
 
 
     

Αθήνα, 8/10/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς τους κ. 

Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια στα Ελληνικά Αμυντικά 

Συστήματα (Ε.Α.Σ.)» 

Ήδη από τη θητεία του ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

(2013-2015), ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε μια πρωτοφανή εμμονή απαξίωσης 

των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ.), με την τότε δεδηλωμένη 

πρόθεσή του να προχωρήσει σε εκτεταμένες απολύσεις εργαζομένων, οι 

οποίες θα προστίθεντο στην απόφαση της τότε Κυβέρνησης της Ν.Δ. για 

χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο. Σήμερα, παρά την απουσία μνημονιακών 

δεσμεύσεων, η προσπάθεια απαξίωσης των Ε.Α.Σ. συνεχίζεται υπό άλλη 

σκοπιά από ακόμη μία Κυβέρνηση της Ν.Δ.. Συγκεκριμένα, η κακοδιαχείριση 

στα Ε.Α.Σ. αποτυπώνεται στους διαγωνισμούς και στις συμβάσεις, που 

αφορούν τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α., προκηρύχθηκε ο 

διαγωνισμός 23/ΚΔ/2019 για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, διάρκειας 1 

έτους και καθαρής αξίας 909.960 € (1.117.190€ με Φ.Π.Α.), με ημερομηνία 

ανάρτησης στη «Διαύγεια» την 5η Δεκεμβρίου 2019. Κατόπιν αυτού, από τη 

νέα διοίκηση των Ε.Α.Σ., παρατηρείται σωρεία αποσύρσεων και 

αντικαταστάσεων με νέους διαγωνισμούς: 

- Ο 23/ΚΔ/2019 από το διαγωνισμό 03/ΚΔ/2020 διάρκειας 3 ετών (2 έτη + 1 

έτος κατ’ επιλογή) καθαρής αξίας 3.265.386€ και 1.632.693€ αντίστοιχα, 

ήτοι συνολικά 4.898.079 € (6.073.618 € με Φ.Π.Α.). 

- Ο 03/ΚΔ/2020 από το 13/ΚΔ/2020 διάρκειας 3 ετών (2έτη + 1 έτος κατ’ 

επιλογή) καθαρής αξίας 2.773.557€ και 1.386.778€ αντίστοιχα, ήτοι 

4.160.336 € (5.158.817 € με Φ.Π.Α.). 



- Ο 13/ΚΔ/2020 από το 17/ΚΔ/2020 διάρκειας 3 ετών  (2έτη + 1 έτος κατ’ 

επιλογή) καθαρής αξίας 3.009.437€ και 1.504.719 € αντίστοιχα, ήτοι 

4.515.156 € (5.597.553 € με Φ.Π.Α.). 

- Ο 17/ΚΔ/2020 από το 39/ΚΔ/2020 ίδιας διάρκειας και αξίας, καθαρής αξίας 

3.009.437€ και 1.504.719 € αντίστοιχα, ήτοι 4.515.156 € (5.597.553 € με 

Φ.Π.Α.). 

Συνάγεται, δηλαδή, ότι από το 2020 έως το τέλος του 2021, όταν και 

λήγει η τελευταία παράταση με την ως άνω ανάδοχο εταιρεία, η φύλαξη 

καλύπτεται με διαδοχικές απευθείας αναθέσεις ελλείψει ολοκληρωμένου 

διαγωνισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η πρακτική των απευθείας 

αναθέσεων έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού με 1.830.529 € (2.269.855 € με Φ.Π.Α.), τη στιγμή που η 

αντίστοιχη ετήσια σύμβαση (23/ΚΔ/2019), συναφθείσα επί Κυβέρνησης 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ήταν υποδιπλάσια (909.960 €). Κατά συνέπεια, η τετράκις 

ακύρωση αλλεπάλληλων διαγωνισμών για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων 

των Ε.Α.Σ. έχει οδηγήσει στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με 

υπέρογκα ποσά, εξαιτίας απευθείας αναθέσεων στην ίδια εταιρεία. 

Επειδή η διαφύλαξη της χρηστής λειτουργίας και η περαιτέρω 

ανάπτυξη των Ε.Α.Σ. συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προσφέρει 

δυνατότητες ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας. 

Επειδή είναι αναγκαία η αναζήτηση ευθυνών για την τρέχουσα 

κατάσταση στα Ε.Α.Σ. και είναι αδιανόητο οι εργαζόμενοι να αποτελούν 

μονίμως τα εξιλαστήρια θύματα. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Πρόκειται να αναζητηθούν ευθύνες για τα ως άνω φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής και χρηστής διαχείρισης στα Ε.Α.Σ.; 

2) Πώς σκοπεύουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την προοπτική 

των Ε.Α.Σ. ως βασικό πυλώνα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας; 

Παρακαλούμε όπως μας προσκομιστούν τα πορίσματα, τα οποία 

αφορούν τις διαδικασίες ακυρώσεων των ως άνω παρατιθέμενων 

διαγωνισμών. 



Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία 

Αυγέρη Δώρα 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βίτσας Δημήτριος 

Γκιόλας Ιωάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπυρίδων 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Θάνος 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παππάς Νικόλαος 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

Τζάκρη Θεοδώρα 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 



Ψυχογιός Γεώργιος 


