος, επικοινωνιες, 
υπολογιστες, πληροφοριες, επιτηρηση, και αναγνωριση -c4isr 
 
Ολα τα ανωτερω συμβάλλουν στην δημιουργια κοινης κουλτουρας ασφαλειας και αμυνας σε 
προπτυχιακο μεταπτυχιακο/ερευνητικο τεχνολογικο  και επαγγελματικο επιπεδο. 
 
1η ΕΡΩΤΗΣΗ:  Από την προσωπική σας εμπειρία η έρευνα που διεξάγεται στους κόλπους των 
ΕΔ, κρίνεται ως αποτελεσματική με όρους κόστους οφέλους; Εάν όχι τι πρέπει να αλλάξει; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
Προσωπικά πιστεύω ότι για την έρευνα σε θέματα άμυνας για τα οποία έχουν αιτιολογημένο και ουσιαστικό  ενδιαφέρον για 
τις ΕΔ δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα κόστους οφέλους.  Επιπροσθέτως δεν έχω στοιχεία για να απαντήσω σε μια τέτοια 
ερώτηση.   
Τα ΑΣΕΙ ως εκ του νόμου πρέπει να διεξάγουν έρευνα και τα μέλη ΔΕΠ των αξιολογούνται για αυτό. Εν τούτοις η έρευνα 
είναι περιορισμένη και γίνεται αποσπασματικά και  κυρίως μέσω συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς φορείς. Ο 
Ερευνητικός φορέας του ΥΠΕΘΑ, ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ δεν εμπλέκει άμεσα τα ΑΣΕΙ στα διάφορα προγράμματα αλλά μόνο 



έμμεσα  σε ότι αφορά την έγκρισή των  Εξωτερικά  Χρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων, και αυτό  λογω συμμετοχής των 
Κοσμητόρων των ΑΣΕΙ στην επιτροπή Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΘΑ.  
Θεωρώ πολύ σημαντική την προσπάθεια που γίνεται τελευταία στην ΓΔΑΕΤΕ για την συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων σε 
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και η καταγραφή /δημιουργία βάσης δεδομένων με το Ελληνικό  ερευνητικό - 
επιστημονικό προσωπικό  και τις δραστηριότητές του σχετικά με θέματα άμυνας. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει , 
αυτό είναι ο αποσπασματικός/συγκυριακός  τρόπος λειτουργίας.  
Πρέπει τα Γενικά Επιτελεία να θέσουν τις ανάγκες, να ιεραρχηθούν, να τεθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, να διερευνηθούν 
και να καταγραφούν οι δυνατότητες επίτευξής τους είτε αυτόνομα είτε μέσα από διεθνείς συνεργασίες και να  τεθούν οι 
προδιαγραφές τα χρονοδιαγράμματα και οι τρόποι αξιολόγησης και απολογισμού των στόχων.  
Τέλος θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία μας στις διεθνείς Ερευνητικές – Τεχνολογικές επιτροπές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 
με νέους επιστήμονες  με μακροχρόνια προοπτική και όχι ευκαιριακή παρουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τουρκία 
που συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις ομάδες εργασίας  (ΤGs) του Science and Technology Organizαtion του NATO με 
πλήθος νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού διπλώματος και τους ,διατηρεί επι σειρά ετών, έτσι ώστε με την πάροδο 
του χρόνου να αποκτούν τις εμπειρίες και τις συμμαχίες  διαμορφώνοντας σε κάποιο βαθμό που διαρκώς αυξάνεται , τις 
μελλοντικές προτάσεις και δραστηριότητες προς όφελός των. 
  
2η ΕΡΩΤΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι διαστημικές δυνατότητες έχουν βρει ιδιαίτερη 
ανάπτυξη στη γειτονική χώρα για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας και με δεδομένο ότι η 
τουρκική Σχολή Ικάρων λειτουργούσε για χρόνια το Ινστιτούτο Αεροναυπηγικής και 
Διαστημικών Τεχνολογιών (HUTEN), το οποίο ήταν το μόνο εγχώριο θεσμικό όργανο που 
προσέφερε μεταπτυχιακές σπουδές στις διαστημικές επιστήμες, και μιας και το μάθημα της 
Διαστημικής και των επιχειρησιακών εφαρμογών της διδάσκονται στη δική μας Σχολή Ικάρων 
επί δεκαετίες, πως θα βλέπατε τη πιθανότητα να προσέφερε και η ΣΙ αντίστοιχες 
μεταπτυχιακές σπουδές. 
 
Απάντηση  
Εχω επισκεφθει την πρωην τουρκικη σχολη Ικαρων και γνωριζω οτι ειχαν δημιουργησει ενα ερευνητικο ινστιτουτο με 
μορφη νομικου προσωπου δημοσου δικαιου και ειχαν ξεπερασει με αυτο τον τροπο τις αγκυλωσεις της γραφειοκρατιας 
που αναποφευκτα υφιστανται σε μια υπηρεσια του υπουργειου εθνικης αμυνας οπως μια στρατιωτικη σχολη..  
 
Η ΣΙ με τη ΣΝΔ  εχουν καταρτισει σχεδιο προγραμματος μεταπτυχιακων σπουδων (ΠΜΣ) στην <τεχνολογια συστηματων 
αμυνας και ασφαλειας >, το οποιο ενω εγκριθηκε πανηγυρικα απο το συμβουλιο ανωτατης ακαδημαικης και στρατιωτικhς  
εκπαιδευσης (ΣΑΑΣΕ),  για λογους γραφειοκρατιας βρισκεται ακομα στη φαση προωθησης για την εκδοση του σχετικού 
π.δ.  
 
Στη ΣΙ λειτουργει τομεας αεροδιαστημικης τεχνολογιας και επιχειρησιακων εφαρμογων με την συμμετοχη μελων δεπ και 
στρατιωτικου διδακτικού προσωπικου (ΣΔΠ). η σι έχει ήδη διαμορφώσει ένα σχέδιο πμς ειδικά για το διάστημα με 
τίτλο : «διαστημικές εφαρμογές ασφαλείας και άμυνας» και εξετάζει πιθανές συνέργειες.  θα μπορούσε και αυτό να 
γίνει σε συνεργασία με την σνδ δεδομένου ότι και στα δύο ασει υπάρχει διδακτικό ερευνητικό αλλά και στρατιωτικό 
διδακτικό με αλληλοσυμπληρούμενες εξειδικευσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Αναστάσιος ΡΟΖΟΛΗΣ  
 
Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ).  
 
Πρόεδρος ΔΣ AKMON SA. 
 
 

Με ποιο τρόπο η αμυντική βιομηχανία είναι δυνατόν να αποτελέσει αναπτυξιακή παράμετρο 
για την δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία; 
Η Ελλάδα δεν έχει άλλες πολιτικού τύπου υψηλής τεχνολογίας παραγωγικές δυνατότητες (βιομηχανία αυτοκινήτων πλοίων 
αεροσκαφών κλπ), 
άρα μόνο μέσω της άμυνας έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί και συμμετέχει στην αιχμή της τεχνολογίας. 
Η άμυνα λειτουργεί στην αιχμή της τεχνολογίας άρα η ανάπτυξή της θα αναστρέψει το Brain Drain των νέων υψηλής 
εξειδίκευσης επιστημόνων σε Brain Gain με ότι συνεπάγεται αυτό τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό όφελος. 
Η ανάπτυξή της πρώτον θα ωφελήσει την οικονομία γιατί η ΕΑΒΙ θα αναλάβει μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την 
Ελληνική Άμυνα (υποκατασκευαστικό έργο-FOS- κλπ), 
αλλά και γιατί θα υπάρξουν, όπως ήδη υπάρχουν και δυνατότητες για εξαγωγές με ότι θετικό σημαίνει αυτό για την 
οικονομία. 
Επειδή η Οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, και η Ασφάλεια μιας χώρας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την αποτρεπτική ικανότητα των ΕΔ της, είναι προφανές ότι η ΕΑΒΙ στηρίζοντας τις ΕΔ στηρίζει την 
Οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 
 
Γιατί η αμυντική μας βιομηχανία δεν έχει καταφέρει αυτό που κατάφερε η τουρκική αμυντική 
βιομηχανία; 
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι ευτυχώς για εμάς κατά την άποψη μου σε εντελώς λάθος δρόμο. 
Σε ένα δρόμο απομονωτισμού και μεγαλοϊδεατισμού όπως παλαιότερα είχα προσπαθήσει ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία 
με τη προσπάθεια να κατασκευάζουν οι Ρουμάνοι από αεροπλάνα έως πλοία κλπ.  με γνωστά καταστροφικά 
αποτελέσματα. Αν δεν έχεις βρει αγορά για τα προϊόντα σου και οι εγχώρια αγορά δεν μπορεί να κάνει βιώσιμη την 
παραγωγή τους (ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ , Κίνα ΓΑΛΛΙΑ κλπ) 
Δεν πρέπει να προχωρήσεις στην ανάπτυξή τους, εκτός πολύ κρίσιμων προϊόντων (πυρηνικά Ισραήλ , Γαλλία κλπ) , 
Με λίγα λόγια το θετικό της προσπάθειας της ΤΑΒ είναι ότι διατίθενται υψηλά  κονδύλια για την ανάπτυξη της αλλά ευτυχώς 
σε λάθος κατεύθυνση. 
Αυτό που μας λείπει στην Ελλάδα είναι η απόφαση και δέσμευση όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου για την 
ανάπτυξη της ΕΑΒΙ αλλά πως : 
Όχι να κατασκευάσουμε Ελληνικά Αεροσκάφη, υποβρύχια και διαστημόπλοια αλλά να ενισχυθεί η ΕΑΒΙ ώστε να έχει 
συμμετοχή αν είναι δυνατόν στο αρχικό επίπεδο ανάπτυξης των αμυντικών προϊόντων (πχ F35 το χάσαμε), έτσι ώστε οι 
εταιρείες να συμμετέχουν από την αρχή και για όλο το παγκόσμιο πρόγραμμα  ενός συστήματος .Εδώ η Τουρκία έχει 
πράξει σωστά με την συμμετοχή στο F35 όπου έχει αναλάβει για όλους ρους μη Αμερικανούς χρήστες τη συντήρηση κλπ 
των κινητήρων. 
 
Ποια είναι επιγραμματικά τα κύρια μέτρα για  την επανεκκίνηση της  Εγχώριας Αμυντικής 
Βιονηχανίας ? 

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΑΒΙ) ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3978 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 81/2009) .ΠΧ: F-16, FREMM , ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 30%.Όπου αυτό δεν είναι εφικτό να 
συνάπτονται συμβάσεις αμυντικών βιομηχανικών συνεργασιών και για τρίτα προϊόντα. 

- ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (FOS) ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3978 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FOS NH-90,FOS-PATRIOT,FOS LEO2HEL,FOS MIRAGE 
ΚΛΠ 



- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΕΑΒΣ), ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΜΕΝΕΙ Η 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΣΑΕΤΒ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΟΦΕΛΗ. 

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΓΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 

- ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΒΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ (ΝΑΤΟ-EDA-ESA-NCIA-NSPA-NAPMA-UN-FRONTEX ΚΛΠ).Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒΙ 

 
 

Παύλος Θωμόγλου 
Μέλος του Δ.Σ. Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) 
τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βοιωτίας,  
Μέλος Δ.Σ.: επενδυτικής εταιρίας INTERINVEST A.E.E.X., εταιρίας 
INTERPROJECT A.E,  
τέως Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ  

Τοποθέτηση 
To ΕΒΕΑ – και μόνο αυτό -, από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, από το 1919 που ιδρύθηκε, πολύ 
επιγραμματικά, έχει ως κύρια θεσμική αποστολή: 
1.- Να λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε Κυβέρνησης, σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και 
παροχής υπηρεσιών, γενικότερα, αναπτυξιακής πολιτικής.2 
2.- Να εκπροσωπεί, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα, και 
3.- Να συμβάλλει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο χώρο της εργασίας. 
Προς τον σκοπό αυτόν, το ΕΒΕΑ καταρτίζει, συντονίζει και φροντίζει, για την υλοποίηση 
προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προωθούν την αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων – μελών του. 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ:   
Με ποιες πρωτοβουλίες του ΕΒΕΑ, πέραν εκείνων της Πολιτείας, θα μπορούσαν να 
αναδειχθούν οι δυνατότητες της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και Logistics, στο πλαίσιο 
μιας γενικότερης δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας και προώθησης των προϊόντων τους, 
στις ξένες αγορές; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Το ΕΒΕΑ, στηρίζει και προσπαθεί να συμβάλει στην προαγωγή και ενίσχυση της Αμυντικής Βιομηχανίας και της Αγοράς 
Logistics, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι, η Αμυντική Βιομηχανία, Τεχνολογία και Logistics, αποτελούν σοβαρό πυλώνα 
Ανάπτυξης για τη χώρα μας, ιδιαίτερα, σε μια μακρόχρονη και αρκετά δύσκολη οικονομική περίοδο, που διανύουμε, αλλά 
και εθνικά τόσο ευαίσθητη, στις μέρες μας 
Πράγματι, στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά περιθώρια, λόγω γεωγραφικής θέσης μας, αλλά και εμπειρίας και δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου υλικού μας, η πίτα της Αμυντικής Βιομηχανίας και των Logistics, να ξεπεράσει και το 15% του ΑΕΠ της 
χώρας μας. 
Στα πλαίσια αυτά, το ΕΒΕΑ κάνει και θα κάνει ότι είναι δυνατό να στηρίξει και να προάγει την Αμυντική Βιομηχανία μας και 
την Αγορά Logistics, με δράσεις όπως: 
Παγκόσμιο σχετικό κάλεσμα επιχειρηματιών στη Ελλάδα και ιδιαίτερα της Ομογένειας, να επενδύσουν στους 
προαναφερμένους κλάδους, 
Συνεργασία Ενώσεων Αμυντικής Βιομηχανίας και Logistics με το EBEA. 
Συνεργασία στις Βάσεις Πληροφοριών (Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), την Εθνική Αμυντική Τεχνολογική Βιομηχανική 
Βάση Πληροφοριών ,κ.α. 
Στήριξη φορέων (όπως εν προκειμένω, του ΕΛ.Ι.Σ. ΜΕ. και Σ.Α.ΣΙ.), για διεξαγωγή Σεμιναρίων, Συνεδρίων και Ενίσχυση 
της αντίστοιχης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 



 
Γεώργιος Τρουλινός 
Διδάκτωρ.   
Πρόεδρος ΔΣ  Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και 
Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ).  
Πρέδρος ΔΣ INTRACOM Defense Electronics . 
 

 
Τοποθέτηση 
Οι σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας βασίζονται ως γνωστόν στην υψηλή 
τεχνολογία για να αυξήσουν τις επιχειρησιακές τους ικανότητες και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή 
είναι μία παγκόσμια τάση και οι χώρες επιδιώκουν διαρκώς να αναπτύσσουν ή να προμηθεύονται 
συστήματα που είναι καλύτερα των αντιπάλων τους, για να έχουν το πλεονέκτημα. 
Είναι προφανές ότι οι χώρες που μπορούν να παράγουν από μόνες τουςνέα τεχνολογία,υπερέχουν, 
διότι μπορούν να κατασκευάζουν συστήματα ανώτερα από αυτά που διαθέτουν οι αντίπαλοι. Οι νέες 
αυτές τεχνολογίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος και αυξάνουν σημαντικά τις 
επιχειρησιακές ικανότητες. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ο σημαντικός παράγοντας της 
Ασφάλειας Εφοδιασμού που εξασφαλίζεται στην περίπτωση εγχώριας ικανότητας παραγωγής 
τεχνολογίας. 
Από επιχειρησιακής άποψης λοιπόν, είναι σκόπιμο μία χώρα να επενδύει στην παραγωγή νέων 
τεχνολογιών, ιδιαίτερα όταν οι γεωστρατηγικές συνθήκες απαιτούν η χώρα αυτή να είναι ιδιαίτερα 
εξοπλισμένη και προετοιμασμένη,  όπως συμβαίνει με την Ελλάδα,  τόσο στον τομέα της Άμυνας όσο 
και της Ασφάλειας. 
Η ικανότητα όμως μίας χώρας να μπορεί να παράγει νέα τεχνολογία δεν έχει μόνο επιχειρησιακά 
οφέλη. Σε αντίθεση με την προμήθεια αμυντικής τεχνολογίας από το εξωτερικό, η οποία απλά 
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, η εγχώρια παραγωγή νέας τεχνολογίας έχει σημαντικά 
οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη, όπως: 

· Είναι πιο οικονομική, σε πολλές περιπτώσεις,σε σύγκριση με τη στείρα προμήθειά της νέας 
τεχνολογίας από το εξωτερικό. 

· Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας «έντασης γνώσης»,  δηλαδή σε προσωπικό υψηλής 
επιστημονικής κατάρτισης, καταπολεμώντας το φαινόμενο του “braindrain” που μαστίζει εδώ 
και πολλά χρόνια τη χώρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία τέτοιου είδους Εθνική πολιτική δε θα 
είχε μόνο ως αποτέλεσμα οι νέοι να μη φεύγουν από τη χώρα,  αλλά θα προσέλκυε πίσω και 
αυτούς που είναι ήδη εκτός Ελλάδος και οι οποίοι θα έφερναν μαζί τους και τη γνώση που 
απέκτησαν στο εξωτερικό. 

· Ενθαρρύνειτις συνεργασίες μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και των φορέων που παράγουν 
τη γνώση: τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τον 
τρόπο αυτό,  η πολύ υψηλής αξίας γνώση που παράγεταιπαραμένει στη χώρα και δε 
διαφεύγει στο εξωτερικό. 

· Η εγχώρια νέα τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ προσοδοφόρο εξαγώγιμο προϊόν, 
επιστρέφοντας πολλαπλασιαστικά την αρχική επένδυσημε άμεσα οικονομικά οφέλη.  Η 
χώρα μας, ακριβώς λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει καθημερινά, προσφέρει τη 
δυνατότητα οι τεχνολογίες αυτές να δοκιμαστούν στην πράξη και να αποκτήσουν ισχυρή 



επιχειρησιακή πιστοποίηση που θα τις καταστήσει ιδιαίτερα ελκυστικές έναντι του διεθνούς 
ανταγωνισμού. 

Συμπερασματικά, η στροφή στην παραγωγή νέας τεχνολογίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας 
επιφέρει σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, αλλά παράλληλα ωθεί την καινοτομία, δημιουργεί υψηλή 
προστιθέμενη αξία και εν τέλει συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά στην Οικονομία αλλά και στην 
κοινωνία. 
 
Με ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναδειχθούν οι δυνατότητες της Ελληνικής 
Αμυντικής Βιομηχανικής στο πλαίσιο μίας δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας και προώθησης 
των προϊόντων τους στις ξένες αγορές;  
Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία χρειάζεται την ενεργήσυνεργασίατων τελικών χρηστών, δηλαδή των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας για την ανάδειξη των προϊόντων της και την προώθησή τους στο εξωτερικό. Ο αγοραστής του 
εξωτερικού, που είναι και αυτός αντίστοιχα κρατικός φορέας, θα ακούσει και θα πειστεί πολύ πιο εύκολα όταν ένα προϊόν 
έχει την υποστήριξη των εγχώριων τελικών χρηστών.  
Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι να φτιάξουμε πρώτα ελληνικά προϊόντα, τα οποία με σύντομες διαδικασίες θα 
μπορούν να εντάσσονται και ενσωματώνονται στις Ελληνικές  Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες θα αποτελούν σημείο 
αναφοράς για τις ξένες αγορές. Στη συνέχεια, μέσω της συμμετοχής των αμυντικών βιομηχανιών σε διεθνείς εκθέσεις και 
σε εθνικά περίπτερα, όπως προβλέπεται στην Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), δίνεται η ευκαιρία σε 
μεγάλο κοινό/ υποψήφιους χρήστες του εξωτερικού να δουν στην πράξη τα προϊόντα της Ελληνικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας. 
 
Από τεχνολογικής απόψεως πόσο δυσκολότερη είναι η εκμετάλλευση των UAS σε μαζική 
χρήση (cloud) από την μεμονωμένη χρήση ; 
Η λειτουργία των UAS ή drones σε σχηματισμό, ή σμήνη (swarms) όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς η ορολογία, έχει 
αρκετές τεχνολογικές προκλήσεις σε σχέση με τη μεμονωμένη λειτουργία. Απαιτούνται εξελιγμένα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα αλλά και αλγόριθμοι αυτόνομης πτήσης ώστε το κάθε drone να μπορεί να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα, να 
γνωρίζει και να ρυθμίζει αυτόματα τη σχετική του θέση έτσι ώστε όλα ως ομάδα να διατηρούν τον προσχεδιασμένο 
διαχωρισμό μεταξύ τους και να εκτελούν την αποστολή χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης. Ιδίως αν αυτά 
εκτοξεύονται από ένα άλλο εναέριο ή εν γένει κινούμενο μέσο, όπως είναι η σύγχρονη τάση, υπάρχουν ζητήματα άφεσης 
αλλά και ανάκτησης. Η εκμετάλλευση σμηνών UAS αφορά κυρίως μικρά UAS, drones, οπότε μία άλλη τεχνολογική 
πρόκληση είναι η σμίκρυνση των ηλεκτρονικών συστημάτων, το miniaturization, γιανα χωρέσουν σε ένα μικρό UAS, μαζί 
με τους απαραίτητους αισθητήρες. Παρά τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα επιχειρησιακά αποτελέσματα που μπορούν να 
επιφέρουν τα σμήνη UAS είναι πολλαπλάσια των μεμονωμένων συστημάτων.      
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1. Ποια είναι η σημασία της σύζευξης μεταξύ της τεχνολογίας και των σύγχρονων πρακτικών 
στα Logistics;  
 
Η νέα εποχή στην έρευνα της Άμυνας έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο αναφορικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα στον 
τομέα της ρομποτικής, της μάθησης και συλλογιστικής, στην κατανόηση της γλώσσας και στην συλλογή πληροφοριών. 
Αυτή η πρόοδος βρήκε την έκφραση της σε νέα τεχνολογικά προϊόντα και επαναπροσδιόρισε την σχέση ανθρώπου και 
μηχανής. Η βιομηχανία και η ακαδημαϊκή κοινότητα μαζί με το κράτος είναι συνυπεύθυνοι για την προώθηση και εφαρμογή 
νέων τεχνικών και τεχνολογιών ως απάντηση σε ένα αναδυόμενο σύνολο προκλήσεων εθνικής ασφάλειας.  



Οι σύγχρονες πρακτικές Logistics εμπλουτισμένες διαχρονικά με όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, καλούνται να 
υπηρετήσουν τον νομοτελειακό στόχο της διαχείρισης και διακίνησης προϊόντων και αγαθών με το μικρότερο δυνατό 
κόστος!  
Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στα Logistics επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και η ίδια η τεχνολογία καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διανομής προϊόντων και αγαθών. Τα Logistics 
Defense  θα πρέπει πρωτίστως να έχουν ως στόχο τον πλήρη έλεγχο στο κύκλωμα προμηθειών,  παραγωγής η 
μεταποίησης, μεταφοράς και διανομής των προϊόντων και υλικών που άπτονται της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.  
 
2. Πως μπορούν τα σύγχρονα Logistics να βοηθήσουν στην αποτελεσματική άμυνα και 
ασφάλεια της χώρας;  
Η εθνική ασφάλεια μιας χώρας στον σύγχρονο κόσμο, βασίζεται πλέον στην χρήση της τεχνολογικής έρευνας και 
ανάπτυξης. Εάν η οποιαδήποτε χώρα δεν επενδύει σε έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση δεν θα μπορεί να έχει μια ισχυρή 
βάση για στήριξη της εθνικής της ασφάλειας.  
Η σύνδεση της βιομηχανίας με τον ακαδημαϊκό κόσμο μπορεί να ανοίξει νέα τεχνικά πεδία, να δημιουργήσει νέους 
επιχειρηματικούς τομείς και να στηρίξει γενικότερα την ευημερία της χώρας.  
Η χαρτογράφηση των αναγκών της χώρας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας θα βοηθήσει με την σειρά της στην υιοθέτηση 
σύγχρονων πρακτικών Logistics οι οποίες θα μειώσουν το κόστος διαχείρισης και θα βελτιστοποιήσουν την αλυσίδα 
εφοδιασμού.  
Το τοπίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και οι τεχνολογικές προκλήσεις επικαιροποιούνται διαρκώς.  
Η τεχνολογική υπεροχή είναι σημαντικό να μην αποτυπώνεται μόνο σε πλατφόρμες οπλικών συστημάτων. Υπάρχουν άλλα 
πλεονεκτήματα όπως η εφοδιαστική, η ιατρική περίθαλψη, οι επικοινωνίες (συστήματα GPS & RADAR), η νοημοσύνη κλπ 
τα οποία μπορούν να έχουν αποφασιστικές επιπτώσεις σχετικά με τα στρατιωτικά αποτελέσματα. 
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Διδάκτωρ 
 
Πρόεδρος ΔΣ Apella SA 
 
 

Πως μπορεί μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Άμυνας, να επιβιώσει 
σε αυτό το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη 
χώρα μας;  
Μπορεί μια μικρή εταιρία, και στο περιβάλλον κρίσης και αστάθειας που βρίσκεται η χώρα 
μας, να έχει οράματα, να πάρει τα ρίσκα και να επενδύσει ή/και να συνεργαστεί με μεγάλους 
επενδυτές  στη Χώρα μας? 
 
Είναι γεγονός οτι οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες σήμερα, ανεξαρτήτως μεγέθους και του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, παλεύουν για να επιβιώσουν όχι τόσο γιατί το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν είναι οικονομικά και 
επιχειρηματικά δύσκολο όσο γιατί είναι πρωτίστως αβέβαιο και ασταθές, έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο από συχνά 
αντικρουόμενες κυβερνητικές πολιτικές και κατευθύνσεις.  Η χώρα απλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει πως να χειριστεί τον 
μόνο μηχανισμό δημιουργίας πλούτου στη χώρα, την επιχείρηση, φορολογικά, ασφαλιστικά, ή νομοθετικά με ένα 
συστηματικό και σταθερό τρόπο ο οποίος να συμβάλλει στην ανάπτυξή της και κατά συνέπεια στο ΑΕΠ της χώρας.  Για μια 
εταιρεία στον τομέα της Άμυνας το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο καθώς η δραστηριότητά της είναι αναπόφευκτα 
συνδεδεμένη με τον κρατικό φορέα έχοντας το Δημόσιο σαν το μοναδικό της πελάτη.   
Ο Επιτελάρχης (Chief of Staff) του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, κ. Rahm Emanuel, είπε το 2008 οτι «Δεν πρέπει 
κανείς να αφήνει ανεκμετάλλευτη μία σοβαρή κρίση» εννοώντας οτι σε μία κρίση που «δυναμιτίζει» ένα υπάρχον καθεστώς 
και δημουργεί τις προυποθέσεις για επιχειρηματικές αλλαγές, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρείες που αν τις εκμεταλλευτούν οι 
εταιρείες  μπορούν να αλλάξουν το τοπίο ολόκληρου του τομέα τους. 
Για να γίνει αυτό απαιτείται οι εταιρείες να έχουν ήδη εμπεδωμένη στρατηγική που να είναι ξεκάθαρη σε όλο το προσωπικό 
καθώς και διορατικότητα και αυξημένη αντίληψη για να αναγνωρίσουν τις ευκαιρείες αυτές που συμβαδίζουν με την 
στρατηγική τους.  Η υλοποίηση των καινούριων προγραμμάτων απαιτεί ενέργεια και ενθουσιασμό οπότε είναι σημαντικό 
για τις εταιρείες να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό και την συνεχή εκπαίδευσή του.  Τέλος ο επαγγελματισμός, η 
δέσμευση της εταιρείας στην υψηλή ποιότητα του προιόντος της και της υπηρεσίας της, και η διαφανής και καθαρή 
λειτουργία της, είναι αρχές που προσελκύουν το ενδιαφέρον σωστών συνεργατών και επενδυτών που ενισχύουν την αξία 
της εταιρείας ανεξαρτήτως του υπάρχοντος επιχειρηματικού πεδίου. 
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Σύνοψη  Χαιρετισμών και Εισηγήσεων 
Δ. Μπαλαφούτης ΑΔ/ ΓΔΑΕΕ  
Χαιρετισμός στο: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, 
Κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και εκτιμώ ότι με την πλειονότητα του ακροατηρίου μας συνδέει αυτή η 
σχέση. 
Αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμένα η ευκαιρία να παρευρίσκομαι και 
να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου 
ακροατήριο.  
Η Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας είναι ένας τομέας ο οποίος, σε 
πείσμα των οικονομικών δεδομένων της εποχής, 
εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες και να δηλώνει 
δυναμική παρουσία στη εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές. 
Με προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, καινοτόμο 
σχεδίαση και ανταγωνιστικές τιμές, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία 
έχει καταφέρει να διεισδύσει σε αγορές από την άπω ανατολή έως 
την αμερικανική ήπειρο. 
Επιπροσθέτως, παρακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, 
επιδιώκει σταθερά την συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα, μέσω 
των οποίων τα προϊόντα της αποκτούν προστιθέμενη αξία, ενώ 
προάγεται και καθίσταται ευρέως γνωστή η ποιότητα και η 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών, κρατικών και ιδιωτικών.  
Τον Μάρτιο του 2017, με απόφαση ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκε η Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική Στρατηγική, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού και η επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου. Η Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική 
Στρατηγική, κινείται πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες που είναι η ολιστική προσέγγιση στις 
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας 
αμυντικής τεχνολογικής – βιομηχανικής δράσης. 
Την τρέχουσα περίοδο δρομολογούνται μέτρα και δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας 
της Εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της προώθησης των εξαγωγών, της ενίσχυσης της 
έρευνας και καινοτομίας, της προώθησης καινοτόμων δράσεων, και της υποστήριξης των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΔΑΕΕ συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης 
προγραμμάτων προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων 
μέσω ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων, με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής 
εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται, αφενός με την τακτική επαφή και ανταλλαγή 
πληροφοριών με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και αφετέρου με την επιδίωξη συνεχούς 
επικοινωνίας με κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλους κατασκευαστές του εξωτερικού, ώστε να 



επιτυγχάνεται λεπτομερής και 
ρεαλιστική γνώση, τόσο των 
εγχώριων βιομηχανικών 
δυνατοτήτων, όσο και των 
τρεχουσών και μελλοντικών 
εξοπλιστικών αναγκών της 
Ελλάδας και της Διεθνούς 
Κοινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται η Εγχώρια Αμυντική 
Τεχνολογική και Βιομηχανική 
Βάση, προάγεται η ελληνική 

επιχειρηματικότητα και επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας 
εφοδιασμού.  
Στον ευρωπαϊκό άξονα, παρακολουθούμε στενά και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των 
εξελίξεων για στενότερη συνεργασία και κοινή χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της άμυνας. 
Στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία για ισχυρή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα 
συνεργατικά, διασυνοριακά ευρωπαϊκά προγράμματα αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαιτέρως 
σε τομείς ενδιαφέροντος των ενόπλων δυνάμεων. 
Οι εποχές επιβάλουν την αύξηση της εξωστρέφειας της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς μόνον δια της 
οδού αυτής μπορούμε να οδηγηθούμε ασφαλώς προς την πολυπόθητη ανάπτυξη. Αλλά η 
εξωστρέφεια αυτή θα πρέπει να οικοδομηθεί σε σταθερά θεμέλια, όπως οργάνωση, αξιοπιστία, 
ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε δημιουργία υποδομών. Και όλα αυτά θα πρέπει να επιτευχθούν 
χωρίς, δυστυχώς, την βοήθεια  γιγαντιαίων εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως αυτά που στο 
παρελθόν έδιναν τροφή για την επιβίωση της βιομηχανίας, αλλά που δεν έτυχαν επαρκούς 
εκμετάλλευσης για τη δημιουργία υποδομών, μέσω κυρίως του μηχανισμού των αντισταθμιστικών 
ωφελημάτων. 
Αγαπητοί συνδιοργανωτές του ΕΛΙΣΜΕ και του ΣΑΣΙ  
Η ΓΔΑΕΕ χαιρετίζει την ημερίδα αυτή και εκτιμά ιδιαίτερα την πετυχημένη προσπάθεια και συμβολή 
σας στην ανάδειξη προβληματισμών, αλλά και την προώθηση ιδεών για την αντιμετώπιση θεμάτων 
που άπτονται της Άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Οι προβληματισμοί και ιδέες των μελών του 
Ινστιτούτου και του Συνδέσμου, που αφιλοκερδώς προσφέρουν τον εαυτό τους, γιατί πολύ απλά έτσι 
έχουν μάθει να κάνουν, αποτελούν πολύτιμη τροφή για σκέψη και οδικό χάρτη για το μέλλον. Η 
πολιτεία οφείλει να τους λαμβάνει σοβαρά υπ΄ όψη γιατί αυτοί, τα μέλη τους, αποτελούν εθνικό 
κεφάλαιο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε ανεκμετάλλευτο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
ότι, τον τελικό λόγο έχουν αυτοί που έχουν και την ευθύνη διακυβέρνησης του σκάφους. 
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας που την θεωρώ δεδομένη με απλό 
και μόνο κριτήριο τους διοργανωτές και τους εισηγητές.      
 



Βασίλειος Μαρτζούκος, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«CONFERENCE ON DEFENCE AND SECURITY STATE OF THE ART TECHNOLOGY» ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΚΑΙ Σ.Α.Σ.Ι.. 

Εκ μέρους του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων για 
την άρτια συνεργασία του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ 
επίσης τους χορηγούς του Συνεδρίου, αναλυτική μνεία των οποίων θα γίνει αργότερα, για την 
πρόθυμη και καθοριστική συμμετοχή και συνδρομή τους.Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και 
ιδιαίτερα τους εκπροσώπους ξένων Πρεσβειών για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα τους Αντιπροέδρους ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και Σ.Α.Σ.Ι. Κους Α. Μπασαρά και Θ. 
Γιαννιτσόπουλοαντίστοιχα ως τους κινητήριους μοχλούς του Συνεδρίου και ασφαλώς το εκλεκτό 
ακροατήριο το οποίο ευρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα σήμερα και το 
οποίο πιστεύω ότι θα αποζημιωθεί από την ποιότητα και την ποικιλία 
των εισηγήσεων.  

Η άμυνα και ασφάλεια αποτελούν διαχρονική πρωταρχική 
προτεραιότητα κάθε κράτους, αφού αποτελεί την προϋπόθεση κάθε 
άλλης κοινωνικής δραστηριοποιήσεως. Σήμερα η 
έννοια της άμυνας και ασφάλειας έχει λάβει ευρύτερο και πλέον 
σύνθετο χαρακτήρα, αφού σε αυτήν έχουν συμπεριληφθεί και μη 
συμβατικέςπεριπτώσεις απειλών όπως η τρομοκρατία, πειρατεία, 
κυβερνοεπίθεση, παράνομη διακίνηση μεταναστών, το διεθνές 
οργανωμένο έγκλημα,η ενεργειακή ασφάλεια, απειλές κατά άλλων 
ζωτικών πόρων, η υπεραλίευση, απειλές κατά του περιβάλλοντος 
όπως τα τοξικά απόβλητακ.ο.κ.. Ειδικότερα για την χώρα μας η 
απειλή του συνδυασμού του δημογραφικού με την μαζική 
παράνομη μετανάστευση, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη από την 
τουρκική απειλή. 

Η αποτελεσματική άμυνα και ασφάλεια δεν συνδέεται μόνο με αριθμούς και μεγέθη αλλά και με την 
επιχειρησιακή και τακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας, την έρευνα και καινοτομία και την υποστήριξη 
μίας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Συνδέεται επιπλέον, ως γνωστόν, με την στρατιωτική ηγεσία, το 
Δόγμα, την εκπαίδευση και το ηθικό. Αποδεικνύεται ιστορικά ότι το κράτος που επιχειρεί να 
αντιμετωπίσει σύγχρονες απειλές με όρους του χθες έχει διασφαλισμένη την αποτυχία του. 

 

Η στρατιωτική επάρκεια και ικανότητα αποτελεί την 
αναγκαία αλλά όχι και την ικανή συνθήκη για την 
αντιμετώπιση των απειλών. Η δημογραφία, η οικονομία, 
οι συμμαχίες, η διεθνής νομιμοποίηση αλλά και η 
κοινωνική συνοχή, το λαϊκό φρόνημα και κυρίως η ικανή 
πολιτική  ηγεσία αποτελούν απαραίτητους συντελεστές 
ισχύος. Όσα χρήματα και εάν επενδυθούν στις ΕΔ 
αποτελούν μάταιη σπατάλη εάν η πολιτική ηγεσία, 
αγνοώντας τους κανόνες και διαδικασίες της αποτροπής 
και του χειρισμού κρίσεων, αδυνατεί να πείσει τις 



απειλές ότι σε περίπτωση οιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, προτίθεται να χρησιμοποιήσει βίαικανή 
όπως επιφέρει δυσανάλογο κόστος έναντι του εικαζομένου οφέλους του επιτιθεμένου.  

Είμεθα μία χώρα με μοναδική γεωγραφική θέση και διαθέτουμε το πλεονέκτημα να μας γνωρίζει 
ολόκληρος ο πλανήτης λόγω του θαύματος της αρχαίας ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Είχαμε 
την τύχη επί ψυχρού πολέμου να ανήκουμε στον ελεύθερο κόσμο. Σήμερα η Ελλάς συμμετέχει στις 
πλέον ισχυρές και τεχνολογικά προηγμένες συμμαχίες.Εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται 
δυστυχώς ότιόλα αυτά τα πλεονεκτήματα κάθε άλλο παρά αξιοποιήθηκαν επ’ ωφελεία των εθνικών 
μας συμφερόντων. Το απλουστευτικό επιχείρημα ότι για όλα φταίνε ξένα κέντρα που απεργάζονται 
την καταστροφή μας, αποστερεί την δυνατότητα στις πολιτικές ηγεσίες και τους συμπολίτες μας να 
κοιταχθούναυτοκριτικάστον καθρέπτη δίχως ιδεοληπτικούς φακούς προκειμένου να γίνει μία νέα 
ώριμη και υπεύθυνη αρχή στην κατεύθυνση της αυτοβοήθειας και αυτονομίας, ως οφείλουν προς στις 
επερχόμενες γενεές Ελλήνων. 

Ελπίζω το σημερινό Συνέδριο να δώσει εναύσματα προς νέες ιδέες, προσεγγίσεις, προβληματισμούς 
και αναθεωρήσεις, προκειμένου να γίνουν απαραίτητα και αυτονόητα βήματα στον τομέα της άμυνας 
και ασφάλειας της Ελλάδος. 
                                      03 – Μαϊου – 2018 
                       Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ 
                                   Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ 
                                       Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ευάγγελος Γεωργούσης: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  Σ.Α.Σ.Ι.(3/5/2018) 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Σας καλωσορίζω,  με τη σειρά μου, στην τέταρτη 
συνεργασία ΕΛΙΣΜΕ- Σ.Α.Σ.Ι. και σας 
ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας στο 
κάλεσμα μας για συμμετοχή στην 
προσπάθεια των δύο φορέων, να αναδείξουν 
θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
Ασφάλεια, αλλά και την ανάπτυξη της Πατρίδας 
μας.  

 

Πρέπει να επισημάνω , ότι αυτές οι προσπάθειες μας δεν θα είχαν υλοποιηθεί επιτυχώς, αν δεν τις 
πίστευαν και δεν τις υποστήριζαν με τις χορηγίες τους, οι ελληνικές , αλλά και ξένες εταιρείες και 
φορείς, συνδράμοντας στην κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης. Αυτά για τις τρείς, διότι στην πρώτη 
είχαμε την πλήρη υποστήριξη της τότε Ηγεσίας της Π.Α, που την αγκάλιασε και υλοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της. Τους Ευχαριστούμε όλους. 

 

Ευχαριστούμε ,επίσης όλους τους ομιλητάς και 
συντονιστάς που με την κατάθεση των απόψεων και 
των θέσεων τους, αλλά και των πληροφοριών, 
ενδεχομένως, επί των εξεταζομένων αντικειμένων, 
θα συμβάλλουν με το υψηλό τους επίπεδο, στην επιτυχία 
του παρόντος Συνεδρίου.  

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ σε όλα τα μέλη των δύο ΔΣ, του 
ΕΛΙΣΜΕ και του Σ.Α.Σ.Ι., που στηρίζουν και 
εθελοντικά βοηθούν στην υλοποίηση αυτών των 
εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα όμως ,να μου επιτρέψετε, να εξάρω την προσφορά και συμβολή των δύο 
Αντιπροέδρων Μηχανικών κ.κ. Γιαννιτσόπουλου και Μπασαρά, οι οποίοι για μία ακόμα φορά ήταν η 
κινητήριος δύναμη της όλης οργάνωσης. Κύριοι σας Ευχαριστούμε. 

Ακόμα να σας ενημερώσω ότι ένας σοβαρός αριθμός Κυριών που έχουν κάποια σχέση με τα μέλη 
του Σ.Α.Σ.Ι., κυρίως σύζυγοι, ενεγράφησαν ως ‘’Φίλοι’’ του Συνδέσμου μας και αποτελούν ήδη, μία 
νέα ομάδα δράσης σε πολλούς τομείς. Επτά εξ αυτών θα μας βοηθήσουν σήμερα και αύριο 
,εθελοντικά, στην διεξαγωγή του Συνεδρίου. Τις ευχαριστούμε και τις συγχαίρουμε, αν μας το 
επιτρέπουν, για την αποφασιστικότητα και το πνεύμα εθελοντισμού που μας διδάσκουν. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το θέμα του Συνεδρίου μας δεν επιλέγει τυχαία,  ούτε είναι ένα από κάποια λίστα που έχουμε 
συντάξει. Η Ασφάλεια και η Άμυνα, όπως γνωρίζετε, είναι για κάθε χώρα προαπαιτούμενα για την 



ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η χώρα μας έχει εξωτερική απειλή από κρατική οντότητα, αλλά 
δέχεται και απειλές που προέρχονται από ευρύτερα κοινωνικά αίτια,  όπως η τρομοκρατία και οι 
μεταναστευτικές ροές στην περιοχή μας. 

Για να πετύχουμε λοιπόν την αναγκαία Ασφάλεια απέναντι σε αυτές τις απειλές, έχουμε ανάγκη να 
διαμορφώσουμε την αναγκαία, αλλά και ικανή Γεωπολιτική Ισχύ, κατά τον Κίσσιγκερ. Αυτή έχει πάντα 
δύο συνιστώσες. Την Μαλακή και την σκληρή εθνική Ισχύ. Με τον όρο σκληρή ισχύ αναφερόμαστε 
κυρίως στην Στρατιωτική ισχύ, αλλά και αυτή των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην Ασφάλεια. 

 

 

 

Αντικειμενικοί λόγοι, νομίζω, 
επιβάλουν στη χώρα μας την 
αποφυγή του παράγοντα 
‘’ποσότητα’’ απέναντι στην 
συγκεκριμένη εξωτερική απειλή 
κατά των εθνικών μας 
συμφερόντων. Τι Μένει; Πού μπορεί 
να βρίσκεται η λύση για την 
Ασφάλεια και την Άμυνά μας, όσον 
αφορά την σκληρή ισχύ;   Η Γνώμη 
μου.  Έρευνα από ελληνικά μυαλά. 
Ενεργοποίηση Ελληνικής 
Αμυντικής Βιομηχανίας σε όλη τη γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή, DEFENSE and 
SECURITY, STATE of the ART TECHNOLOGY. 
 
Κυρίες και Κύριοι το ‘’Αεροπλάνο’’ δικό σας, όπως λέμε εμείς οι αεροποόροι. 
 
Σας ευχαριστώ. 
Ε.Γεωργούσης Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Συντονιστής και Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ, Χαιρετισμός 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητοί φίλοι, 
 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους Προέδρους του ΕΛΙΣΜΕ καιτου ΣΑΣΙ για τα καλά τους λόγια .  Αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν τα ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ και ΣΑΣΙ, να 
αναλάβω με τον εκλεκτό συνάδελφο και Καθηγητή μου στη ΣΙ κ. Μπασαρά, σημαντικό μέρος του 
έργου της διοργάνωσης και του συντονισμού του παρόντος συνεδρίου 

 

Οφείλω βέβαια να αποδώσω τα 
δίκαια και να δηλώσω ότι ο 
κύριος συντελεστής του 
συνεδρίου μας σήμερα είναι ο κ. 
Μπασαράς, που επί τέσσερις 
μήνες καθημερινά και αγόγγυστα 
προετοίμασε κάθε λεπτομέρεια του.  
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα κ. 
Μπασαρά και να είστε περήφανος 
και απόλυτα ικανοποιημένος 
για το αποτέλεσμα. 

Κυρίες και κύριοι η παρούσα 
περίοδος στον κόσμο, την 
Ευρώπη αλλά και στη γειτονιά μας, 
την Νότιο ανατολική Μεσόγειο,χαρακτηρίζεται από κοσμογονικές αλλαγές και σημαντικές εξελίξεις, οι 
οποίες μπορώ να πω ότι ήταν φαινομενικά μη προβλέψιμες. Ταυτόχρονα η σύμμαχος εξ ανατολών 
Τουρκία αρχίζει να μην είναι σύμμαχος ούτε και τυπικά ποια, καθώς απομακρύνεται με γοργά βήματα 
από το ΝΑΤΟ. 
 
Όλα αυτά μας προβληματίζουν ιδιαίτερα όλους και με οδήγησαν στηναπόφαση να ξεφύγω λίγο από 
τον απλό χαιρετισμό και συμπεριλάβω σε αυτόν κάποιεςσκέψεις μου για συζήτηση, τόσο σε 
Τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε ανώτερο επίπεδο Στρατηγικής – Πολιτικής. 
 
Το ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο,  στο οποίο η άμυνα ενδέχεται να εξελιχθεί στο μέλλον και ειδικά η  
τεχνολογική καινοτομία στην έρευνα στον τομέα της άμυνας, είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας και 
πρέπει να αποτελούν πεδία συνεχούς ανάπτυξης. 
 
Σημαντικές προκλήσεις για την αμυντική τεχνολογία 
προκύπτουν από την «τρίτη βιομηχανική επανάσταση», 
όπως : η ενσωμάτωση των μελλοντικών καινοτομιών 
στους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής, η 
εξοικείωση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, η 
πρόσβαση σε μη παραδοσιακές πηγές 
καινοτομίας και τέλος η διασφάλιση της αξιοπιστίας 
των αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. 
 



Η ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης προκειμένου να 
προσδιοριστούν και να ενσωματωθούν στην άμυνα και οι ραγδαία εξελλισόμενες τεχνολογικές 
καινοτομίες του μη-αμυντικού και ιδιωτικού τομέα (αντιστρέφοντας την τάση που ίσχυε στο παρελθόν 
όπου παραδοσιακά οι στρατιωτικές τεχνολογίες τροφοδοτούσαν τεχνολογικές εξελίξεις σε μη 
αμυντικούς τομείς),  αλλά και να επιτευχθεί επαρκής διασυνοριακός ανταγωνισμός που είναι τόσο 
σημαντικός ειδικά για τις μικρομεσαίες (SMEs) και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (midcaps) επιχειρήσεις 
του αμυντικού τομέα,  οι όποιες,  όπως γνωρίζουμε,  αποτελούν την ραχοκοκαλιά της αμυντικής 
βιομηχανίας της χώρας μας. 
 
Πολλοί σύγχρονοι τεχνολογικοί τομείς αναδύονται και πιθανότατα θα αποτελέσουν σημείο εστίασης 
στο μέλλον για την αμυντική τεχνολογία όπως: ο κυβερνοχώρος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αναλύσεις 
μαζικών δεδομένων (bigdata), η ρομποτική, η «επανάσταση των αυτόνομων συστημάτων» με μίξη 
μηχανών και υπολογιστών, τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, τα σμήνη ρομποτικών όπλων σε 
πολλαπλούς τομείς και τα αυτό – οργανωμένα αμυντικά συστήματα . 
 
Παράλληλα με τη συζήτηση στο τεχνικό επίπεδο, που είναι φυσικά ιδιαίτερα σημαντική, 
υπάρχει και ένας άλλος  παράγοντας που δεν πρέπει να μας ξεφύγει και να αποτελέσει επίσης 
πεδίο συζήτησης: αφορά στο υψηλότερο επίπεδο στρατηγικής – πολιτικής,  ήτοι τι πρέπει να 
κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, για να παράσχουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την 
προώθηση των τεχνολογικών καινοτομιών, που απαιτούνται για την άμυνα στο μέλλον. 
 
Η ενσωμάτωση νέων προηγμένων τεχνολογιών στα αμυντικά συστήματα, όπως αυτών που αφορούν 
τα αυτόνομα συστήματα και τις τεχνολογίες stealth δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει 
επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, χωρίς να συνοδεύεται από την απαιτούμενη αναμόρφωση των  
στρατιωτικών στρατηγικών και δογμάτων, και των σχεδίων στο πεδίο των επιχειρήσεων.   
 
Η στενότερη και συστηματική 
συνεργασία με τους εταίρους, με 
στόχο τη διασφάλιση της 
ηγετικής θέσης σε στρατηγικές 
τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα: 
εθνικό, Ευρωπαϊκό 
(μπορεί να γίνει αναφορά σε EDA, 
PESCO) και διατλαντικό 
(μπορεί να γίνει αναφορά σε 
ΝΑΤΟ), είναι πολύ σημαντική και πιο 
αναγκαία από ποτέ. 
 
Η καινοτομία δεν προκύπτει ούτε 
αναπτύσσεται δωρεάν: η 
σημαντική μείωση των διαθέσιμων 
κονδυλίων για την έρευνα και την 
τεχνολογία στον τομέα της άμυνας τα τελευταία χρόνια αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας: 
διακυβεύονται οι αμυντικές τεχνολογικές δυνατότητες του μέλλοντος και κινδυνεύει η 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Συνεπώς, 
είναι πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλιστούν αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης και να ενισχυθούν 
οι δραστηριότητες στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. 
 



Ως εκ τούτου,  πρέπει να κάνουμε συστηματική χρήση 
και καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση όλων των 
πιθανών χρηματοδοτικών και πολιτικών μέσων και 
δομών που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, 
και τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα 
στον τομέα της άμυνας.  
 
Τέλος πολύ σημαντική είναι η καθιέρωση στρατηγικού 
διαλόγου με τη αμυντική βιομηχανία και τους φορείς 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής έρευνας,  για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, με βάση την πρόοδο σε θέματα 
αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. 
 
Κυρίες και κύριοι είναι βέβαιο ότι, μόνο οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αποτρέψουν 
πιθανή διεκδίκηση από έναν ενδεχόμενο εισβολέα και να προστατέψουν την ακεραιότητα και την 
ευημερία της πατρίδας μας. Πέραν τούτου, η κατάλληλη αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγή οπλικών συστημάτων αλλά και την υποστήριξη 
των υφισταμένων, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας υψηλού 
επιπέδου και περιορίζοντας το «ΒrainDrain», ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και πηγή πολύτιμου 
συναλλάγματος, με την προώθηση συστημάτων στο εξωτερικό.  
 
Έχουμε την πεποίθηση ότι ο προγραμματισμός και η θεματολογία του συνεδρίου μας αποτελεί 
πρόκληση για τη διαχείριση των ποικιλώνυμων επιχειρησιακών απαιτήσεων και λειτουργίας των Ε.Δ, 
όπως και κάθε επιχειρηματικής οντότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εστιάζει στην 
εξοικονόμηση πόρων και την στήριξη της εθνικής οικονομίας μας γενικότερα. 
 
Ευελπιστούμε Κυρίες και Κύριοι, με το παρόν Συνέδριο, να βοηθήσουμε στην ανάδειξη και 
αναγνώριση των προβλημάτων, ιδίως αυτών που αφορούν στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας , 
καθώς και να συμβάλουμε στην επίλυση ή τουλάχιστον άμβλυνση των προβλημάτων, με έξυπνες και 
οικονομικές λύσεις, που η σύγχρονη Τεχνολογία ( StateoftheArtTechnology ) το επιτρέπει, 
αξιοποιώντας κατάλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους της Χώρας μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χαιρετισμός Συντονιστή και Αντιπροέδρου ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Αναστασίου Μπασαρά 
Σεβαστοί πρεσβύτεροι, Αξιότιμοι κύριοι & κυρίες, Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Ευχαριστώ τους προέδρους,  και,  ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο του ΣΑΣΙ (κ.  Γιαννιτσόπουλο)  για τα 
θερμά τους λόγια, που αποζημιώνουν και αμοίβουν, εξαιρετικά, κάθε προσπάθεια. 
 
Είναι πλέον, καλά γνωστό, ότι το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.  και ο Σ.Α.ΣΙ., όπως 
ετόνισαν οι προλαλήσαντες - αξιοποιώντας την σωρευμένη 
γνώση, τις δεξιότητες, καθώς, και την πολυετή διεθνή και εσωτερική 
εμπειρία τους -χαρακτηριστικά για τα οποία ο Ελληνικός λαός 
έχει καλοπληρώσει και επενδύσει-  διοργανώνουν από 
κοινού δράσεις επιχειρησιακού ενδιαφέροντος - τεχνικού κατά 
βάση προσανατολισμού –  
 
Επισημαίνουμε την εξαιρετική επιτυχία: (1) του Σεμιναρίου 
«Military Logistics», 2016) (2) του Σεμιναρίου «Security & Defense 
Economics -Logistics Management, Engineering & 
Support» , 2017,  (3) της ημερίδας: ‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία 
-Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’, 2017.  
 
Πήραμε κολακευτικά σχόλια, δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα, 
θεωρήσαμε σοβαρά τις προτάσεις και τα ‘lessons learned’ .  Και 
αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τα διεθνή ‘Best Practices’:  (1) Επιλογή πλατιάς θεματολογίας  
(~60) παγκόσμιας αποδοχής, (2) Ανοικτή Πρόσκληση  Εισηγητών για υποβολή προτάσεων και όχι 
χρησιμοποίηση των γνωστών-αγνώστων, που γυρίζουν με την ίδια εισήγηση από φόρουμ σε φόρουμ 
και από πρωινάδικο σε πρωινάδικο (3) Ενσωμάτωση βαρυσήμαντων πάνελ, με καλά επιλεγμένες 
ερωτήσεις  (4) Συσχέτιση εισήγησης-ερωτήσεις σε ένα λόγο 2:1,(5) Ενσωμάτωση στην ‘παράσταση’ 
ΝΑΙ το θεωρούμε ‘παράσταση’ και των γυναικών, γιατί δίνουν άλλη αίσθηση, άλλη φρεσκάδα, άλλη 
ζωντάνια, και (6) Δημιουργία Ποιοτικής Ανάρτησης, να χαίρεσαι να την ανοίγεις και να έχεις τα πάντα:  
 
Είχαμε πάνω από 60 
προτάσεις, όλες οι ηλικίες, και τα 
δύο φύλα, όλη η αγορά και οι ΕΔ, 
Ικαροι, Ναυτικοί Δόκιμοι, 
Διδάκτορες, Ερευνητές, 
Ακόλουθοι Αμύνης Ξένων 
Χωρών, Καθηγητές, 
Αξιωματικοί των ΕΔ και ΣΑ, 
καταξιωμένοι Μηχανικοί της 
αγοράς και επιστήμονες της 
έρευνας (Μονολόγησα, 
έχουν καμιά σχέση αυτοί με τις 
πολιτικές, διοικητικές και 
συνδικαλιστικές ηγεσίες μας!!!). 
Ηταν πολύ δύσκολο να 
κόψεις τριάντα προτάσεις, 
ανθρώπων που ήθελαν και διψούσαν να δείξουν την ικανότητά τους, απολογούμαστε. Σημειώνουμε 
αυτούς που κόψαμε για άλλη φορά.  Είχαμε στήριξη από την αγορά,  και,  ευχαριστούμε,  και τους 
επαινούμε , και τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν να το κάνουν, και θα τους τιμήσουμε στη 
συνέχεια. 
 



Κυρίες και κύροι, είμαστε εδώ:  ευελπιστώντας να δημιουργήσουμε ένα « Defence and Security 
Operations and Support Reference Point», τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή Χώρο, 
στοχεύοντας μάλιστα στο άμεσο μέλλον - ανάλογα με τις παραινέσεις, τις κριτικές και την αποδοχή 
των φορέων που θα τις παρακολουθήσουν – να συνεχίσουμε τις δράσεις αυτές σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας (ηδη έλαβα στο ΦΒ, παράπονα από τη θεσσαλονίκη),   ξεκινώντας  από την Πορταριά 
Βόλου (30/5-2/6/2018), τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική. 
 
Ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, σε διεθνές επίπεδο, 
με πρωταρχική επιδίωξη την συμβολή μας στην 
δημιουργία μίας Ελλάδας δημιουργικής, παραγωγικής, 
θετικά μεταλλαγμένης, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
στους τομείς της ΑΒ, Τεχνολογίας και Logistics.  
 
Δίνουμε έμφαση σε μια πληθώρα από άξονες της 
τεχνολογίας, της Επιχειρημα- τικότητας, της 
Στρατηγικής της Αμυντικής Βιομηχανίας και των 
Logistics  των Τεχνολογικων καινοτομιών της  Ερευνας, 
με πλήρεις, περιεκτικές και επικοινωνιακές 
παρουσιάσεις, τεκμηριώνουμε και διαδίδουμε το Συνέδριο για/σε όλους κλπ  
 
Φέρνουμε κοντά: (1) την ηγεσία και την αγορά, και, (2) μια πλειάδα έγκριτων καθηγητών, 
διακεκριμένων και εξειδικευμένων αξιωματικών των ΕΔ, Ακολούθων Αμυνας, διδακτόρων, αναλυτών 
και έμπειρων μεγάλων στελεχών της ΑΒ&L οι οποίοι θα παρουσιάσουν/ απαντήσουν/συζητήσουν 
γύρω από τους παραπάνω θεματικούς άξονες , με : τα Στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τα 
Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, αλλά και φοιτητές και σποθδαστές ΑΣΕΙ, καθώς και κάθε ενεργό πολίτη. 
 
Οπως, θα ακούστε και στην εισήγησή 
μου ‘Defence Logistics in the 21st  
Century’, αύριο, οι αμυντικοί 
προϋπολογισμοί συρρικνώνονται, το 
εκκρεμές των αποφάσεων 
ταναντώνεται μεταξύ της Α &Α, η 
παλιά ερώτηση των αρχηγών: ‘πόσο 
γρήγορα μπορώ να πάρω αυτό το 
οπλικό σύστημα?’ έχει γίνει ‘Γνωρίζω 
πώς δαπανάται κάθε € ?’. Νεες 
καινοτόμες προσεγγίσεις 
υποστήριξης: ILS, CLS,  PBL.  Η 
σπουδαιότητα και η σημασία της Εγχ. 
Αμυν. Βιομ. και των Logistics στην 
υποστήριξη των ΕΔ και ΣΑ αυξάνουν 
σημαντικά, συγκλίνοντας σε μια WIN-WIN κατάσταση, με μεγάλο νικητή τη χώρα. Ο κανόνας των ΑΔ 
>  2%  του ΑΕΠ και της κατανομής της πίτας ~55%   Αμοιβές Προσωπικού,  ~20%  Εξοπλισμοί και 
Επενδύσεις, -25% Επιχειρήσεις και Υποστήριξη, πρέπει να γίνει κατανοητός/σεβαστός από τις 
ηγεσίες.  
 
 
 
 
 



Ακούω, πολλούς καλούς φίλους να με συμβουλεύουν: τί θέλεις και προσπαθείς,  Τάσο;  Δεν 
βλέπεις ότι στη χώρα αυτή,  έχοντας δοκιμάσει όλες τις πολιτικές τάσεις του κύκλου των 360%, δεν 
αλλάζουμε΄΄και, έχουμε γίνει ο περίγελως και οι γραφικοί της παγκόσμιας πιάτσας! 
 
Απαντώ, πρέπει, να αγωνιστούμε και να 
φωνάξουμε, και, να διαμαρτυρηθούμε, και 
να διδάξουμε, και να μεταφέρουμε τις 
εμπειρίες μας χωρίς ιδιοτέλειες και 
σκοπιμότητες –για να μπορέσουμε να 
επιμορφώσουμε και να αλλάξουμε τη 
βάση των στελεχών, για να μπορεί να 
επιλέγει τους χρυσούς και όχι τους 
επίχρυσους και τους φελούς για να την 
κυβερνήσουν, διοικήσουν και 
συνδικαλίσουν!   
 
 
 
 
Θα τα καταφέρουμε??? Εμείς στη ΣΙ έχουμε ένα Μότο:  ‘Οταν Θέλουμε Μπορούμε!’.   Εμείς 
θέλουμε. 
 
Εκάναμε και έκανα μεγάλη προσπάθεια για το Συνέδριο. Την αφιερώνω στη Μνήμη του 
Πρωτότοκου λατρεμένου γιού μου Κωνσταντίνου και των Πιλότων της ΠΑ, για την Πρόωρη Τελευταία 
Ατέρμονη Πτήση τους στους Ουρανούς της Αιωνιότητας.   
Σας, Ευχαριστώ, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης -
Επιχειρησιακό Πάνελ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής

Αναστάσιος Μπασαράς,  
Σμήναρχος (Μ) ε.α. Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, 

Συγγραφέας.
Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, Απέκτησαν 3 παιδιά, 
Τον Κωνσταντίνο(+), Την Αργυρούλα (+) και τον Γιώργο

 

 



 
 

 
 

Τα Μέλη του Επιχειρησιακού Πάνελ

 
 
 
 

Τα Μέλη του Επιχειρησιακού Πάνελ

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Time Limit!!!
With all the respect, if more than 2.5 minutes

 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΣ και Συνόψεις Εισηγητών 
Οι Συντονίστριες του Συνεδρίου

Eριφύλη Μπακιρλή, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του 
Παντείου Παν/μίου και αναπληρωματική καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία.    

Βασιλική Κουντουρόγιαννη, Δημοσιογράφος 

  

Δέσποινα Σβουρδάκου, Διδάκτωρ, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας 

  

Μαρία Καρελλά, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Απόφοιτος 
Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας 

  
 

 

 
 

 
 
 

 



 

Ενότητα Δεύτερη, Συντονίστρια: Εριφύλη Μπακιρλή 

   

 

 

Ευάγγελος 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 
Η Εθνική μας Αμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων 

ΒΣ:Ο Αντιπτέραρχος Ε. 

Γεωργούσης είναι απόφοιτος της Σ.Ι. 

Υπηρέτησε σε Πολεμικές Μοίρες 

μαχητικών αεροσκαφών και 

Πτέρυγες Μάχης έχοντας 

συμπληρώσει ένα γενικό σύνολο 

ωρών πτήσεως κοντά στις 4500. 

Οι βασικές θέσεις Διοίκησης που 

του ανατέθηκαν είναι: Α.Ε στην 

334 ΜΠΚ/114ΠΜ, Διευθυντής 

Σπουδών στη Σ.Π.Α. Διοικητής 

111ΠΜ, Διοικητής Σ.Ι, Διοικητής 

Δ.Α.Ε 

Οι κυριώτερες θέσεις επιτελικής ευθύνης τις οποίες ανέλαβε, είναι: Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων στο 

Α.Τ.Α, Διευθυντής Διεύθυνσης Αεροπορικών Επιχειρήσεων AIRSOUTH/Napoli, Διευθυντής Α' Κλάδου Δ.Α.Υ, 

Διευθυντής Α' Κλάδου Γ.Ε.Α 

Στη διάρκεια της 35ετούς υπηρεσίας του στην Π.Α,έχει αποφοιτήσει από τα προβλεπόμενα Σχολεία και Σχολές, 

επαγγελματικής επιμόρφωσης που από την ειδικότητα του προεβλέπετο. Τα κυριώτερα είναι: Σχολή Πολέμου 



Αεροπορίας (ΣΠΑ), Air WarCollege ( Air University USA) 

Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ), Αποστρατεύθηκε το 2002 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητού 

ΔΑΕ. 

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σήμερα είναι εκλεγμένος 

Πρόεδρος του ΣΑΣΙ και εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμυνας (ΣΕΕΘΑ). 

ABSTRACT: Υπό τον όρο Εθνική Ασφάλεια, σήμερα, εννοούμε και συμπεριλαμβάνουμε, κάθε απειλή που μπορεί 

να προξενήσει βλάβη στα Εθνικά Συμφέροντα της Χώρας, αλλά και σε τομείς που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, 

στην Εθνική Ισχύ αυτής. 

Το σημερινό εγγύτερο Γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι φανερό και γνωστό, ότι το χαρακτηρίζει μία μεγάλη αστάθεια. 

Τα βασικά στοιχεία αυτής είναι από θρησκευτικές ακρότητες και φανατισμούς, μέχρι ενεργειακά και οικονομικά 

συμφέροντα μικρών, μεσαίων και μεγάλων δυνάμεων. Ένας Γεωπολιτικός ‘’Γόρδιος Δεσμός’’. Για την επίτευξη της  

νέας Γεωπολιτικής ισορροπίας έχουμε ήδη εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων τοπικών, περιοχικών και 

παγκόσμιων παικτών. Η Ανατολική Μεσόγειος φαίνεται ότι είναι ένα τμήμα του κέντρου αυτής της αστάθειας, 

εμπλέκοντας έτσι άμεσα τεράστια Εθνικά συμφέροντα των δύο κέντρων του Ελληνισμού. Της Ελλάδος και της 

Κύπρου. Η κατάληξη θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην μελλοντική πορεία του Ελληνισμού στην περιοχή. 

  Η τουρκική εξωτερική πολιτική, μιας χώρας που τα συμφέροντα της εμπλέκονται ευθέως με τη εν λόγω περιοχή, 

αποτελεί την μόνη, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη και ουσιαστική απειλή κατά της Ελλάδος και της Κύπρου. Ο 

βασικός άξονας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι η διαχρονική άποψη όλων των κυβερνήσεων της ότι, το 

δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις είναι αυτό του ισχυρότερου και επομένως η πρωτεύουσα συνιστώσα αυτής της πίστης 

δεν μπορεί να είναι άλλη από την προβολή της στρατιωτικής της ισχύος. Γνωρίζει και εφαρμόζει πιστά την 

απόλυτη αλήθεια ότι τις διακρατικές σχέσεις τις καθορίζουν τα συμφέροντα και όχι συμπάθειες ή φιλίες. Ενώ δεν 

ξεχνά ποτέ πως και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, η ύπαρξη και προβολή της ‘’σκληρής ισχύος’’, είναι 

αναγκαίος και ικανός παράγοντας. 

  Η υπεράσπιση των Εθνικών συμφερόντων από Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που είναι μονόδρομος και 

ανελαστική επιταγή, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην ‘’έξυπνη ισχύ’’, που είναι ο συνδυασμός ‘’μαλακής’’ και 

‘’σκληρής’’ ισχύος. Και για μεν την πρώτη η εκτίμηση μου είναι ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και για τα 

δύο Ελληνικά κέντρα, με μόνη , ίσως, τραυματική κατάσταση την δική μας οικονομική χρεοκοπία και την πολύ 

αργή και αποφασιστική ανάκαμψη. Όσον αφορά το επίπεδο της δεύτερης και παρά την οικονομική κρίση, είναι στο 

ύψος εκείνο που μας εξασφαλίζει αποτροπή, συνυπολογίζοντας βέβαια και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στις Ε.Δ 

της Τουρκίας μετά την 16η Ιουλίου 2016. Όμως η μελλοντική πορεία της στρατιωτικής μας ισχύος απαιτεί 

σχεδιασμό με βάση πάντα την αντίστοιχη απειλή , ώστε να διαθέτει την αναγκαία και ικανή ισχύ που θα μας 

εξασφαλίζει την αποτροπή. Η βασική παράμετρος του σχεδιασμού μας δεν μπορεί, για προφανείς λόγους να είναι 

η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Επενδύσεις στην αύξηση της ποιοτικής αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής μας 

ισχύος, είναι , κατά την άποψη μου, η μοναδική λύση για την Ελλάδα και την Κύπρο.    



 

Robert HERMAN 

PalmJr 
Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in USA 

Cpt, USA Defence Attache 

 

Richard 

COLEMAN 
ΔιαχείρισηΈργου Defence and Security State of the Art Technology and 

Innovations in France 

Col. France Defence Attache 

 

Tim FERNS Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in UK 

Cpt RN. UK Defence Attache 

 

Πλέσσας Ντένης 
Αναβαθμίσεις, Διαλειτουργικότητα και Δικτυοκεντρικότητα: Βασικοί Άξονες 

Ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας του 21ου Αιών 

ΒΣ:Ο Ντένης Σ. Πλέσσας είναι 

Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών 

Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών 

Ευρώπης, Μ. Ανατολής & 

Αφρικής Lockheed Martin 

Aeronautics/International 

ABSTRACT: Από την στιγμή που ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει, δεν έπαψε να αναζητά τρόπους που να του 

χαρίσουν μέσω των αεροπορικών μέσων διευρυμένη κυριαρχία. Αναζητούσε κάποιο επιχειρησιακό πλεονέκτημα, 



έτσι ώστε να διασφαλίσει αεροπορική υπεροπλία και αεροπορική κυριαρχία.   

Σύντομα διαπίστωσε την αξία του αεροπορικού μέσου σε μια πλειάδα αποστολών τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και 

πολέμου. 

Με την αύξηση των τεχνολογιών επικοινωνίας, της μετάδοσης εικόνας, βίντεο και άλλων δεδομέ-νων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη δίκτυο-κεντρικών συστημάτων, με κύριο άξονα τις αεροπορικές πλατφόρμες. 

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων αλλά και διακλαδικών δυνάμεων της ίδιας χώρας επιβάλλει οι 

προδιαγραφές των νέων αεροπορικών προϊόντων να ικανοποιούν επιχειρη-σιακές ανάγκες όλων των όπλων 

(Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Πεζοναυτών).  

Σε αυτή την παρέμβαση θα δούμε πως η σχεδίαση ενός νέου αεροπορικού μέσου ή η αναβάθμιση ενός 

προγενέστερου, με επιδιώξεις την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας συνδυασμένη με διαλειτουργικότητα και 

δικτυοκεντρικότητα αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της αεροπορίας του 21ουαιώνα. 

 

Κλής Βασίλης Surveillance and Control 

ΒΣ:Ο Βασίλειος Κλής ασχολείται με την Επιχειρηματική Ανάπτυξη (BusinessDevelopment&Marketing) στον 

Ιδιωτικό Τομέα τα τελευταία 25 χρόνια. 

Είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ιλλινόις και έχει γνώση των επιχειρησιακών και τεχνικών 

απαιτήσεων συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και Ζεύξεων Δεδομένων, συμβάλλοντας στην σύναψη ανάλογων 

συμβολαίων και υλοποίησης τους 

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

του εξωτερικού. 

ABSTRACT: 

Οι δυνατότητες επιτήρησης ως 

μέρος της υποδομής 

άσκησης Διοίκησης & 

Ελέγχου, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονης τεχνολογίας 

συστήματα, αποτελούν πλέον 

μονόδρομο για την εξασφάλιση 

της Εθνικής κυριαρχίας και 

Ασφάλειας, την παρακολούθηση δραστηριοτήτων Οικονομικού Ενδιαφέροντος και την αποτροπή των συνεχώς 

εξελισσόμενων – τεχνολογικά - απειλών. 

Η εγκατάσταση και επιχειρησιακή χρήση Τακτικών Συστημάτων Αποστολής και Ζεύξεων Δεδομένων συμβάλλουν 



ουσιαστικά στην επίτευξη διεξαγωγής αποστολών Επιτήρησης και μετάδοσης - σε πραγματικό χρόνο -  των 

δεδομένων που συνθέτουν την Τακτική Επιχειρησιακή Εικόνα. 

Η δυνατότητα αυτή είναι το πρώτο και σημαντικό στάδιογια την λήψη αποφάσεων διεξαγωγής επιχειρήσεων. 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε συστήματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και εγκαθίστανται σε Αεροσκάφη 

Ναυτικής Συνεργασίας. 

 

Γρίβας Κων/νος 
Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multidomainoperations) και πλέγματα αντιπρόσβασης 

και άρνησης περιοχής (A2 / AD) στο ελληνοτουρκικό σύστημα αντιπαράθεσης 

ΒΣ:Ο Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με γνωστικό 

αντικείμενο «Διεθνής Γεωγραφία και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση των Σύγχρονων Οπλικών Τεχνολογιών». 

Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

ABSTRACT: 

Θα εξεταστούν γεωπολιτικές και 

τεχνολογικές παράμετροι που 

ωθούν στην ανάπτυξη 

πλεγμάτων αντιπρόσβασης και 

άρνησης περιοχής (A2/AD) σε 

διάφορα σημεία του πλανήτη 

και τις αλλαγές που αυτά φέρνουν 

στις διεθνείς ισορροπίες ισχύος. 

Επίσης, θα εξεταστούν 

τεχνολογίες και μεθοδολογίες που 

αποσκοπούν στη διάσπαση 

παρόμοιων πλεγμάτων. Ιδιαίτερα 

θα εξεταστούν οι νέες μεθοδολογίες μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών MDB (MultiDomainBattle) και ASB 

(AirSeaBattle), καθώς και η φιλοσοφία των «Διαχωρικών Πυρών» (CrossDomainFires). Τέλος, θα εξεταστεί πως 

τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, συνδυάζονται 

με αυτές τις εξελίξεις.  

Ορισμένα από τα οπλικά συστήματα και τις κατηγορίες οπλικών συστημάτων που θα αναφερθούν είναι τα 

ακόλουθα: Αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ASCM), υπέρ – υπερηχητικοί (hypersonic) πύραυλοι, όπλα 

κατευθυνόμενης ενέργειας (DEW), ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (EMrailguns), μη επανδρωμένα αεροχήματα σε 

δομές σμήνωσης (swarming) κλπ. Τέλος, θα αναφερθεί πως παρόμοιες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και συστήματα 



μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνοτουρκικό σύστημα.  

 

ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος 
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών εν 

όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (2016/679  

ΒΣ:Ο Αναστάσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ είναι Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ. εξειδικευμένος στην διερεύνηση και δίωξη 

εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς και υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ποινικές Επιστήμες» και στην «Εγκληματολογία» του Τμήματος Νομικής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επίσης, έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ISO/IEC 27001:2013. 

Επιπλέον τυγχάνει εξειδικευμένος στην Διερεύνηση Κυβερνοεγκλημάτων καθώς και σε θέματα εφαρμοσμένης 

Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Κυβερνοασφάλειας και είναι κάτοχος αντίστοιχων πιστοποιήσεων. Τέλος, έχει 

συμμετάσχει με επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων αντιμετώπισης και 

διερεύνησης κυβερνοεγκλήματος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Microsoft, BlackHat, Europol, Ιnterpol, F.B.I.  

ABSTRACT: «Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η ανάπτυξη 

νέων μορφών επικοινωνίας και συναλλαγών, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, αλλά παράλληλα η παράνομη 

δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με παραβίαση πληροφοριακών και επικοινωνιών συστημάτων, η δημιουργία 

ενός  νέου είδους εγκληματικότητας, η λεγόμενη «κυβερνοεγκληματικότητα», δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον έντασης “τεχνολογικών κινδύνων” που μοιραία επηρεάζει τις ανθρώπινες 

σχέσεις και την επιχειρηματικότητα.  

Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των σύγχρονων κρατών, δημιούργησαν ένα νέο 

θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο και στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται πλέον σε υποχρεωτική εφαρμογή στις χώρες μέλη της 

ΕΕ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation 

γνωστός ως Κανονισμός GDPR), γεγονός το οποίο δημιουργεί νέες υποχρεώσεις στις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς/υποδομές (ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, θέσπιση νέων διαδικασιών 

διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων δίδοντας έμφαση στην προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας 

και διαθεσιμότητας των πληροφοριών).Ο προαναφερθείς Κανονισμός απαιτεί τη λήψη τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων από κάθε επιχείρηση και υποδομή για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται και 

προβλέπει υποχρεωτική γνωστοποίηση στην αρμόδια Αρχή  των περιστατικών ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και 

των  συμβάντων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων.  

Οι διαδικασίες που αφορούν  ακριβώς αυτή την γνωστοποίηση και ανταπόκριση- διαχείριση περιστατικών 

ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο αποτελεί αντικείμενο της  παρούσας εισήγησης»   



 

ΜΠΑΚΙΡΛΗ 

Εριφύλη  
Βιομηχανία Βιομετρικών Εφαρμογών, και Εισαγωγή τους σε Πληροφοριακά 

Συστηματα Αστυνομικών Υπηρεσιών 



ΒΣ:Η Δρ Εριφύλη Μπακιρλή είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & 

Πολιτικών Επιστημών με μετεκπαίδευση στην Εγκληματολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι διδάκτωρ 

Εγκληματολογίας του Παντείου Παν/μίου και αναπληρωματική καθηγήτρια Εγκληματολογίας στη Σχολή 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε 

συνέδρια εγκληματολογικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά 

επιστημονικά περιοδικά. ABSTRACT: 

Οι βιομετρικές μέθοδοι κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος σχετικά με την πιστοποίηση της ταυτότητας των 

υποκειμένων, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνεται μέσα από ένα 

πλήθος εφαρμογών. Στην 

περίπτωση που μας αφορά, και 

είναι η διαχείριση του εγκληματικού 

φαινομένου, η βιομετρία 

αναδεικνύεται σε μία εξελιγμένη και 

αξιόπιστη τεχνικήπου έχουν 

στη διάθεσή τους τόσο οι εκάστοτε 

διωκτικές Αρχές, αλλά και ο 

ιδιωτικός τομέας.  

Μπορεί δε να αποδειχθεί 

ιδιαιτέρως ωφέλιμη στην 

εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε είδους περιβάλλοντα, στην 

πάταξη της πλαστοπροσωπείας στις εμπορικές συναλλαγές, στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος 

και της παράνομης μετανάστευσης, στον έλεγχο του τρομοκρατικού φαινομένου, κ.ο.κ.. Η παρούσα μελέτη θα 

επικεντρωθεί στη γενικευμένη χρήση της βιομετρίας στο πεδίο της ασφάλειας και της αντεγκληματικής πολιτικής 

μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου2001 στις ΗΠΑ, ενώ δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις εξελίξεις 

τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στη χώρα μας. Έτσι, βλέπουμε να αναδύεται μία παγκόσμια ‘βιομηχανία’ 

βιομετρικών εφαρμογών, οι οποίες εισάγονται στα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα των αστυνομικών 

υπηρεσιών (όπως το AFIS), καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης της ταυτότητας για την ασφάλεια των 

μετακινήσεων των πληθυσμών (όπως το αμερικανικό US-Visit/IDENT, τα ευρωπαϊκά VIS, SIS I & II, EURODAC, 

καθώς και στα βιομετρικά διαβατήρια με τεχνολογία RFID). Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, 

σηματοδοτούν την εισαγωγή νέων προοπτικών αναφορικά με την παρακολούθηση των πολιτών σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η δημιουργία παράλληλων υποσυστημάτων πληροφοριών και βιομετρικών δεδομένων 

τα οποία δρουν συμπληρωματικά, επεκτείνουν με τον τρόπο αυτό την πανεποπτική τους εμβέλεια. 

 

 

  



 

Ενότητα Τρίτη, Συντονίστρια:Βασιλική Κουντουρόγιαννη 

 

 

 

 

Δημήτρης 

Παπασωτηρίου 
GROUP TECHNOLOGY – the state of the art of SIMPLICITY to growth 

nations 

ΒΣ:ΟΔημήτρηςΠαπασωτηρίου (BsBA, MSc, MA – global business & supply chain consultant), 

απόφοιτοςΔιοίκησηςΕπιχειρήσεωνΠα. Πει., κάτοχοςμεταπτυχιακώντίτλωνσπουδώνσε Logistics ΕΜΠ-Πα.Πει, 

σεΔχσηΚρίσεων Un. Aberdeen, σε Στρατηγικές & Διπλωματικές σπουδές (CEDS FR). 

Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 6000 στελέχη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι επιστημονικός 

υπεύθυνος του Diploma in Logistics Management της ΕΕΔΕ, έχει συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει περί τις 12 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με τελευταία: ‘’16 τρόποι 

τιμολόγησης υπηρεσιών αποθήκευσης’’. Έχει διατελέσει πρόσφατα αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΚΑΒ διοικώντας 3500 

εργαζομένους και στόλο 800 οχημάτων με 

λειτουργία 24Χ7Χ365, έχει επίσης 

συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 

έργα businesslogistics, 

systems Logistics, 3rd Party 

Logistics – ενδεικτική – μη πλήρης 

αναφορά εμπειριών στην Ελλάδα: 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ, SYNERGY, Κ&Ν, 

CHEMLAND, TECTOPROFIL, 

EMPROSS, ELVAL-ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 

NORTHWEST, ATERMON, ZSCIENCE 

ENERGY, EBO, PROEX, GOLD AIR 

CARGO, 3G- GLOBAL, CYTA 

HELLAS, EUTRAIN, KRYSTALIS, 



RAYCAP, INTERMAT, IDEAL, SIMPLEX, CHROTEX, PROES, IMEPATREYS, ΚΑΪΜΑΚΑΣ TRANS, EKAB, ELVO, 

DERESKOS WINES, BIEMET, ILSS, MEGHATRON, INTRACOM, KOLIOS, ANYMH, ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.α. 

καθώς και εκτός Ελλάδας: ΚΕΟ (CY), LORDOS PLASTICS (CY), GENNESIS (CY), CHRISTOUDIAS (CY), 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (CY), CHRISTODOULIDIS (CY), CTC-ARI (CY), ECODOMIKA (CY), KAZOULIS (CY), IPH (CY), 

LEADERS BRAND (CY), HARRIS CO (USA), MACAY (USA), TRW (USA), KMW (GE), BOING (USA), DEKAPLUS 

(CY), N-GATE (CY), KBR (UK), ROMTEL (RO), STM (TY), BC (TY-AL), STAR MEDICINE (CY) κ.α. Είναι μεταξύ των 

άλλων εφευρέτης / κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δημιουργός των μεθοδολογιών L.A.W. (Logistics Audit 

Wheel) και RE.LO.CA.M.m. (Reverse Logistics Capability Maturity model. 

 

Μπόσινας Νίκος 
New Capabilities (new type of missions, weaponization) of RPAS Operating 

in Austere Military Environment 

ΒΣ:Ο Νικόλαος Μπόσινας εργάζεται από το 2014στηνIDE – INTRACOM DefenseElectronicsωςManager Νέων 

Τεχνολογιών και κατέχει επίσης της θέση του ProductManager του Συστήματος Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους της 

εταιρείας. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, στο 

οποίο είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα των νανοσύνθετων υλικών. Κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το InstitutUniversitaireKurtBösch (IUKB) της Ελβετίας και πανεπιστημιακό 

τίτλο σπουδών στην Αεροναυπηγική από τη Σχολή Ικάρων. 

Η προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ως ερευνητής, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης και 

ManagerΚαινοτομίας, στον όμιλο εταιρειών τηςONEXαπό το 2009 έως το 2013, ενώ από το 1996 έως το 2009 ήταν 

αξιωματικόςτης Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίαςέχοντας υπηρετήσει σε θέσεις όπως Διοικητής Γραμμής Πτήσεων σε 

αεροσκάφη F-5, Επιθεωρητής Ποιοτικού Ελέγχου, επιτελής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και Αρχιμηχανικός 

της Μοίρας Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Nanopolytox, TANOCOMP, 

CARBONCOMP, HCUAV) σχετικά με νανοτεχνολογία, αεροναυπηγική και ασφάλεια ενώ είναι και αξιολογητής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

ερευνητικό πλαίσιο Horizon 2020. 

Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού 

Συλλόγου Μηχανικών 

Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) από το 2006. 

ABSTRACT 

Τα μη επανδρωμένα συστήματα για 

στρατιωτικές εφαρμογές έχουν 

αποδείξει ότι μπορούν να 

ενισχύσουν την επίγνωση της 

κατάστασης, να μειώσουν το φόρτο 

εργασίας, να βελτιώσουν τις 



επιχειρησιακές επιδόσεις και να ελαχιστοποιήσουν το συνολικό ρίσκο με μειωμένο κόστος. Παρέχουν διάρκεια, ευελιξία, 

επιβιωσιμότητα και μειωμένο κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα σε επικίνδυνεςαποστολές. Η παρουσίαση 

αυτήεστιάζει αρχικά στο παρόν, σε αποστολές ISTARκαι επιδεικνύει με πρακτικά παραδείγματα και απεικονίσεις πως η 

υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών και τεχνολογιών μπορεί να φέρει νέες δυνατότητες χρήσης τωνRPAS. Έπειτα 

πηγαίνει 10-20 χρόνια πιο μετά και περιγράφει συνοπτικά τις μελλοντικές δυνατότητες των RPASστο ευρύτερο 

στρατιωτικό περιβάλλον, σε αποστολές που σχετίζονται με την επίγνωση στο πεδίο της μάχης, την υποστήριξη μάχης 

και την εφαρμογή δύναμης. 

 

Χρυσοχού Γιώργος  
Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο ρόλος της 

Ελλάδος για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 

ΒΣ: Ο Δρ Γεώργιος Χρυσοχού είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Γεωπολιτική και το Δίκαιο της Θάλασσας 

και κατέχει τη θέση του Τμηματάρχη Διεθνούς Δικαίου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Διδάσκει στη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων στα επιστημονικά πεδία της Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών καθώς επίσης σε Σχολές των Ενόπλων 

Δυνάμεων και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Έχει πιστοποιηθεί από την Ε.Ε. σε θέματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας, 

έχοντας μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στην 

αγγλική και ελληνική γλώσσα. 

ABSTRACT 

Περίπου τα τέσσερα πέμπτα του 

διεθνούς εμπορίου διεξάγονται δια 

θαλάσσης. Μεταξύ των διαφόρων 

προκλήσεων ασφαλείας που απαντώνται 

στις θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας είναι 

το ενδεχόμενο θαλάσσιων 

ατυχημάτων και παράκτιας 

ρύπανσης, αλλά και σοβαρές απειλές 

κατά της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως 

η πειρατεία, η τρομοκρατία και 

το οργανωμένο έγκλημα, το 

παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και 

όπλων μαζικής καταστροφής 

καθώς και διακρατικές διαφορές σχετικά με αξιώσεις όμορων κρατών επί θαλασσίων ζωνών. Με άλλα λόγια, η θαλάσσια 

ασφάλεια, στη διττή της διεθνή έκφανση ως «maritimesafety» και «maritimesecurity», αποτελεί για κάθε κράτος ή διεθνή 

οργανισμό βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών  

Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνει πλήρη προτεραιότητα στη 

θαλάσσια ασφάλεια μέσω των σχετικών διατάξεών της. Επίσης, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και της  Ευρωπαϊκής 



Ένωσης (Ε.Ε.) δίδεται πλήρη προτεραιότητα στο εν λόγω ζήτημα, μέσω της θέσπισης σχετικών στρατηγικών και 

πολιτικών αντίστοιχα, συνοδευόμενες και από ποικίλους κανονισμούς. Έτσι, έχει οικοδομηθεί σταδιακά μια βασική 

σχετική λειτουργία των δύο αυτών Οργανισμών που απαντά στο όνομα: «Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα (Maritime 

DomainAwareness) ή «Επίγνωση Θαλάσσιας Κατάστασης» (Maritime SituationalAwareness) αντίστοιχα. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχουν αναπτυχθεί δυνατότητες που βασίζονται στην ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών για την ενίσχυση της 

θαλάσσιας επιτήρησης (maritimesurveillance) και διαμοιρασμό των σχετικών πληροφοριών στις εμπλεκόμενες κρατικές 

και διακρατικές Υπηρεσίες. Λόγω των αυξανόμενων αναγκών, όλες οι σχετικές τεχνολογίες και συστήματα πρέπει να 

επιτρέπουν πολλαπλές λειτουργίες, όπως τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την λεπτομερή αναφορά όλων των 

πλοίων στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ. Προς το σκοπό αυτό, η διαδικασία 

ολοκλήρωσης όλων των υφιστάμενων τεχνολογιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Μια περιοχή μείζονος σημασίας για την «Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα» τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ είναι 

αναμφισβήτητα η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου - συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, δεδομένου ότι αποτελεί 

περιοχή μείζονος γεωπολιτικής έντασης και ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα σταυροδρόμι μαζικού θαλάσσιου 

εμπορίου. Υπό αυτή την έννοια, και λογιζόμενοι την παρούσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, η παρούσα εισήγηση 

θα αναδείξει ότι η επιτυχία της Θαλάσσιας Στρατηγικής της Συμμαχίας ή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια 

Ασφάλεια αντίστοιχα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βασίζεται στην επιτυχή παρακολούθηση και έλεγχο από 

ελληνικής πλευράς, τόσο του Αιγαίου, όσο και της περιοχής εκείνης της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Ελλάδα ασκεί τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα, δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες. Προς τούτο, καθίσταται αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση του 

ρόλου και των δυνατοτήτων της χώρας μας. 

 

Σταμέλος Χαράλαμπος  European Defence Procurement 

ΒΣ:Ο Χαράλαμπος Σταμέλος είναι Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης στην Νομική Σχολή του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Δικηγόρος 

Αθηνών, με ειδίκευση σε θέματα διοικητικού, αστικού, εμπορικού, ευρωπαϊκού και αμερικανικού δικαίου.Έχει 

δημοσιεύσει νομικά βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά.Είναι μέλος του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου 

και του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

ABSTRACT: Ο Νόμος 3978/2011 έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Στην συγκεκριμένη 

εισήγηση αναλύονται συστηματικά και συνοπτικά οι κρίσιμες διατάξεις των άρθρων της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, του Νόμου 

3978/2011 καθώς και η αντιστοιχία των άρθρων του Νόμου 3978/2011 προς τα άρθρα της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, οι 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 2014-2017, καθώς 

και ορισμένες ακόμη αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Κω και του Εφετείου Δωδεκανήσου. 



 

Σωτηριάδης Παναγίωτης Ergonomics - Safety Management and Culture 

ΒΣ:Ο Παναγιώτης Σωτηριάδης, είναι 
Αντισμήναρχος Μηχανικός 

Εργονόμος Αεροσκαφώνκαι 
Μηχανικός με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στην Εργονομία και 
Ασφάλεια στην Εργασία 

(MScinErgonomicsandSafetyatWork) από το CranfieldUniversityτου Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει επίσης 
μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάκριση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (InternationalMBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και μεταπτυχιακήειδίκευσηGlobale-Management (consortiumAUEB, GeorgiaStateκαιReykjavikUniversity). Είναι 
Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας του ΥΠΕΘΑ. Έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων στο Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και 
Εδάφους του ΓΕΑ ως Τμηματάρχης ΥΑΕ, στη Σχολή Ικάρων ως Επόπτης Κατεύθυνσης Μηχανικών (ΣΜΑ) και Τεχνικός 
Ασφαλείας, Τμηματάρχης Ποιοτικού Ελέγχου στην 112ΠΜ και ως Διευθυντής Βιομηχανικής Σχεδίασης & Τεχνικός 
Ασφαλείας στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών. Είναι έμπειρος διερευνητής ατυχημάτων και υπήρξε μέλος 
επιτροπών διερεύνησης μειζόνων ατυχημάτων. Έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην συμβολή του ανθρώπινου 
παράγοντα στη διερεύνηση ατυχημάτων από το HealthandSafetyLaboratory του Ηνωμένου Βασιλείου.Επίσης είναι 
Λέκτορας (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, διδάσκει στη ΣΤΥΑ και είναιεκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Υγείας και ασφάλειας στην Εργασία. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 

ABSTRACT: 

Υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποίες διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι εταιρείες που έχουν υψηλό επίπεδο κουλτούρας 
ασφάλειας βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό στον κλάδο δραστηριοποίησης τους.  

Αντίστοιχα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων 
σε οποιοδήποτε οικονομικό κλάδο, οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα.  

Τα τελευταία χρόνια δίνεται πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τις διαδικασίες και τα συστήματα ασφάλειας στην 
δημιουργία θετικής κουλτούρας ασφάλειας με έμφαση στην συνειδητοποιημένη ασφαλή εκτέλεση των εργασιών από το 
προσωπικό, δηλαδή στην εφαρμογή συμπεριφορικών συστημάτων ασφάλειας (BehavioralBasedSafety Systems, 
BBSS). 

Το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας ενός οργανισμού είναι εγγενώς συνδεδεμένο με τη συμπεριφορά των εργαζομένων. 



Μέσω της συμπεριφοράς εκδηλώνεται το σύνολο των πεποιθήσεων (values-attitudes-beliefs) και συνεπώς αναδύεται ο 
βαθμός συναίσθησης της ασφαλούς δράσης. Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσουμε το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας 
πρέπει να υιοθετήσουμε την συμπεριφορική προσέγγιση στην ασφάλεια. 

H συμπεριφορική προσέγγιση τοποθετεί στο επίκεντρο ανθρώπινες ενέργειες, ως συνέπειες της συμπεριφοράς, 
αναλύοντας τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτή. Αντικείμενο της συμπεριφορικής προσέγγισης συνεπώς, αποτελεί 
η θέση και ανάδειξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς ως παράγοντα συμβολής στην εμφάνιση μη επιθυμητών - 
επικίνδυνων καταστάσεων ή/και ατυχημάτων. 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συμπεριφορικής προσέγγισης, οδηγούμαστε στην αποτύπωση του επιπέδου 
κουλτούρας ασφαλείας καθώς και στην πρόταση τρόπων διαχείρισης και βελτίωσης τόσο της συμπεριφοράς, όσο και 
της κουλτούρας ασφαλείας. 

 

Κολοβός Αλέξανδρος  Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο Διάστημα 

ΒΣ: Ο Αλέξανδρος Κολοβός είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ικάρων. Υπηρέτησε στη 

Πολεμική Αεροπορία από όπου αποστρατεύτηκε το 2008 με το βαθμό του Ταξιάρχου (ε.α.). Από το 1991 ως το 2006 

υπήρξε προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών (EKΔΕ) της ΠΑ. Εισηγήθηκε τη Πολιτική για το 

Διάστημα του ΥΠΕΘΑ, το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης όπως αυτό υλοποιείται ( Helios-2-MUSIS), συμμετοχή στο 

Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ και τη συγκρότηση του Γραφείου Διαστήματος στο Επιτελείο Υπουργού. Στο πλαίσιο δύο 

ελληνικών Προεδριών ανέπτυξε πρωτοβουλίες για την Πολιτική Διαστήματος της ΔΕΕ (1998) και την αναγνώριση του 

ρόλου του Διαστήματος στην 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΕΠΑΑ, 2003) που έγιναν 

δεκτές από τα αρμόδια Συμβούλια 

Υπουργών. Εχει γράψει 2 βιβλία, και 

2 μονογραφίες για το Διάστημα και μεγάλο 

αριθμό άρθρων. 

ABSTRACT 

Η παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσει το 

κύκλο της δημόσιας πολιτικής για το 

Διάστημα στην Ελλάδα και την 

Τουρκία. Θα εξετάσει το πώς ξεκίνησαν οι 

διαστημικές δραστηριότητες στις 

δύο χώρες από την δεκαετία του 70. Θα αναλύσει την υφιστάμενη κυβερνητική ατζέντα της Ελλάδας και της Τουρκίας 

για το Διάστημα, τη Πολιτική Διαστήματος των δύο χωρών και τους φορείς εκπόνησής της καθώς και την μέχρι σήμερα 

εφαρμογής της. Θα γίνει αναφορά  στα υφιστάμενα δορυφορικά προγράμματα των δύο χωρών καθώς και στα επόμενα 

βήματα που έχουν σχεδιαστεί σε κάθε κύρια επιμέρους κατηγορία δορυφόρων. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να κάνει 

μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων καθώς και των επιπτώσεών τους στους τομείς ασφάλειας και άμυνας 

των δύο χωρών. Τέλος, θα καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν οι δύο χώρες. 



 

Γκύζης Δημήτριος Εθνικό, ποινικό οπλοστάσιο κατά των Κυβερνοεπιθέσεων 

ΒΣ:Ο Δημήτριος Γκύζης είναι εισαγγελικός λειτουργός και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με τον βαθμό του 

Αντεισαγγελέα Εφετών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών της Θεσσαλονίκης καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LL.M. (Masters’ Degree, 

International Business Law, VictoriaUniversity of Manchester). 

Υπηρέτησε στην Αθήνα από το 1999 έως το 2008 (Πάρεδρος Εισαγγελίας και Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), στα Χανιά 

από το 2008 έως το 2009 και στην Αθήνα από το 2009 έως το 2017 (Εισαγγελέας Πρωτοδικών). Από την επάνοδο στην 

Αθήνα το 2009 ασκούσε συνεχώς (πλην ενός έτους που υπηρέτησε στο Τμήμα Προσδιορισμού) καθήκοντα Εισαγγελέα 

Ποινικής Δίωξης (Α’ Τμήμα ꞉ 2009-2011, Β’ Τμήμα ꞉ Επικεφαλής 2012-2014, Α’ Τμήμα ꞉ 2014-2015, Επικεφαλής 2015-

2017). Κατά τα έτη 2013-2015 διετέλεσε και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ενώ από 

το 2012 είναι τακτικός Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στο μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι».  

Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη South Eastern European ProsecutorialAdvisoryGroup 

(SEEPAG- SECI Center) κατά τα έτη 2004-2008, στη GRECO (CoE), της οποίας υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Bureau 

και αξιολογητής (GRECO'sThirdRoundEvaluation της Αρμενίας και Κύπρου) κατά τα έτη 2004-2012 και στη 

MultidisciplinaryGroupagainstOrganizedCrime (E.U.) κατά τα έτη 2004-2006. για το ηλεκτρονικό έγκλημα.  

ABSTRACT: 1. Γενική παρουσίαση διεθνούς και εθνικής (ποινικής) νομοθεσίας. 

•Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο («Σύμβαση Βουδαπέστης», 
23.XI.2001). 
•Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ε. Κ. και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. 
•Κύρωση/ενσωμάτωση με Ν. 4411/2016. 
•Νέα άρθρ. 13 στοιχ. γ’ εδ. β’, η’, θ’, 292Β, 292Γ, 370Γ, 370Δ, 370E, 381Α, 381Β Ποινικού Κώδικα. 
2. Έννομα αγαθά και προσβολές꞉ 
2.1. Διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) 
•Παρακώλυση λειτουργίας Π.Σ. 
2.2. Εμπιστευτικότητα Π.Σ. 
•Παράνομη πρόσβαση σε Π.Σ. 
•Υποκλοπή Ψηφιακών Δεδομένων (Ψ.Δ.) 
2.3. Ακεραιότητα Π.Σ. 
•Φθορά Ψ.Δ. 
3. Διακεκριμένη και ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή παρακώλυσης λειτουργίας Π.Σ. 
•Διακεκριμένη μορφή : κατά Π.Σ. που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με 
ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες (critical infrastructures = ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι 
συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια). 
•Ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή : παρακώλυση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. 
4. Πρόταση. «Γενική Γραμματεία Κυβερνοπροστασίας» (CYBERPROTECTION)  
Θα είχαν,πιστεύω, ενδιαφέρον κάποιες ερωτήσεις επί της πρότασής μου για την σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Κυβερνοάμυνας κατά το πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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Science and Telecommunication, National and Kapodistrian  University of Athens, 

2017. 

-Graduated from the Hellenic Navy Academy in 2013.ABSTRACT: 

This presentation reviews the concept and the basic properties of metamaterials, 

as the most promising advancement impacting stealth technology and other 

defense industry products. Initially, there is a presentation of the concept of RCS, which is the cornerstone of radar 

science, about detecting a target. Stealth technology is further analyzed in rendering conventional radar obsolete since it 

is unable to detect and track stealthy targets. Then, description is made of metamaterials and detailed analysis of their 

properties. These properties of the metamaterials are essentially the answer to the question why they should be used in 

stealth technology. 

 

Παναγιώτα Μιχελή 
Ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών (ENISA) για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια 



ΒΣ:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ 

Πελοποννήσου στα ευρωπαϊκά θέματα, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τη 

μεταδιδακτορική έρευνά της για τη 

Διακυβέρνηση στο The United Nations 

Institute for Training and Research 

(Γενεύη). Με την ιδιότητά της αυτή, 

τον Νοέμβριο 2017, μίλησε ως 

προσκεκλημένη του Δικαστηρίου και του 

Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου, στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για τις νεώτερες εξελίξεις 

και τις προοπτικές στη θεσμική 

εμβάθυνση της ΕΕ και τη φορολογική 

και οικονομική πολιτική.  

ABSTRACT: Η ομιλία θίγει τον πολύ 

σημαντικό ρόλο του The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), οργανισμού της ΕΕ, με 

έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, για τη διαφύλαξη της ψηφιακής άμυνας των Κρατών-Μελών και την προώθηση των 

ευρωπαϊκών στρατηγικών που αφορούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στα Κράτη της ΕΕ. Παρουσιάζονται οι 

αρμοδιότητες, η λειτουργία του και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης και 

την καθιέρωση της ΕΕ ως Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Παρουσιάζεται με συντομία ο τρόπος με τον 

οποίο η ΕΕ συνεργάζεται μέσω του ENISA με τα Κράτη-Μέλη σε κάθε περίπτωση δραστηριοτήτων που αφορούν τη 

δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΕ 2016-2020. Αν και δεν 

αποτελεί έναν άμεσο επιχειρησιακό φορέα, εξετάζεται η συμβολή του στην οργάνωση ενός κράτους άμυνας και 

ασφάλειας λόγω του άμεσου συνδέσμου του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Europol και με τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο ENISA, ως 

φορέας state-of-the-art δύναται να συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση εθνικών κρίσεων στο μέλλον και πώς 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ώστε να προστατευθεί η κοινωνία 

ψηφιακής οικονομίας και ασφάλειας .  



Ενότητα Τέταρτη, Συντονίστρια Δέσποινα Σβουρδάκου 

 

 

Σαΐτης Νίκος Integrated Suite for Maritime Interdiction Operations 

ΒΣ:Ο Νίκος Σαΐτης είναι Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός, απόφοιτος Ε.Μ.Π., με 

μεταπτυχιακή ειδίκευση σε 

Τεχνοοικονομικά συστήματα.  

Η σταδιοδρομία του στην INTRACOM 

ξεκινά από το τμήμα R&D το 1996, με τη 

συμμετοχή του στα κυριότερα 

αναπτυξιακά προγράμματα της 

εταιρίας. Στην πορεία, ήταν υπεύθυνος για 

τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων 

προγραμμάτων και συστημάτων της 

εταιρίας, μεταξύ των οποίων είναι: 

Το WiSPR 

(WidebandIntercom&SecurePacketRadio) το οποίο αποτελεί συγκερασμό συστήματος ενδοεπικοινωνίας και ευρυζωνικής 

δικτύωσης τελευταίας γενιάς για άρματα μάχης, και είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του ευρυζωνικού συστήματος επικοινωνιών «ΑΙΓΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού  

Το ολοκληρωμένο σύστημα Νηοψιών – MaritimeInterdictionOperationsSuite κατά το ΝΑΤΟικό πρότυπο ATP71  

Το Στρατιωτικών προδιαγραφών Δίκτυο Δεδομένων και Πληροφοριών «Secure Server» με δυνατότητα διαχείρισης 

διαβαθμισμένων πληροφοριών επιπέδου “NATOSECRET” 

Η Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος τηλεμετρίας του πυραύλου αέρος - αέρος IRIS-T 



Η Μελέτη υλοποίησης για την ανάπτυξη και παραγωγή Ελληνικού μη επανδρωμένου 

αεροχήματος(UnmannedAirVehicle), UAV 

Η Ανάπλαση πομπού και δέκτη του παρεμβολέα συστημάτων Ραντάρ ELT-511 

Η Ανασχεδίαση των συστημάτων δοκιμών και ελέγχων των συστοιχιών αεράμυνας Patriot PAC3 

ABSTRACT: 

Η προστασία των εθνικών χωρικώνυδάτων  ή συγκεκριμένων  θαλάσσιων περιοχών καθώς και η διασφάλιση της 

ομαλότητας του θαλάσσιου εμπορίου αποτελούσαν ανέκαθεν επιτακτικές ανάγκες κάθε Κράτους. Για την διασφάλιση των 

ανωτέρω διενεργούνται επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής, οι οποίες αποτελούν σύνθετες διαδικασίες που απαιτούν 

εξειδικευμένη τεχνολογία. 

Σήμερα, η INTRACOMDefenseElectronics παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη σουίτα Ναυτικής αποτροπής 
βασισμένη στις σύγχρονες ΝΑΤΟΙΚΕΣ επιταγές ασφαλείας και ελέγχου. 

Η Σουίτα της IDE περιλαμβάνει ένα εξελιγμένο σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου (Command&Control)που υποστηρίζει την 

ταυτόχρονη μετάδοση πληροφοριών, φωνής, δεδομένων βίντεο και βιομετρικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στο 

πλαίσιο διαδικασιών νηοψίας σε θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σκληρότερα 

επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

 

Ζηκίδης 

Κωνσταντίνος 
Early Warning Against Stealth Aircraft, Missiles and Unmanned Aerial 

Vehicles 



ΒΣ:Ο Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Χ. Ζηκίδης είναι Διδάκτωρ ΕΜΠ, Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής 

Ικάρων 

Αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων, ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών. Έχει υπηρετήσει στην 114ΠΜ, στο 

ΓΕΑ, τη ΔΑΥ, ενώ διατέλεσε Διευθυντής Υποστήριξης της ΥΠΗΔ. Παράλληλα, το 2002 απέκτησε το δίπλωμα Διδάκτορος 

του ΕΜΠ. Έχει πάνω από 25 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Διδάσκει στην ΣΙ, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών που διοργανώνει η ΣΣΕ μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

ABSTRACT 

Η τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας 

(lowobservable ή stealth) εμφανίζεται 

πλέον σε όλα τα σύγχρονα 

στρατιωτικά μέσα, όπως αεροσκάφη, 

πλοία ή οχήματα. Όλα τα οπλικά 

συστήματα σχεδιάζονται ή 

επανασχεδιάζονται με σκοπό την μείωση 

του ίχνους τους, ώστε να είναι πιο 

δυσδιάκριτα από τα εχθρικά ραντάρ και 

τους εχθρικούς αισθητήρες εν γένει. 

Η χαμηλή παρατηρησιμότητα 

σε συνδυασμό με εξελιγμένες τεχνικές 

παρεμβολής 

(jammingtechniques) έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αποστάσεων αποκάλυψης από τα συνήθη ραντάρ, τα οποία δεν είναι πλέον ικανά 

να παράσχουν ικανοποιητική κάλυψη του εναέριου χώρου που τους έχει ανατεθεί. Επίσης, τα συστήματα τοπικής 

αεροπορικής άμυνας δεν αναμένεται πλέον να είναι σε θέση να στοχοποιήσουν το επιτιθέμενο Α/Φ – φορέα αλλά στην 

καλύτερη περίπτωση τα όπλα που θα έχει εξαπολύσει αυτό. 

Πέραν των Α/Φ stealth, στις σύγχρονες εναέριες απειλές περιλαμβάνονται οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι πύραυλοι πλεύσης 

(cruise), καθώς και τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροχήματα (UCAV – UnmannedCombatAerialVehicle), 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερόμενων πυρομαχικών (loiteringmunition).  

Έτσι, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει: 

 α. έγκαιρη προειδοποίηση έναντι όλων των ανωτέρω απειλών,  

 β. δυνατότητα αναγνώρισης,  

 γ. όσο το δυνατόν πιο ακριβή στοιχεία στοχοποίησης, με σκοπό την συνέγερση της αεράμυνας και την 

βέλτιστη υπόδειξη των στόχων. 

Χρησιμοποιώντας το Α/Φ F-35 της Lockheed Martin ως “casestudy” και λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις σχετικά με το 

ίχνος ραντάρ, καθώς και το υπέρυθρό του ίχνος, σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες, θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των 

αντίστοιχων αποστάσεων αποκάλυψης. Θα εξεταστούν ραντάρ σε διάφορες μπάντες συχνοτήτων, καθώς και ηλεκτρο-

οπτικά συστήματα IRST (InfraRedSearch&Track), τα οποία ανιχνεύουν την εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας του 

στόχου.Τέλος, τα ανωτέρω συστήματα θα εξετασθούν στο πλαίσιο ενός σεναρίου επίθεσης μίας δύναμης που διαθέτει 

δυσδιάκριτα Α/Φ (stealth) εναντίον μίας δύναμης με συνήθη Α/Φ, η οποία όμως διαθέτει μία βασική υποδομή με 

κατάλληλα ραντάρ, ενώ τα Α/Φ της διαθέτουν συστήματα IRST. 



 

Παπασταμάτης 

Θωμάς 
Geographical Information Systems in Mapping Radar Coverage Variations 

due to Atmospheric Effects and Environmental Obstacles 

ΒΣ:Ο Υποσμηναγός Θωμάς Παπασταμάτης, Ε/Α ΠΑ, ΜΔΕ /ΡΕ ΕΚΠΑ, Υποψ. Δρ ΑΠΘ απεφοίτησε από την  Σχολή 

Ικάρων. Συνέγραψε πρωτότυπη διπλωματική εργασία κατά το 4ο έτος σπουδών με τίτλο: «Επίδραση Φαινομένων 

Ατμοσφαιρικής Διαθλάσεως στην Λειτουργία των Ραντάρ Αεράμυνας με χρήση του πακέτου λογισμικού AREPS», όπου 

διερευνά την επίδραση των ανωτέρω φαινομένων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ραδιοκάλυψης του δικτύου 

ραντάρ αεράμυνας της χώρας μας, και στην οποία έλαβε τον βαθμό Άριστα για την εξαιρετική εμβάθυνση του θέματος και 

την σαφήνεια των ευρημάτων του. Εγινε δεκτός στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής / 

ΠΜΣ Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, από απεφοίτησε το 2016 με βαθμό Λίαν Καλώς (8) . Ο τίτλος της 

διπλωματικής του εργασίας ήταν : «Δυναμική Μοντελοποίηση των Φαινομένων Διάθλασης στα Radar και Απεικόνιση 

τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών». Επίσης συμμετέσχε σε πολλά συνέδρια 

Συμμετείχε σε ειδική διαβαθμισμένη ομάδα εργασίας στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με θέμα την Ανάλυση και 

Προσομοίωση Λειτουργίας Δικτύων Ραντάρ Αεράμυνας ενδιαφέροντος ΠΝ και ΠΑ 

Το 2018 έγινε δεκτός στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών για Διδακτορικό Δίπλωμα. 

ABSTRACT: Modeling the variations in atmospheric refractive index and its effects on radar signal propagation is always 

important in radar performance prediction with respect to target detectability in the boundaries of the electromagnetic 

horizon. Modern advances in GIS based meteorological mapping provide improved modeling capabilities of the refraction 

effects of the radar rays along with knife edge and Fresnel zone diffraction effects in the spatial and temporal domains.  

EW and wireless telecom transceivers systems are modeled in the same manner. Through advances on GIS mapping 

systems, we can incorporate tropospheric propagation models and surrounding terrain, resulting in graphics of radar / 

radio coverage with color coding of the probability of signal presence and the meteorological effects on ray bending. 

However, modern GIS tools allow more extensive modeling of a wide theater of defense operations and this is the subject 

of our current research efforts. 

  

ΠΟΘΗΤΟΣ Μιχαήλ 
Computer Vision and ArtificialIntelligence in MilitaryAutonomousVehicles 

(UxVs)s 

Ο Πλωτάρχης Μιχαήλ Α. Ποθητός, ΠΝ είναι  Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ στους τομείς Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής - 

Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής 



ΘέμαΔιατριβής: ΌρασηΥπολογιστώνκαιΜηχανικήΜάθησησεΠολυτροπικά-

ΠολυαισθητηριακάΠεριβάλλονταγιαΕφαρμογέςστοδιαδίκτυοτωνΠραγμάτων (Computer Vision and Machine Learning in 

Sensor fusion for IoT applications) 

Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015   

 MSc Combat Systems Technology 

(EO - IR Sensing & Computer Vision) / 

Naval Postgraduate School 

Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015   

 MSc Systems Technology (C3) / 

Naval Postgraduate School – Department 

of Information Sciences  

ΔιδακτικήΕμπειρία: Οperational use of 

HN HITTS II Missiles simulator for 

Harpoon, Penguin and Exocet Missiles – 

ΕπιχειρήσειςΤαχέωνΣκαφών – Penguin missile, FCS PILS & KONGSBERG – CMS Tacticos – MW 08 radar - Sting EO 

FCS – 30 mm OTO BREDA gun – ΕπιχειρήσειςΗλεκτρονικούΠολέμου – ΑρχέςΗ/ΟΣυστημάτων – ΠόλεμοςΕπιφανείας - 

Α/Α / ΣταδιοδρομικάΣχολεία - ΣχολείαΕξειδίκευσηςΠΝ 

ABSTRACT: Classification of maritime targets through fusion of images collected from dissimilar sensors on board UxVs, 

with an objective to improve maritime domain awareness, is a very challenging area of research, due to multiple factors 

affecting the overall process. High mobility of the platforms, connectivity methods, ranges and quality, weather conditions 

and the need for strong processing power are some of these factors. Fusion methods applied to different types of image 

data—visual, thermal, multi-spectral—using features obtained from Computer Vision algorithms show great potential in 

improving overall automatic target classification when combined with machine learning techniques. Results from previous 

research indicate that multi-spectral images from low-level fusion yield better classification performances. Additionally, 

when artificial neural networks are used to derive the classification results they demonstrate the ability to obtain them in a 

timely manner that could accommodate near real-time classification. Simulation modeling of the above methods, via 

mesh networking of imaging sensors,proves to be very promising in littoral waters operations. Experimentation with more 

sophisticated imaging sensors, association of captured images with metadata and monitoring of relevant position and 

motion conditions are expected to provide more features and improve classification rates. 

 

Μπασαράς 

Αναστάσιος 
Defence Logistics for the 21st Century 



ΒΣ: Ο Αναστάσιος Μπασαράς είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΙ(ΣΜΑ). Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital 

Communications (University of Kent, UK). Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), 

ΠοιοτικούΕλέγχου (ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State University, 

ΗΠΑ). Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από 

αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και 

"Acquisition Logistics" Προγρ. Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ. Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του 

Σ.Α.Σ.Ι. Συγγραφέας εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,1972, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία 

και Παραδείγματα,1981-Logistics: Management&Engineering and Support, 2012. Περισσότερα: www.abc10.gr 

ABSTRACT: The presentation includes three parts. An Introduction to Logistics, the History of Defence Logistics and the 

21st Century Defence Logistics. The Introduction to logistics exposes very briefly: (1) Logistics Definitions, (2) Objective, 

Sections and Classification, (3) What Makes Logistics Competitive? (4) The System Life Cycle, (5) The Reverse 

Logistics, (6) The Design of the Logistics 

Support, (7) The Logistics Life Cycle 

Cost Iceberg. 

The Functional Components of 
Logistics presented, as well, i.e. (1) the 
Logistics Enginering (Reliability (R), 
Maintainability (M), Availability (A), 
Testability (T), Ergonomics and 
Safety, System Life Cycle Cost), (2) The 
Logistics Management 
(Configuration Management, Quality, 
Technical Documentation, 
System Management) and (3) 
Logistics Support (Technical Support, 
Supply Support, 

Procurement).Emphasis is given into the Hellenic National Logistics Strategy and the NATO Logistics Handbook   

I continue with the History of Defence Logistics, presenting (1)  Alexander the Great Logistics, (2) the Evolution of 
Logistics up to the 19th Century, (3) the Logistics of the German Forces in the WWII? And (4) the Best Practices of 
General Gus William Pagonis, Chief Logistician in Gulf War. 

I close with the  part of the 21st Century Defence Logistics. The topics include: (1)New vs Old Logistics, (2) Defense 
acquisition & sustainment  Policy objectives (3)  The allocation of the defense budget pie, (4) the  Smart Defence, (5) the 
Innovative Approaches for Balancing Efficiency & Effectiveness with a complete the description of (1) the Logistics 
Support, (2) the Integrated Logistics Support, (3) the Integrated Product Support, the Contractor Logistics Support and I 
close with the Performance Based Logistics. 

http://www.abc10.gr/


 

Ταραλάς Γεώργιος Military Reverse Logistics and Engineering 

ΒΣ:Ο Δρ. Γ. Ταραλάς Μηχ., Ενεργειακός Μηχανικός, BSc - MSc - Ph.D - LicSc γεννημένος στην Ελλάδα και Σουηδός 

υπήκοος από το 1982. 

30ετής εμπειρία στην επιστημονική έρευνα & παραγωγή συμβατικής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας με 

διεθνή παρουσία. 

Εσπούδασε χημεία (BSc), University of Stockholm και χημική μηχανολογία (MSc) στο Royal Institute of Technology-

KTH).  Εμπλούτισε τις 

ακαδημαϊκές σπουδές του με την 

απόκτηση (LicSc) στην ενεργειακή 

μηχανική και οικονομία από το ίδιο 

Σουηδικό Πολυτεχνείο και 

(Ph.D) στη βιομηχανική μηχανική 

κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-Sweden, 

UCM-Spain, C.P.S- Saragossa-Spain και 

University of Ioannina-Hellas 

(2012–Σήμερα) Εκτελεστικός 

συντονιστής ανάπτυξης Σουηδικού 

βραχίονα εταιρειών WSP GROUP 

&ScandinavianProximaNature Project στην Ελλάδα 

(2004–2012) Πρόεδρος και Δν/της επιστημονικής ανάπτυξης & εφαρμογής Σκανδιναβικών προγραμμάτων στην Ελλάδα 

της εταιρείας SΕP 

(1988-2004) Ανώτατο στέλεχος της Scandinavian Energy Project ΑΒ 

(1985-Σήμερα) Διετέλεσεστέλεχοςερευνητικώνκέντρωνόπως Royal Institute of Technology, National Technical University 

of Athens, University Complutense of Madrid, Ισπανία, University of Saragossa, Ισπανία, University of Ioannina. 

Εχει δημοσιεύσει πλέον των 80 επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων σε Σκανδιναβικά, Ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια. Reviewer επιστημονικών έγκριτων περιοδικών.  

ABSTRACT:  Κυκλική οικονομία και αντίστροφη εφοδιαστική (reverselogistics) στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις (Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο  

Γενικά 
Η εισήγηση Κυκλική οικονομία και αντίστροφη εφοδιαστική (reverselogistics) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 



(Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο  διενεργείται στο πλαίσιο συνεδρίου  

SecurityandDefenceStateoftheArtTechnology που οργανώνει το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ και ο Σ.Α.Σ.Ι, για την παρακολούθηση της 

διαχείρισης της αντίστροφης επιμελητείας και της κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα. 

Ορισμοί και έννοιες: Η εισήγηση απευθύνεται στο στρατιωτικό, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό που εμπλέκονται 

στο πλαίσιο των καθηκόντων τους με διαδικασίες περιβαλλοντικής οικονομίας. Επίσης αλλά όχι κατά ανάγκη, διαθέτουν 

ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, είτε στη φάση σχεδιασμού αυτών είτε στη φάση υλοποίησης 

τους. Επίσης η εισήγηση έχει αντίστοιχο ενημερωτικό χαρακτήρα ευαισθητοποίησης για όλους τους συμμετέχοντες οι 

οποίοι ενδιαφέρονται για την προσωπική κατάρτισή στους ή/και για βελτίωση των γνώσεών τους και δεν εξαντλείται σε 

οικονομικές και τεχνολογικές λεπτομέρειες. 

Διαχείριση αποβλήτων σε συνεργασία με τα Σκανδιναβικά κράτη 
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, ύστερα από τη στενή συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και 

Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, 

ακαδημαϊκών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, ειδικότερα ειπώθηκε 

από το Τμήμα Υποδομής και περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ ότι εξετάζεται η περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων των στρατοπέδων για ανάπτυξη ΑΠΕ, η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης, η 

καταγραφή εγκαταστάσεων με τη δημιουργία «πράσινου κτηματολογίου». Επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση 

προγραμμάτων για έργα περιβάλλοντος και ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου, με την παράλληλη παροχή ατομικών 

κινήτρων στα στελέχη, με «όραμα βιώσιμες ένοπλες δυνάμεις». 

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για την προστασία και 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με τη συμμετοχή οπλιτών και στελεχών σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και 

με καθαρισμούς ακτών και δράσεις δασοπροστασίας, με ενεργειακή επιθεώρηση στρατιωτικών νοσοκομείων, με 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε στρατόπεδα, με αναβάθμιση διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πεδία 

βολής και ασκήσεων,  με εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών ως ενεργειακών επιθεωρητών,  με πιστοποιημένη 

εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διαχείρισης αμιάντου, με αξιολόγηση περιβαλλοντικής συνείδησης των στελεχών, καθώς 

επίσης και με τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΝΑΤΟ και της EDA σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. 

Στα πλαίσια αυτά η κυκλική οικονομία ως μια νέα έννοια και ευκαιρία για τις Ελληνικές Ένοπλες  Δυνάμεις σχετίζεται με 

την αποδοτική χρήση των πόρων, με τη παραγωγή μηδενικών αποβλήτων zerowaste, με τη βιο-οικονομία, δηλαδή την 

οικονομία που βασίζεται στη φύση όπως λ.χ. οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη φιλοσοφία του leanthinking δηλαδή την 

ολιστική προσέγγιση της διαρκούς βελτίωσης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας με τη χρήση λιγότερων 

πόρων. Η θεμελιώδης αυτή αλλαγή προϋποθέτει την απομάκρυνση από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο οικονομίας 

το οποίο βασίζεται στους άξονες «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση και απόρριψη» και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 

βασιζόμενο στο τρίπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση». Στην έννοια της γραμμικής οικονομίας 

η εμπεριεχόμενη ενέργεια των υλικών, προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών χάνεται.  Με την έννοια της κυκλικής 

οικονομίας επιλέγονται προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερη εμπεριεχόμενη ενέργεια, αλλά και αποδοτικότερα 

συστήματα. 

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και λοιποί Ελληνικοί Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως σύνθετες 

οργανωτικά και λειτουργικά οντότητες με άμεση συσχέτιση και με την κατανάλωση πόρων μπορούν να ωφεληθούν 

σημαντικά από την Σκανδιναβική κυκλική οικονομία με περιορισμένο επιχειρησιακό ρίσκο.Η υιοθέτηση του νέου μοντέλου 

της κυκλικής οικονομίας δίνει την ευκαιρία να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες και 

καινοτομία, καθώς και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής, όπως 



στις σκανδιναβικές χώρες. Οι Σουηδικοί νόμοι ελέγχουν την επεξεργασία και την απόρριψη των αποβλήτων από τις 

Σουηδικές στρατιωτικές μονάδες και τους Σουηδικούς ΟΤΑ. 

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σχετίζεται με την υιοθέτηση σκανδιναβικών 

συστημάτων αειφορικής διαχείρισης, όπως ο πιθανός ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)  και της 

αντίστροφης εφοδιαστικής (reverselogistics). Η υιοθέτηση συστημάτων αειφορίας επιφέρει βελτιωμένη οργανωτική δομή, 

εξοικονόμηση πόρων αλλά και ικανοποίηση προμηθευτών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εισήγηση παρουσιάζει συγκεκριμένες τεχνικές και θεματικές περιοχές όπου οι Σουηδικές Ένοπλες 

Δυνάμεις επωφελούνται από τον περιορισμό των αποβλήτων και της διαχείρισης τουςσυμβάλλοντας στην προστασία του 

περιβάλλοντος με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Μέσω ολοκληρωμένων εφαρμογών διαχείρισης αποβλήτων 

μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και να αξιοποιηθούν στρατιωτικά υλικά που μέχρι σήμερα 

θεωρούνται απόβλητα για την παραγωγή άλλων προϊόντων.  

Η ευκαιρία που δίνεται στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τα απόβλητα συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και στην προστασία των στρατιωτών, 

των στρατεύσιμων, του πολιτικού προσωπικού και των Ελλήνων πολιτών.   

 

Αργυρίδης Νίκος  Νέες Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας 

ΒΣ¨Γενικός Γραμματέας του  Δ.Σ. ΣΥΝΔΔΕ&L, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας GO FREIGHT 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ.  

Διευθύνων Σύμβουλος (τέως) εταιρίας BEST QUALITY ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ. Διευθυντής Logistics στην CYPRUS 

TRADING CORPORATION LTD. Σπούδασε οικονομικά και νομικά, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

ABSTRACT: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Που βρισκόμαστε 

σήμερα 

2. Οι τάσεις που διαμορφώνουν το 

μέλλον των LOGISTICS 

3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο 

ρόλος του στην εξέλιξη των 

LOGISTICS 

4. Οι παραγωγικές 

αλλαγές στην τεχνολογία 

5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNETOFTHINGS)- Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics 

6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των προμηθειών 



7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα 

8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce) 

9. Χρήσεις της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα Αποτελεσματική διαχείριση 

10. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των μεταφορών και των συστημάτων διαχείρισης 

 

Δερβεντζής Νίκος NATO Codification: The Force Multiplier of Modern Defence Logistics 

CV: Nikolaos Derventzisis currently employed at the NATO Support and Procurement Agency (NSPA) as the Secretary to 

the NATO Allied Committee 135, the Group of national Directors on Codification. Having obtained a BSc in Statistics 

(University of Pireaus, Greece) and an MSc in Biostatistics (University of Southampton, UK), he was employed at the 

HYGEIA hospital of Athens, at Sunlight (Germanos Group of Companies), at Space Hellas S.A. and at NAMSA (NSPA). 

Amongst other duties he is the POC for 29 NATO and 34 non-NATO nations using the NATO Codification System and 

also delivers presentations on Codification and Logistics in various fora. Apart from that, he has published contemporary 

air warfare articles in Greek Defense Magazines (e.g. Brahmos missile, Neuron UAV, New Fighter Aircraft for the HAF). 

ABSTRACT: For more than 60 years, the NATO Codification System (NCS) is the invisible partner of defense 

Logistics.NATO Codification is a 

process, which examines an item, 

compares it with other items and allocates a 

unique NATO Stock Number (NSN) to 

items with the same form, fit and function. 

As per today, 29 NATO nations and 34 

non-NATO ones use the NCS, thus 

establishing it as a worldwide military 

materiel identification scheme. The NCS is 

a widespread supply language that 

facilitates interoperability, curbs 

duplication, permits interchangeability, 

maximizes Logistics support and allow 

substantial financial savings to be realized.The NSN provides a gateway to a vast range of Logistics information, which is 

not available in commercial identification schemes. The importance of accessing such data can avail manufacturers, 

because they benefit from the promotion of their products in an unprecedented way. 



 

Γερούλης Γεώργιος 
UAS : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

ΒΣ: O Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης ΒSc, MSc, MPhil, PhD. Πρόεδρος του οικοδομικού συνεταιρισμού 

μονίμων στελεχών της Π.Α., αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Στρατιωτικών Αναλύσεων, Αντιπρόεδρος πολιτιστικού κέντρου 

Αθηνών της UNESCO, Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΙ, μέλος του ΔΣ της Αερ. Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος 

του IISS/London, του ΑΙΑΑΑ και των OldCrows. Είναι ερευνητής στο ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, συγγραφές επιστημονικών άρθρων & 

βιβλίων, και διδάσκει Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Ανάλυση στο δια-μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

– ΣΣΕ από το 2015. 

ABSTRACT: Τα σύγχρονα Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Συστήματα, (UAS), λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών 

χαμηλούκυρίως κόστους που ενσωματώνουν και των πολλαπλών εφαρμογών που δύνανται να υποστηρίξουν σε 

αποστολές στρατιωτικού ή 

αστυνομικού ενδιαφέροντος, σήμερα 

και στο εγγύς μέλλον,αποτελούν 

μεγάλη πρόκληση για όσους ασχολούνται 

με τις επιχειρήσεις και τους 

εξοπλισμούς.Αναλυτικότερα, το χαμηλό κόστος απόκτησης, η επιχειρησιακή τους συμπεριφορά, εξεταζόμενη επιθετικά 

και αμυντικά και κυρίως η αποτελεσματικότητα  συνδυαζόμενη με την απλότητα, το τακτικό πλεονέκτημα του χρήστη, την 

μεγάλη επιβιωσιμότητα και τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών τα τοποθετούν πολύ ψηλά στις κατηγορίες 

επιλογής μέσων και τακτικής σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.Αποστολές και των τριών κλάδων των Ε.Δ. δύνανται 

πλέον όχι μόνο  να υποστηριχθούν με καλύτερα συνολικά αποτελέσματα, αλλά μέρος αυτών μπορεί να υλοποιηθεί 

αποκλειστικά μόνο με τα UASαλλάζοντας ριζικά την ιδέα ενεργείας και τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησης σε 

περιόδους ειρήνης, κρίσεως ή πολέμου. Αναμφίβολα η ταχύτητα ενσωμάτωσής των στα μέσα των Ε.Δ. και των ΣΑ θα 

οδηγήσει στην ριζική αναμόρφωση των μεθόδων δράσης, εκπαίδευσης και υλοποίησης μεσοπρόθεσμων εξοπλισμών όχι 

μόνο από τις Ε.Δ. και τα ΣΑ αλλά και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για μικτές δράσεις.Επιγραμματικά ο αναμενόμενος 

τρόπος αξιοποίησης των UASπου περιγράφεται στην εισήγηση σε επιλεγμένες «για τον σκοπό του συνεδρίου»  

εφαρμογές αποδεικνύουν ότι εμφανίζεται ένα νέο πολεμικό μέσο που θα φέρει επανάσταση στον τομέα των επιχειρήσεων 

αναγκάζοντας τις Ε.Δ. να αλλάξουν ριζικά την φιλοσοφία δράσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε 

όλους τους τομείς. 



Ενότητα Πέμπτη, Συντονίστρια: Μαρία Καρελά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Μπολάκης Terahertz Sensors: Technology and Applications 

ΒΣ:Αποφοίτησε από τη ΣΝΔ ως Σημαιοφόρος.Υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία. Από το 2015 έως το 2017 εκτέλεσε τα 

καθήκοντα του Υπάρχου επί του ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ, ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Κέντρου εκπαίδευσης 

ΠΑΛΑΣΚΑ με εξειδίκευση στα οπλικά συστήματα. 

Ακαδημαϊκά, από το 2008 έως το 2010 φοίτησε ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στον τομέα της μηχανολογίας όπλων 

(Combat Systems) στο Naval Postgraduate School, Monterey, USA και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη 

σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και 

μηχανικών υπολογιστών του εθνικού 

Μετσόβιου πολυτεχνείου (2012-2017). 

Επιπλέον, έχει αναλάβει την διδασκαλία 

τμημάτων των μαθημάτων του εργαστηρίου 

τηλεπικοινωνιών και ήλεκτρό-

οπτικών συστημάτων στη Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων. 

ABSTRACT: 

Recent years, much research focuses on 

the terahertz (THz) frequency region, 

which lies between the microwave and 

the infrared electromagnetic spectra and ranging from 0.1 to 10 THz. This region remained unexplored until the last 



decade due to the lack of sufficiently compact and efficient sources and detectors. However, new, promising THz 

applications, including biomedicine, homeland-security, telecommunications, and astronomy, in conjunction with the 

considerable technological progress in electronics and optics, have spurred the development of reliable THz components.  

The ability to detect and identify objects hidden behind barriers is one of the core features that THz technology can offer. In 

today’s security / military environments the ability to identify threats like hidden weapons, body-worn explosives are a 

strong operational need. In addition, THz radiation is classified as non-ionizing, thus it does not represent health hazards 

for living tissue or humans as X-rays do. 

Focusing on the sensor section, microbolometer arrays - comprising micro-scale pixels whose resistance is highly sensitive 

to changing temperatures - have proven to be an effective mean for real-time infrared imaging systems; Moreover, recent 

studies have shown that they are likewise sensitive to radiation at terahertz frequencies. In a related context, there exist a 

variety of materials that are used for the detector element in microbolometers. An optimization process regarding the 

absorptive behavior of that active pixel element is illustrated, targeting the respective optimization of the overall sensitivity 

of the THz detection scheme. 

 

Καράμπελας 

Παναγιώτης 
Η Επίδραση του Κοινωνικού Διαδικτύου στην Άμυνα και την Ασφάλεια 

CV: Ο ΠαναγιώτηςΚαράμπελας έχει διδακτορικό τίτλο στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το UniversityofKent, Canterbury, 

UK, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με ειδίκευση στους Αλγορίθμους Υψηλής Απόδοσης καθώς και Πτυχίο Μαθηματικών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει 

εργαστεί για πάνω από τρία έτη ως ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής όπου 

έχει συμμετάσχει σε πάνω από 15 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα ως συνεργαζόμενος ερευνητής.Έχει επίσης 

συνεργαστεί με ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ως ερευνητής και καθηγητής. 

Συμμετέχει ως μέλος επιτροπών κρίσης άρθρων σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά όπου και δημοσιεύει τα 

ερευνητικά αποτελέσματα της δουλειάς του σε θέματα ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων, βελτιστοποίησης 

αλγορίθμων, εξόρυξης και ανάλυσης κειμένων, κλπ. Είναι Λέκτορας στον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών της 

Σχολής Ικάρων όπου διδάσκει μαθήματα γλωσσών προγραμματισμού σε εφαρμογές δικτύων και επιβλέπει διπλωματικές 

Ιπταμένων και Μηχανικών στους τομείς του προγραμματισμού εφαρμογών, αλγορίθμωνανάλυσης και οπτικοποίησης 

δεδομένων, συστημάτων ασφάλειας και κυβερνοάμυνας. Είναι μέλος των ινστιτούτων ΙΕΕΕ, ACM και  ISACA. 

Abstract: Τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι 

της ζωής μας. Η ευκολία πρόσβασης μέσω των έξυπνων συσκευών και η αυξημένη ταχύτητα των συνδέσεων στο 

διαδίκτυο έχουν οδηγήσει στην προβολή της ζωής μας σε ζωντανή μετάδοση στο κοινωνικό διαδίκτυο. 



Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις του κοινωνικού διαδικτύου στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των στελεχών των 

Ενόπλων Δυνάμεων; Πως οι διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εχθρό για τη 

στόχευση κεφαλαίου υψηλής αξίας; Πως οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις για 

την ανάδειξη νέων στόχων ενδεχομένως αγνώστων με πολύ χαμηλό κόστος ανίχνευσης; 

Αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν στο 

πλαίσιο της παρουσίασης μέσω 

πραγματικών περιπτώσεων και 

παραδειγμάτων. 

 

Θεοδόσιος 

Δουβρόπουλος 
Φυσική και Τεχνολογίες Κβαντικής Πληροφορίας: Εξελίξεις Αιχμής σε 

Αμυνα και Ασφάλεια 

ΒΣ:Ο Δρ. Θεοδόσιος Γ. Δουβρόπουλος είναι Λέκτορας Ε.Π.Σ. της Σ.Ν.Δ. (Γενική & Εφαρμοσμένη Φυσική).  

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών (1996). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική και τις 

Τεχνολογικές της Εφαρμογές, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., (2001). 

Διδάκτωρ Θεωρητικής Φυσικής (Δυναμική Κβαντικών Συστημάτων – Συντονισμών), Ε.Μ.Π. 2005. Διετέλεσε υπότροφος 

του Ε.Μ.Π. και του Ι.Κ.Υ.. Δίδαξε Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (επί πληθώρας εξειδικευμένων γνωστικών 

αντικειμένων) στο Ε.Μ.Π., στα Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Λαμίας, στη Σ.Σ.Ε.. Διδάσκει στη Σ.Ν.Δ. (επί συμβάσει). Διετέλεσε 

Ερευνητικός Συνεργάτης του Ε.Μ.Π. και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο επί των αερόβιων 

προωστικών συστημάτων και 10 ερευνητικά άρθρα. Μέσω της εμπλοκής του στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής 

/Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής της ΣΝΔ, ασχολείται με σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα επί της Αμυντικής Επιστήμης, ενώ 

συνεχίζει αυτόνομη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Θεωρητικής Φυσικής. 



ABSTRACT: Μετα από παρέλευση 110 

ετών απο την ανακάλυψή της η Κβαντική 

Μηχανική εξακολουθεί να διαμορφώνει και 

να τροφοδοτεί εμμέσως αλλά και αμέσως 

λίαν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον  

αμυντικό τομέα.  Θα παράσχουμε 

βραχεία επισκόπηση της αλληλουχίας  

γνωσιακών εξελίξεων της θεωρητικής και 

πειραματικής φυσικής  που  οδήγησε 

στην παρατεταμένη  περίοδο 

καρποφορίας των τελευταίων 50 

ετών με κορύφωση  τις εξελίξεις αιχμής 

στην περιοχή των κβαντικών 

τεχνολογιών πληροφορικής (κβαντική πληροφορική  και κβαντική κρυπτογραφία) και θα στοχεύσουμε λεπτομερέστερα 

στις χαρακτηριστικές αναδυόμενες στρατιωτικές εφαρμογές  της κβαντικής εικονοληψίας και του κβαντικού ραντάρ που 

τελούν σήμερα υπό ολοένα εντεινόμενη διερεύνηση  σε  επίπεδο  ερευνητικών εργαστηρίων. 

 

Ευαγγελία Καραγιάννη Μικροκυματικοί Ενισχυτές Νέας Γενεάς 



ΒΣ: Η Ευαγγελία Καραγιάννη είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδάκτωρ 

Μηχανικός του ίδιου ιδρύματος με κατεύθυνση τα Μικροκυματικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Με τη Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων συνεργάζεται από το 2001, όπου σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον τομέα Συστημάτων 

Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών. 

Η παρουσίαση (που ακολουθεί) αφορά στο ερευνητικό έργο «Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση 

ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος» της δράση; εθνικής εμβέλειας 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 

2014-20120 στο οποίο συντονιστής είναι το ΙΤΕ/ΙΗΔΛ και συμμετέχει η ΣΝΔ. 

ABSTRACT: Τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών βασίζονται στη χρήση πομποδεκτών (Π/Δ) που επιτρέπουν την 

εκπομπή/λήψη ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) κυμάτων. Βασικό στοιχείο στους Π/Δ αποτελεί το τελικό (για τον πομπό) ή 

αρχικό (για το δέκτη) μικροκυματικό κύκλωμα που αποτελείται, μεταξύ άλλων από ενισχυτές υψηλής ισχύος (ΗΡΑ) για την 

μετάδοση του σήματος, ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNAs) για τη λήψη του σήματος, κοινή κεραία εκπομπής/λήψης και 

διακόπτη που επιτρέπει τη 

μετάβαση από το κύκλωμα εκπομπής 

στο αντίστοιχο λήψης.  

Οι επερχόμενες εφαρμογές όπως 5G, 

δίκτυο «των πραγμάτων» (IoT), 

ναυτιλιακά ραντάρ υψηλών απαιτήσεων, 

νέας γενεάς ραντάρ με «ενεργές κεραίες», 

ηλεκτρονικές παρεμβολές (EΜΙ και  

jamming) έχουν αναβαθμισμένες 

απαιτήσεις όπως μεγαλύτερη ισχύ, 

υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας, 

μικρότερο ίχνος και όγκο, ενισχυμένη 

λειτουργικότητα και χαμηλότερο κόστος. 

Αξιοσημείωτη άλλωστε είναι και η προσπάθεια εκμετάλλευσης του αναξιοποίητου ως τώρα άνω μιλιμετρικού φάσματος 

(terahertzgap) η οποία σύντομα θα απαιτήσει αξιόπιστους Π/Δ. Κατά συνέπεια οι πομποδέκτες χρήζουν επανασχεδιασμό 

και εισαγωγή καινοτόμων λύσεων. Η επικρατέστερη τεχνολογία για την αντικατάσταση αυτής του GaAs είναι αυτή του 

Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) λόγω πληθώρας υπέρτερων ιδιοτήτων του υλικού. Η τεχνολογία GaN είναι μια σχετικά νέα 

τεχνολογία σε σύγκριση με άλλους ημιαγωγούς, όπως Si και GaAs, αλλά γίνεται γρήγορα η τεχνολογία της επιλογής για 

εφαρμογές υψηλής ραδιοσυχνότητας που έχουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και επιπλέον, μείωση του 

συσσωρευτικού κόστους. 

Πέραν όμως της σμίκρυνσης του ίχνους με δισδιάστατη (2D) ολοκλήρωση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για ταυτόχρονη 

αύξηση της λειτουργικότητας και αυτό δύναται να υλοποιηθεί μόνο με τρισδιάστατη (3D) ολοκλήρωση. Μικρότερες σε όγκο 

όμως διατάξεις που θα λειτουργούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ισχύος θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα 

αυξημένων επιπέδων εκλυόμενης θερμότητας τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Απαιτείται λοιπόν ως πρώτο βήμα η 

δημιουργία μίας νέας τεχνολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την ετερογενή ολοκλήρωση 

καινοτόμων Π/Δ ισχύος νέας γενεάς για ευρύ φάσμα συχνοτήτων και εφαρμογών. Αυτή θα βασίζεται  σε μονολιθική 2D 



ολοκλήρωση GaN/SiC και GaN/Si.  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πάνος 
Future of Manufacturing for Military Applications 

CV:Dr. Panos STAVROPOULOS is Lecturer (2014- ) in Manufacturing Processes and Systems, of the Hellenic Air Force 

Academy-GREECE (HAFA). He owns a BEng in Mechanical Engineering and an MSc in Advanced Mechanical 

Engineering from the University of Sussex-UK, a PhD in Engineering from the Department of Mechanical Engineering and 

Aeronautics, University of Patras-GREECE and a MBA from the HOU-GREECE. His main research interests are focused 

in the field of conventional/non-conventional manufacturing processes, CAD/CAM and RP/AM/RM systems and machine 

tool design. He has more than 100 

publications in International 

Journal and Conferences. 

ABSTRACT: Currently manufacturing is in 

a renaissance era as engineers and 

professionals transition from conventional 

production operations based on a 

subtractive methodology to learning and 

applying new skills in digital technology. 

The manufacturing industry is poised 

on creating a vision for the factory of the 

future that builds high quality and 

performance products sustainably, 

economically, ecologically and globally.  The talk summarizes manufacturing technologies in light of the availability and 

rapid development of additive manufacturing and the general transition towards automation, robotics and 

intelligent/advanced materials and technologies. The influence of new technologies on solving obsolescence issues of 

parts, tooling and manufacturing technologies for military logistics and operations will be also discussed.   

 

Ιωάννης Κίτσιος Προσαρμοστικός Έλεγχος στις Συλλογές Κατεύθυνσης Γενικού Τύπου Βομβών 

ΒΣ:Ο Ιωάννης Κίτσιος είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας με τον βαθμό του Αντισμηνάρχου. 

Αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων το 1995 και έλαβε μεταπτυχιακή εκπαίδευση και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα 



Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 και το 2003 αντίστοιχα. 

Από 2003 έως το 2009 τιμήθηκε με συνδυασμένες υποτροφίες για εκτεταμένη μεταδιδακτορική έρευνα στα Συστήματα 

Ελέγχου Αεροσκαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των 

ΗΠΑ και την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA) συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένος Σθεναρός 

Έλεγχος Αεροσκαφών". Από το 2009 έως σήμερα έχει σχεδιάσει πληθώρα συστημάτων καταγραφών για την πιστοποίηση 

εξωτερικών φορτίων σε αεροελαστικά αεροσκάφη, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου μη επανδρωμένων αεροχημάτων και 

ειδικούς αλγόριθμους ελέγχου για σταθεροποιούμενα περιστροφικά βλημάτα πυροβολικού και τορπίλες υπερσπηλαίωσης 

ABSTRACT: Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την εφαρμογή των προσαρμοστικών μεθόδων ελέγχου για την 

επέκταση των δυνατοτήτων των κιτ κατεύθυνσης και ελέγχου που υπάρχουν για τις γενικού τύπου βόμβες. Οι αλγόριθμοι 

για τα εν λόγω κιτ σχεδιάζονται συνήθως με την χρήση γραμμικών μεθόδων όπως ο γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής, 

και παρέχουν ευστάθεια και ακολούθηση εντολών για το ονομαστικό σύστημα, αλλά παρουσιάζουν σημαντικά 

προβλήματα στην πράξη ή απαιτούν ενδελεχή ανάλυση όλων των περιπτώσεων. 

Η επαύξηση των κλασικών αλγορίθμων ελέγχου με προσαρμοστικές τεχνικές προσδίδει την δυνατότητα στα νέα 

συστήματα να διατηρούν τα χαρακτηριστικά της αρχικής σχεδίασης, ενώ παράλληλα αποδίδουν άριστα σε περιβάλλον 

διαταραχών, αεροδυναμικών αβεβαιοτήτων, αλλά και σε πιθανά προβλήματα των επιφανειών ελέγχου. Ένα ακόμα βασικό 

χαρακτηριστικό των προσαρμοστικών συστημάτων είναι η άμεση εφαρμογή τους επί των αρχικών συστημάτων χωρίς την 

εκτέλεση ενδελεχών αεροδυναμιών πειραμάτων πριν την πραγματοποίηση των πτητικών δοκιμών. 

Η εισήγηση περιλαμβάνει τη διαδικασία σχεδίασης των βασικών γραμμικών συστημάτων ελέγχου, την επαύξησή τους με 

τις προσαρμοστικές μεθόδους, τα αποτελέσμάτα δοκιμών, αλλά και την επέκταση των νέων μεθόδων σε ένα σύνολο 

στρατιωτικών αεροπορικων εφαρμογών. .  

 

Νίκος Σολωμός 
Βαθμοί ΗλεκτροοπτικήςΑορατοποίησης (Stealth) Πολεμικών Πλοίων και Η/Ο 

Πόλεμος. Διεθνείς Εξελίξεις και Ερευνα Αιχμής στην ΣΝΔ 

ΒΣ:Ο Δρ. Ν. Χ. Σολωμός είναι Επ. Καθηγητής ΣΝΔ (Εφαρμοσμένη Φυσική-Ηλεκτροοπτική Οργανολογία).  

Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής /Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής ΣΝΔ, Συντονιστής Τομέα Φυσικών 

Επιστημών ΣΝΔ. 

Γεννήθηκε στην Κεφαλληνία. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών (1985), Διδάκτωρ Παρατηρησιακής 

Αστροφυσικής- Ηλεκτροοπτικής Οργανολογίας (1991). Διετέλεσε υπότροφος του Βρεττανικού Συμβουλίου και της ΕΕ. 

Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Manchester UK, Ινστιτούτων Πυρηνικής Φυσικής και Τηλεπικοινωνιών και 

Μικροηλεκτρονικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Δίδαξε Εφαρμοσμένη Φυσική και Διαστημική σε ΣΙ, ΣΝΔ, Παν. Αθηνών (επί 

συμβάσει). Διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος του Π.Ν σε αλληλοδιάδοχες Επιτροπές Ναυτικής Αμυντικής Ερευνας 

NATO/STO. Επανασυνέστησε και οργάνωσε το ανωτέρω εργαστήριο ΣΝΔ για την καλλιέργεια θεμάτων παθητικού 

εγκαίρου εντοπισμού. Διεξήγαγε ερευνητικά προγράμματα μή-στρατιωτικής έρευνας με χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ, ΕΕ 

καθώς και ναυτικής ηλεκτροοπτικής έρευνας εντός του Π.Ν με την περαιτέρω ανάπτυξη της οποίας ασχολείται 

συστηματικά από το 2010. Από το 2008 είναι μέλος Τοπικής Ομάδας Ερευνας της ESA (Spacequest). Ελαβε μέρος σε 



σειρά πειραμάτων θαλασσίου πεδίου 

στο εξωτερικό και εσωτερικό. Εχει 

συντονίσει επιστημονικά την υπό την αιγίδα 

του Π.Ν οργάνωση και ανάληψη από τη 

χώρα μας του διασυμμαχικού πειράματος 

ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ (Κρήτη 2016). 

Ιδρυτικό μέλος του Δ.Σ ΝΠΔΔ ΚΙΕ/ 

«Εύδοξος», διορισμένο μέλος Συμβουλίου 

Ερευνας/Καινοτομίας 

Περιφέρειας Ι.Ν. Προσκεκλημένο 

μέλος εξειδικευμένων συμβουλευτικών 

επιτροπών Π.Ν και ομάδων εργασίας ΣΝΔ. 

Σε ζητήματα πολιτικής εργάζεται για 

την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου δράσης και την διεύρυνση της κοινότητας νέων επιστημόνων της εθνικής αμυντικής 

έρευνας. 

ABSTRACT: Αρχικά περιγράφουμε μία  ολιστική επιτελική επισκόπηση και στην συνέχεια θίγουμε ενδιαφέρουσες 

επιμέρους όψεις εγχώριας/αυτοτελούς  τεχνολογίας  μέτρησης και διαχείρησης ναυτικής υπογραφής IR  που αναπτύξαμε 

βαθμιαία κατα τα τελευταία έτη στο Εργαστήριο ΕΦ/ΝΗΟ ΣΝΔ. Η τεχνογνωσία  έχει προκύψει με εκμετάλλευση των 

πάσης φύσεως  σχετικών πορισμάτων της διεθνούς πειραματικής έρευνας και η ανάπτυξη της συνεχίζεται με την 

συμμετοχή και διεξαγωγή πειραμάτων πεδίου σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Το είδος και ο βαθμός απομείωσης της εντοπισιμότητος  

στο ορατό και υπέρυθρο τμήμα του φάσματος είναι συνυφασμένα με τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της εκάστοτε απειλής.  

Θα αναφέρουμε ορισμένες από τις προυποθέσεις υπό τις οποίες είναι εφικτή η πρόβλεψη αλλά και η διαχείρηση της 

φασματικής υπογραφής στο επίπεδο του πολεμικού πλοίου και θα παραθέσουμε αποτελέσματα από πειράματα 

εντοπισμού/εγκλωβισμού. 

 

Γεωργιάδης Σάββας  Perspectives of the EU Common Security and Defence Policy 

ΒΣ: Ο Σάββας Γεωργιάδης αποφοίτησε από τη Νομική Αθηνών το 2004 με "λίαν καλώς". Ακολούθως έκανε τις 

μεταπτυχιακό του στη Νομική Αθηνών και στη συνέχεια μετέβη με υποτροφία για τις διδακτορικές του σπουδές στο 

Παρίσι. Παράλληλα ολοκλήρωσε επιτυχώς το Ευρωπαϊκό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Gratianus που πραγματεύεται 

τις σχέσεις Εκκλησιών/Θρησκειών και κρατών στην Ευρώπη. Ανακηρύχθηκε το 2013 διδάκτορας του Paris XI-Sud 

(FacultéJeanMonnet-Τμήμα Νομικής) και του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Νομικής (cotutelle) λαμβάνοντας το βαθμό 

TrèsHonorable (άριστα) από την επιτροπή για την διδακτορική του διατριβή (υπό έκδοση), που είχε ως αντικείμενο ειδικά 

θέματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινοτήτων πίστης (διατομεακό). Είναι από το 2006 Δικηγόρος 

Αθηνών και από το 2010 εγγεγραμμένος Δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Διδάσκει από τον Σεπτέμβριο 

του 2014 σε Νομικές Σχολές Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο ως επιστημονικός συνεργάτης και Λέκτορας μερικής 



απασχόλησης (Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου). Το 2016 έως 2017 εργάστηκε ως 

Δικηγόρος στην Δικηγορική εταιρεία 

«Πλατής – Αναστασιάδης και 

Συνεργάτες» στην Ernst and Young Ελλάδος 

(Αθήνα) και από το Σεπτέμβριο του 

2017 διδάσκει ως Λέκτορας (πλήρους 

απασχόλησης) στο Πανεπιστήμιο 

Frederick.  Ερευνητικά 

ενδιαφέροντα: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Δίκαιο), 

Ανθρώπινα δικαιώματα και διακυβέρνηση, 

Δίκαιο και κοινότητες πίστης, Εκκλησιαστικό δίκαιο. 

ABSTRACT: Η έμπνευση για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ιδρυτές – Πατέρες ήταν η εγκαθίδρυση 

της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας στη Ευρώπη. Η άρση του εθνικού επεκτατισμού και η δημιουργία ενός 

κοινού οικονομικού χώρου αρχικά, θα οδηγούσε σε περαιτέρω σύγκλιση και ενοποίηση μέσω της πολιτικής ένωσης και 

της κοινής νομισματικής πορείας.  Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μια suigenerisυπερκρατική οντότητα με οικουμενική 

πρωτοτυπία, έχει ως γνώμονα να προωθεί τις  αρχές  που  έχουν  εμπνεύσει  τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη 

διεύρυνσή της στην παγκόσμια διεθνή σκηνή· ενδεικτικά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την  οικουμενικότητα  και το  

αδιαίρετο  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των θεμελιωδών  ελευθεριών, τον  σεβασμό  της  ανθρώπινης  

αξιοπρέπειας, τις  αρχές  της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Στη παρούσα εισήγηση θα εξεταστούν οι προοπτικές της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας στα πλαίσια των ως άνω αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια χρονική συγκυρία που 

υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια των συνόρων της.  

 

Ιωάννα Λεκέα 
Απομακρυσμένη αυτόνομη  vs  αυτόβουλη ικανότητα σκόπευσης με συστήματα 

τεχνητής νοημοσύνης: προβλήματα  και προοπτικές 

ΒΣ:Η Ιωάννα Κ. Λεκέα είναι κάτοχος Πτυχίου στην Ελληνική Φιλολογία, Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας από το Τμήμα 

Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Φιλοσοφία των Επιστημών και της 

Τεχνολογίας από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. αναγορεύτηκε διδάκτωρ στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Πολέμου από το Τμήμα 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

ΕΜΠ. Είναι λέκτορας στη Σχολή Ικάρων και διδάσκει τα αντικείμενα της Στρατιωτικής Ηθικής και τη Θεωρία του Δικαίου 

Πολέμου. Επίσης, απασχολείται ερευνητικά στο Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων της ΣΙ και επικεντρώνει την έρευνά της 



στην κατασκευή προσομοιώσεων και 

πολεμικών παιγνίων, καθώς και στην 

αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της 

στρατιωτικής ηθικής, της διαχείρισης 

κρίσεων, της πρόγνωσης και πρόληψης 

τρομοκρατικών ενεργειών - και με τη 

χρήση Η/Υ. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και 

επιστημονικές εργασίες, ενώ έχει 

συμμετάσχει και σε συλλογικούς τόμους με 

κεφάλαια στις θεματικές περιοχές της 

στρατιωτικής ηθικής, της τρομοκρατίας, 

της ηθικής χρήσης της τεχνολογίας, 

της κατασκευής προσομοιώσεων και 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων για 

σκοπούς εκπαίδευσης και έρευνας. 

Η εργασία αυτή αφορά την περιγραφή και ανάλυση των ηθικών και δικαϊκών παραμέτρων που σχετίζονται με την 

επιχειρησιακή χρήση αυτόνομων ρομποτικών μηχανών στον πόλεμο, και συγκεκριμένα κατά τη διεξαγωγή των πολεμικών 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για τη μερική τουλάχιστον αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα 

από έξυπνες μηχανές λαμβάνουν μια σημαντική μερίδα στην έρευνα από διακριτές επιστημονικές περιοχές με 

υποσχόμενες αποδόσεις στο τεχνολογικό σκέλος.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή των αυτόβουλων ρομποτικών συστημάτων στον πόλεμο υποστηρίζεται πως έχει 

πλεονεκτήματα: ταχύτατη ανάλυση δεδομένων και ανταπόκριση σε καταστάσεις χωρίς τους φυσικούς –ανθρώπινους- 

περιορισμούς, όπως η έλλειψη ύπνου, το στρες, η αυξημένη αδρεναλίνη ή το χαμηλό ηθικό. Εάν μάλιστα το τεχνολογικό 

επίπεδο της εποχής μας μπορούσε να εγγυηθεί ότι οι κανόνες εμπλοκής, το γραπτό και άγραφο δίκαιο, όπως και οι ηθικές 

παράμετροι των επιχειρήσεων είναι εφικτό να προγραμματισθούν και τα ρομπότ να «γνωρίζουν» πώς να αντιδράσουν σε 

κάθε περίπτωση, τότε εκείνα θα αποτελούσαν ίσως την ιδεατή λύση που θα μείωνε τις ανθρώπινες απώλειες στα πεδία 

μαχών, τουλάχιστον όσον αφορά τους στρατιώτες.  

Ωστόσο, η τεχνολογία εκτός από τα οφέλη συνεπάγεται και υπολογίσιμους κινδύνους· στην υπό μελέτη περίπτωση το 

ρίσκο επικεντρώνεται κυρίως σε ό,τι αφορά την περίπτωση πρόκλησης βλάβης που μπορεί να μην είναι μεν ηθελημένη 

και σκόπιμη από την πλευρά των κατασκευαστών, εξακολουθεί δε να είναι εκτός του ισχύοντος ηθικού και νομικού 

πλαισίου. Μια μηχανή, όσο «έξυπνη» ή προγραμματισμένη να ανταποκρίνεται σε max πλήθος καταστάσεων (σχετικών με 

το έργο που καλείται να εκτελέσει), δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημία λόγω κατασκευαστικού σφάλματος ή αστοχίας. 

Δεδομένων των ρόλων που μελετώνται να καλυφθούν από τα ρομπότ οι ζημίες δύνανται να αφορούν ακόμη και την 

αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Συνεπώς, θα πρέπει να διευθετηθούν –πέρα από τα πρακτικά/κατασκευαστικά ζητήματα- 

και θέματα που σχετίζονται με την ηθική.  

Στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν είναι να προσεγγίσει και να απαντήσει σε μια σειρά θεμελιωδών ερωτημάτων, 

όπως:  

Ø τι κώδικας κανόνων θα πρέπει να ισχύει, ώστε να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς να 



καταστρατηγείται η Θεωρία του Δικαίου Πολέμου, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή οι κανόνες εμπλοκής (RoE) 

λόγω της εμπλοκής αυτόνομων και αυτόβουλων μηχανών στον πόλεμο,  

Ø πώς θα ορισθεί το ζήτημα της ευθύνης σε κανονιστικό επίπεδο σε σχέση με το αυτόβουλο των μηχανών, και, 

τέλος,  

Ø βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων, εάν και με ποιους τρόπους θα μπορούσε η ηθική να προγραμματισθεί και να 

αποτελέσει έτσι μέρος ενός αυτόνομου και αυτόβουλου μηχανικού συστήματος.  
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	Αγαπητέ μου Πτέραρχε, Από τεχνολογικής απόψεως πόσο δυσκολότερη είναι η εκμετάλλευση των UAS σε μαζική χρήση (cloud) από την μεμονωμένη χρήση?
	Αγαπητέ μου Πτέραρχε, Από τεχνολογικής απόψεως πόσο δυσκολότερη είναι η εκμετάλλευση των UAS σε μαζική χρήση (cloud) από την μεμονωμένη χρήση?
	Δραστηριότητες ΕΑΒ σε εξέλιξη

	Το πλέγμα σχέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, μπορεί να δώσει ώθηση στην Ανάπτυξη αντίστοιχων μηχανισμών στην εσωτερική μας πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία των Φορέων εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Πολιτική Προστασία, ΠΣ) με το ΥΠΕΘΑ;
	2.   Με επιχειρησιακή σκέψη, θα προτιμούσαμε η ΠΑ να διαθέτει τα Κονδύλια Εξοπλισμών για την Προμήθεια αφων 5ης γενιάς (F-35) ή να αποκτήσει UCAVs;
	3.  Όπλα με Τεχνητή Νοημοσύνη: ανεξέλεγκτη επιχειρησιακή δράση. Ηθικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν; Τρόπος αντιμετώπισης των όπλων αυτών με τεχνητά μέσα; Η επέκταση παραπέρα επέκταση της ιδέας μπορεί να αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, όπως έχουν υποστηρίξει ο Elon Musk,  ο  prog. Brian Cox,  ο απελθών   Stephen Hawking;
	Ευάγγελος Γεωργούσης: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  Σ.Α.Σ.Ι.(3/5/2018)

