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Ανακοίνωση

Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού των Ε.Δ. (ΕΜΠΑΕ) 1996-2000

Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΚΥΣΕΑ προχώρησε στην έγκριση του 
εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας για την περίοδο 1996 - 2000.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται μπροστά στην μεγάλη πρόκληση για την 
ισότιμη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2000 και την 
ανάδειξή της στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο ως παράγοντα ειρήνης, 
σταθερότητας, συνεργασίας.

Βρίσκεται στο ιστορικό ξεκίνημα μιας πορείας για την δημιουργία της 
ισχυρής Ελλάδας, της Ελλάδας που έχει κύρος στις διεθνείς σχέσεις και 
μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις συμμετέχοντας σε διεθνούς 
οργανισμούς και αναπτύσσοντας πολύπλευρες, δημιουργικές, διμερείς 
σχέσεις.

Βρίσκεται συγχρόνως στο ξεκίνημα μιας στρατηγικής που θα 
εκσυγχρονίσει τους θεσμούς και την λειτουργία της πολιτείας, θα 
εμπεδώσει την σταθερότητα και την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας, 
θα αποκαταστήσει την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα διαγράψει 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της.

Παράλληλα η χώρα μας αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα και 
απειλή. Η θέση μας έναντι της Τουρκίας είναι σταθερή και καθαρή : «Η 
Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν παραχωρεί τίποτα!». Η Ελλάδα δεν 
πρόκειται ποτέ να παραχωρήσει ή να διαπραγματευθεί τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα, δικαιώματα που απορρέουν από την ιστορική αλήθεια, που 
κατοχυρώθηκαν με το αίμα γενιών Ελλήνων και αναγνωρίστηκαν 
τελεσίδικα με αναμφισβήτητες διεθνείς συνθήκες.

Η πραγματικότητα αυτή μας αναγκάζει να ενισχύσουμε το αξιόμαχο των 
ενόπλων δυνάμεών μας.



Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων 
είναι:

1. το ενιαίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμών 1996-2000,
2. η ορθολογική χρησιμοποίηση πόρων,
3. η αναδιάρθρωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων,
4. η βελτίωση του μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφαλείας,
5. ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη στράτευση και τη θητεία,
6. η θέσπιση πλαισίου για την παλλαϊκή άμυνα,
7. ο εκσυγχρονισμός της στρατιωτικής εκπαίδευσης,
8. η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την επιστράτευση,
9. η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου του ΝΑΤΟ και τις πολιτικές που αναδεικνύουν την Ελλάδα ως 
παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας στα Βαλκάνια.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
εξοπλισμών, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων 
αλλά και τα όρια οικονομικής αντοχής της χώρας.

Το συνολικό κόστος του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΜΠΑΕ) 
συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που πρέπει να διατεθούν για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων μετά το 2000, ανέρχεται σε τρέχουσες 
τιμές στο ποσό των 4 τρις δρχ. περίπου. Το συνολικό κόστος των 
προγραμμάτων μέχρι και το 2000 ανέρχεται σε 1,95 τρις δρχ. Πέραν 
αυτού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα καταβληθεί κατά προσέγγιση 
ποσό 1,2 τρις δρχ., για εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η εξόφληση των εξοπλισμών που ήδη προβλέπονται από το 
προηγούμενο ΕΜΠΑΕ θα απαιτήσουν τέλος 800 δις μέχρι και το 2000.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν το προϊόν μιας λεπτομερούς και μακράς 
εξέτασης των απαραιτήτων εξοπλισμών. Η κυβέρνηση έχει συναίσθηση 
ότι το βάρος είναι ιδιαίτερα ψηλό για τον ελληνικό λαό. Πήρε τις 
αποφάσεις της με γνώμονα τις αναγκαιότητες τόσο της εθνικής άμυνας 
όσο και της οικονομίας.



Κεντρικός άξονας της αμυντικής μας πολιτικής είναι η αποτροπή.

Με την απόκτηση των νέων εξοπλισμών μέσα στα πλαίσια του 
εγκριθέντος πενταετούς εξοπλιστικού προγράμματος των Ε.Δ. 
επιδιώκουμε την βελτίωση των ικανοτήτων του αμυντικού μας 
συστήματος. Στόχοι μας είναι :

α. Στην ξηρά να δημιουργήσουμε ευέλικτες και ταχυκίνητες δυνάμεις με 
μεγάλη ισχύ πυράς, κατάλληλα οργανωμένες και διατεταγμένες.

β. Στη θάλασσα, να δημιουργήσουμε ναυτική ισχύ ικανή να εξασφαλίσει 
τον θαλάσσιο έλεγχο στις ελληνικές θάλασσες, την απόκρουση 
οποιοσδήποτε εισβολής από την θάλασσα και την ναυτική παρουσία 
στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.

γ. Στον αέρα, αεροπορική ισχύ ικανή να διασφαλίζει την αεράμυνα της 
χώρας, να διατηρεί την αναγκαία αεροπορική υπεροχή και να παρέχει 
την απαραίτητη αεροπορική κάλυψη των μονάδων στρατού ξηράς και 
ναυτικού.

Γνώμονας για τις αποφάσεις μας υπήρξαν τρία βασικά ερωτήματα:

• Τί στρατιωτικές δυνάμεις χρειαζόμαστε ;
• Τί οπλικά συστήματα είναι αναγκαία;
• Πώς μπορούμε να προμηθευθούμε τα απαραίτητα και κατάλληλα 

οπλικά συστήματα για να υποστηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις κατά 
τον οικονομικότερο τρόπο;

ΓΓ αυτό και δεν αρκεσθήκαμε σε έναν απλό καθορισμό του ορίου των 
πιστώσεων ή του ορίου δανειοδότησης και την περαιτέρω ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των κλάδων. Εξετάσαμε όλες τις στρατιωτικές ανάγκες 
μας και κατόπιν αποφασίσαμε για το επίπεδο της αναγκαίας στρατιωτικής 
ισχύος προκειμένου να διασφαλίζουμε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα.

Η απόφασή μας για τα εξοπλιστικά προγράμματα έλαβε υπόψη τις 
ανάγκες του συνόλου της αμυντικής μηχανής και όχι εκείνες κάθε Κλάδου 
ξεχωριστά. Το νέο ΕΜΠΑΕ είναι δομημένο με βάση την διακλαδική 
ιεράρχηση και την ανάγκη ανταπόκρισης του στην υπάρχουσα απειλή. Η 
αύξηση και κατανομή των αμυντικών δαπανών εγινε με κύρια κριτήρια :



• Την βελτίωση κατά προτεραιότητα των ικανοτήτων των Ε.Δ. εκείνων 
που υπαγορεύονται από την σημερινή απειλή, και τις επιχειρησιακές 
ευθύνες που έχει κάθε Κλάδος έναντι αυτής της απειλής.

• Την ποιοτική υπεροχή των οπλικών συστημάτων, που θα πρέπει να 
υπερβαίνει την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου.

• Την βέλτιστη σχέση "αποτελεσματικότητας / κόστους" των υπό 
προμήθεια μέσων.

• Το ποσοστό αξιοποίησης και διαθεσιμότητας των μέσων στο βάθος 
του χρόνου.

• Το ποσοστό απόδοσης ωφελημάτων στην εγχώρια αμυντική 
βιομηχανία.

Ειδικότερα τα κυριότερα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

1. Αερομεταφερόμενο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Εναέριο 
RADAR).

2. Απόκτηση 60 Νέων Μαχητικών Αεροσκαφών (ΝΜΑ)
3. Εκσυγχρονισμός αεροσκαφών F-4 (PHANTOM)
4. Απόκτηση Νέων Αρμάτων - Εκσυγχρονισμός των Παλαιών
5. Απόκτηση Μεταφορικών Ελικοπτέρων
6. Προμήθεια Σύγχρονων Πυρομαχικών
7. Απόκτηση Νέων Υποβρυχίων
8. Ναυπήγηση 3 Τορπιλακάτων, 2 Κορβετών και 4 Κανονιοφόρων
9. Προμήθεια Ταχύπλοων Σκαφών
10. Εκσυγχρονισμός Πλοίων
11. Απόκτηση Μέσων Αεράμυνας (Αντικατάσταση Συστήματος ΝΙΚΗ)
12. Απόκτηση νέων αντιαεροπορικών Συστημάτων (SHORAD)
13. Απόκτηση Μεταφορικών αεροσκαφών Μέσης Μεταφορικής 

Ικανότητας.
14. Απόκτηση εκπαιδευτικών αεροσκαφών.

Οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα με 
διπλό στόχο. Αφ' ενός να κάνουν σαφές σε κάθε εξωτερική επιβουλή, ότι 
η αποτρεπτική ισχύς της χώρας είναι τέτοια, ώστε κάθε προσφυγή στη βία 
θα σήμαινε ένα ισχυρό πλήγμα σε όποιον την αποτολμήσει. Αφ' ετέρου, 
οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η ενίσχυσή 
τους προκύπτει από θυσίες του Έλληνα εργαζόμενου, του κάθε Έλληνα 
πολίτη σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουν την ευθύνη για την καλύτερη



δυνατή αξιοποίηση και της τελευταίας δραχμής. Έχουν την ευθύνη 
αποτροπής και της παραμικρής σπατάλης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, σε κάθε επίπεδο, πρέπει να εντείνουν τις 
προσπάθειες αναδιοργάνωσής τους προς την κατεύθυνση μιας 
αποτελεσματικότερης λειτουργίας.

Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα επιδιώξουμε να 
μεγιστοποιήσουμε τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας. Ομως τα 
λάθη του παρελθόντος δεν θα πρέπει να επαναληφθούν. Η προσφυγή 
στην εγχώρια παραγωγή δεν επιτρέπεται να σημαίνει ούτε αυξημένο 
κόστος, ούτε χαμηλή ποιότητα, ούτε χρόνους παράδοσης έξω από κάθε 
λογική.

Η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας προϋποθέτει την 
ευρύτερη συμμετοχή όλων των Ελλήνων, μέσα και έξω από την Ελλάδα, 
στο κόστος που αυτή συνεπάγεται. Το κύριο βάρος της προσπάθειας θα 
το φέρει ο κρατικός προϋπολογισμός. Καλούνται όμως όλοι οι Έλληνες 
να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η συμβολή τους στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων. Εθνική κυριαρχία χωρίς εθνική οικονομική 
στήριξη δεν αποτελεί ισχυρή βάση.

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η χώρα αντιμετωπίζει 
δύσκολες στιγμές και πολλαπλές πιέσεις. Είναι γνωστό, ότι στο 
οικονομικό πεδίο, το 1997 και στα επόμενα χρόνια πρέπει να κάνουμε μια 
επίπονη προσπάθεια για να φέρουμε την Ελλάδα στον ίδιο παρονομαστή 
με μερικές από τις πιο ισχυρές χώρες της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτό δεν μας εμποδίζει να αναπτύξουμε πλήρως την αμυντική μας 
στρατηγική.

Η συνολική πολιτική μας για την Εθνική Άμυνα, οι πολιτικές μας θέσεις 
στους διεθνείς οργανισμούς και στις διμερείς σχέσεις, η αναπτυξιακή μας 
πολιτική ιδιαίτερα στην Θράκη και Αιγαίο, το Ενιαίο Αμυντικό δόγμα, 
αποτελούν την ισχυρότερη ασπίδα ασφαλείας της πατρίδας μας και του 
Ελληνισμού και στηρίζουν την στρατηγική ειρήνης σ' ολόκληρη την 
περιοχή.


