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■  ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ καταρρίπτονται τα επιχειρή
ματα του πρώην υπουργού Αμυνας Ακη Τσοχα- 
τζόπουλου σχετικά με τις «διαφανείς διαδικασί
ες» και τον «διεθνή διαγωνισμό» για την προμή
θεια των υποβρυχίων 214 από τη γερμανική κοι
νοπραξία Ferrostaal/HDW.

Η Real news αποκαλύπτει το απόρρητο ενη
μερωτικό σημείωμα του Α. Τσοχατζόπουλου 
προς το ΚΥΣΕΑ, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 
1998, λίγους μήνες δηλαδή πριν το κυβερνη
τικό όργανο αποφασίσει την απευθείας ανάθε
ση τηςπρομήθειαςτων υποβρυχίων τύπου 214 
στην HDW. Πολλά από όσα επικαλείται στο ση
μείωμα ο πρώην υπουργόςγια να πείσει τα μέ
λη ότι η επιλογή είναι συμφέρουσα δεν ισχύ
ουν. Κατ' αρχάς υποστηρίξει ότι η εισήγηση 
να αγοραστούν γερμανικά υποβρύχια έγινε 
από το ΓΕΝ, ενώ η αλήθεια είναι ότι το Πολεμι
κό Ναυτικό συμφώνησε μόνο σε ένα συνολι
κό πρόγραμμα που αφορούσε την αγορά τεσ
σάρων υποβρυχίων.

Αυχοαναιρείται
Ταυτόχρονα, ο πρώην υπουργός υποστηρίξει ότι 
το ΚΥΣΕΑ στις 24 Ιουλίου 1998 «ενέκρινε τη ναυ
πήγηση τριών νέων υποβρυχίων με option για 
ένα ακόμη και την υλοποίηση του προγράμματος 
με ανάθεση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά». Αυ
τό αναιρείται από τον ίδιο τον Α. Τσοχατζόπουλο 
σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής που λέει σα
φώς ότι από το ΚΥΣΕΑ «έχει εγκριθεί η δομή δυ
νάμεων του Πολεμικού Ναυτικού μέχρι το 2010, 
η οποία προβλέπει την ύπαρξη 12 υποβρυχίων, 
έναντι των υφιστάμενων σήμερα οκτώ».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ενη
μέρωση αναγράφεται ότι «μετά από έρευνα 
αγοράς συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοι
χεία» και προκρίνονται τέσσεριςτύποι υποβρυ
χίων, οι οποίοι «ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
και επιχειρησιακές απαιτήσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού», σημείο που αναιρείται λίγο παρα
κάτω στην ίδια απόφαση: «Τον Αύγουστο του 
1998, τα Ελληνικά Ναυπηγεία υπέβαλαν πρό
ταση για άμεση έναρξη προγράμματος συ
μπαραγωγής των Υ/Β με τα γερμανικά ναυπη
γεία Ferrostaal/HDW. Η πρόταση κατά τα Ε.Ν. 
Α.Ε. παρουσιάζει τα παρακάτω βασικά πλεο
νεκτήματα: αποφυγή της εξαιρετικά χρονοβό- 
ρας διαδικασίας κατάρτισης των Ε.Ν. Α.Ε. και 
αξιολόγησης από την υπηρεσία πέντε εναλλα
κτικών προσφορών, που εκτιμάται ότι δεν θα 
επιτρέψει την υπογραφή της σχετικής σύμβα
σης πριν το έτος 2001 και έναρξη κατασκευής 
μετά το 2003». Παράλληλα, παραθέτει μια σει
ρά επιχειρημάτων σχετικά με τα πλεονεκτήμα-
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Τα κόλπα του Ακη και 
η ενόχληση των Γάλλων
Πώς ξεγέϋασε το ΚΥΣΕΑ, επικαλούμενος ανύπαρκχες εισηγήσεις του 
ΠοΗεμικού Ναυτικού και προκαΗώντας τις διαμαρτυρίες των ανταγωνιστών

«htf ·ί

In M»y. *<*< « ««*»* <4 «w *"4
ÍÍLt, «< t TOT »*««·'* « F.·« ’>·»
WA a  μ  ir.pis?« « y  *i!b«S »ny <üww«0ft

HO* fe ** ÜÏP'Ί ώ-“; !
i-.i «tkw* ii-nui » '-«4« »'* ilt " Β ί·Β

Ewop fe':f »a! “S*«
siiiArf pi««* Ç

»*4 ■*«
«¡Λ«** «'=*'« KinoaK «  *CS 

5COR?e*E Sw* * *

VllOYTTûlO ESMKH1AMYNAT"”
reraKHAíElfeYKW esorvurKON 
ACk\vti 9 Οί.τωΐΙ(η»,> 1352

e n h iv ie p m h j s v t e a

γ ια  ΤΟ ΠΡΟΙΤΑΓΛΚΑ NEON ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ

■¿■ntov ΑρυντίΚόΦ Χώρου.

- i - s s i s a K ï S S S E s

8. Σης 24 IcuAleu 15S3 rc ΚΥΣΕΑ tvfxfm  ?η ναυττήγηοη τριών 
vr.urv Y/B. με δχσώμσ γ;α ένα ( I) ακόμη OPTION και την υλοποίηση 

του προγράμματος μι ανάβεση πτο ΕΝ ΑΕ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά)

S. Tav Αύνοσστο 1398 in EN  ΑΕ un ί8άλσν nsótooo w r άίχση 
ταρία πρτ-,γρομμοτος οιηπταραγωνής των Υ/Β. με τα Γερμανικά 

v s v n ,^ ^ 'T :57íCfWr-?t~npómciT, κα;ά τα ΕΝ ΑΕ. τ-αρτχ-επάξει τα 
παρακάτω βασικό ττλεονε<;,ήματο :

C. Αποφυγή της εξαιρετικά χρονοβάρος δ*2&κα«ήας 
κατάρτατΓ,ς αττό τα ΕΝ ΑΕ και ας*ολόγησης αττί την Υπρεσία πέντε 
ívoM ojkíxwv προαρορών, που έκτιμάται ότι ίεν 6ο ειτττρέςει την 
υπογραφή της αχεπκής ουμβαετης πριν αιτώ so έτος 2001 κα: ίναρςη 
κατασκευής ικτό το 2003

β. λ-Όκρά. αναγνωρισμένη φήμη και αξιοτηστία τ«γ 
vsunrryïiujv FS/HDW Οίη σχεδίααη-κατοαχειιι) αιτολστως σύγγοσνων

τα της συγκεκριμένης προμήθειας όπως η «μα- 
κρά, αναγνωρισμένη φήμη και αξιοπιστία των 
ναυπηγείων Ferrostaal/HDWστη σχεδίαση, κα

τασκευή απολύτως σύγχρονων υποβρυχί
ων», αποκρύπτονταςτην πρόθεση άλλων 
εταιρειών να συμμετάσχουν στον διαγω
νισμό στους ίδιους χρόνους παράδοσης 
και σε πιο συμφέρουσεςτιμές.
Ολες αυτές οι πρακτικές είχαν ηροκαλέσει 
την αντίδραση των Γάλλων ανταγωνιστών 

ί της γερμανικής κοινοπραξίας οι οποίοι, με 
( επιστολή που υπέγραφε ο πρόεδρος και δι- 

ευθύνωνσύμβουλοςτηςϋΟΝ, Μ. 0 3 5 ΐεώη, 
και απευθυνόταν προςτον Α. Τσοχατζόπου

λο, με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 1999, ση
μειώνει με νόημα πως. «Τον Ιούνιο αποστείλαμε 
μια πάρα πολύ ελκυστική προσφορά, η οποία 
φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί κατά έναν μη 
κατάλληλο τρόπο, χωρίςοποιαδήηοτε άλλη πε
ραιτέρω συζήτηση...».

Στη συνέχεια γίνεται πιο επεξηγηματικός για 
το τι εννοεί: «Σε όλη την Ευρώπη, ο δίκαιος (θε
μιτός) και ανοικτός διαγωνισμός έχει προοδευτι
κά καταστεί μια στάνταρ πρακτική όσον αφορά 
τις αγορές εξοπλισμών και κατ' αυτόν τον τρό
πο δεν αντιλαμβανόμεθα την ακολουθηθείσα 
διαδικασία και, βεβαίως θα εκτιμήσουμε πραγ
ματικά το γεγονός ότι θα δυνηθούμε να έχουμε 
μια επεξήγηση στο ποια οικονομική και τεχνική 
αξιολόγηση - εκτίμηση οδήγησε τη ΓΔΕ να πα
ρεμποδίσει τα δεοτρεπε από του να ληφθούν 
υπόψη για περαιτέρω ανάλυση...».

Α μφ ιβολ ία
Ο επικεφαλήςτης DCN με τιςεπισημάνσειςτου 
φαίνεται να θέτει εν αμφιβάλω και το επιχείρη
μα πως η απευθείας διαπραγμάτευση επελέγη 
λόγω της κατεπείγουσαςανάγκης να ολοκληρω
θεί ο ελληνικός στόλος υποβρυχίων: «Το προ
ηγμένο στάδιο εξέλιξης και ανάπτυξης αυτού 
του τύπου υποβρυχίου θα διασφάλιζε βεβαί
ως πολύ συντομότερες παραδόσεις υποβρυ
χίων κατηγορίας Scorpène για το Ελληνικό Πο
λεμικό Ναυτικό, λόγω του γεγονότος ότι η με- 
ταβίβαση-μεταφορά των αρχείων κατασκευής 
και ναυπήγησης περί "εκπαίδευσης εργασίας" 
στα Ελληνικά Ναυπηγεία θα μπορούσε να αρ
χίσει σημαντικά νωρίτερα...». Μάλιστα, ο γαλ- 
λόίσπανικόςόμιλοςμετην ίδια επιστολή συμπε
ριλαμβάνει στην αρχική προσφορά των 340 
δ ια  δρχ. την κατασκευή όχι μόνο 4 υποβρυχί
ων, αλλά και τριών ακόμη ίδιου τύπου και τέσ
σερα υποβρύχια κατηγορίας Agosta του Γαλ
λικού Πολεμικού Ναυτικού, επιθεωρημένα και 
επισκευασμένα, με επιχειρησιακή δυνατότη
τα 10 ετών. Από όσα αναφέρονται στην επιστο
λή προκύπτει ότι ο Α. Τσοχατζόπουλος δεν έλε
γε όλη την αλήθεια στη Βουλή, όταν απαντού
σε στις 9 Νοεμβρίου 1999 πως το ΚΥΣΕΑ έκανε 
αποδεκτές παράλληλα και τις προσφορές άλλων 
οίκων που ενδεχομένως να επεδίωκαν να συμ
μετάσχουν στο υπό συζήτηση εξοπλιστικό πρό
γραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, αφού από 
τα λεγάμενα του Μ. Castelan φαίνεται πως δεν 
υπήρξε καμία επίσημη πρόσκληση, ενώ η οικο
νομική τους προσφορά -όπως φαίνεται εκ των 
υστέρων- δεν αξιολογήθηκε.

1,2. Η  επιστολή των 
Γάλλων με την οποία 
αντιδρούν στην επιλο

γή κοτασκευάστριας κοινοπρα
ξία ς για τα υποβρύχια  
3,4. Το απόρρητο ενημερω τι
κό σημείω μα του Ακη Τσοχα
τζόπουλου προς το ΚΥΣΕΑ. στο 
οποίο ο πρώην υπουργός προ
σπαθεί να πείοει ότι η επιλογή 
της κοινοπραξίας Ιεπ Ό ΐώ β Ι 
/H DW  είναι η π ιο συμφέρουσα

Επιστολή και στον Σημίτη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και διευθύνων σύμβουλος της DCN, Μ. Castelan, 
είχε στείλει επιστολή και στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 
με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1999, περίπου έναν μήνα μετά 
την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να συνεχιστούν οι άμεσες διαπραγ
ματεύσεις με τα Ελληνικά Ναυπηγεία και την Η DW, προσπαθώ
ντας να εξηγήσει τον αποκλεισμό της εταιρείας του από τις δι
αδικασίες των προσφορών: «Μένουμε έκπληκτοι εκ του γεγο- 

; νότος ότι δεν προσκληθήκαμε αναφορικά με την υποβολή προ
σφοράς για συμμετοχή στον διαγωνισμό στα Ελληνικά Ναυπη
γεία με βάση την πρόταση για τα υποβρύχια Scorpéne 

j στην τιμή ανερχόμενη στο ποσό των 340 δια. δρχ.
για τέσσερα πλοία αντί για τρία, την οποία ηραγ- 

I ματοποιήσαμε τον Ιούνιο, κατόπιν αιτήματος εκ 
( μέρους του Γενικού σαςΔ/ντή Εξοπλισμώγ κα- 
1 τά τον χρόνο που αυτός συναντήθηκε, τον μή

να Μάιο, με τον Γάλλο ομόλογό του...».
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