Αριθ. Πρωτ.: 210/07-5-19/EB
Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Προς
κ. Κυριάκο Κυριακίδη, Γενικό Διευθυντή ΓΔΑΕΕ
Κοιν.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Αποστολάκη
Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο κ. Νικόλαο Τσούνη ΠΝ

Θέμα :

Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε Εξοπλιστικά Προγράμματα –
Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής Φρεγατών τ. ΜΕΚΟ-200

Αξιότιμε κ. Γενικέ,
Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), ως συλλογικός
φορέας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, θεωρεί ως εθνική αναγκαιότητα την ενεργό συμμετοχή
της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ από τα αρχικά στάδια
σύναψης των σχετικών συμβάσεων προμήθειας, αλλά και την ετοιμότητά της για την καλύτερη δυνατή
εκμετάλλευση των διαθέσιμων υποδομών της μέσω της ανάληψης ουσιαστικού έργου υποστήριξης,
που θα διασφαλίσει την επιδιωκόμενη για την χώρα ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών.
Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι η αναθέτουσα αρχή θα συνάπτει ταυτόχρονα με τη κύρια
σύμβαση προμήθειας και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασμού (Άρθρο 4 του ν.3978/2011
- Συμβάσεις εν Συνεχεία Υποστήριξης - FOS)
Επιπλέον, ο Νόμος 3883/2010, στο Άρθρο 75, προβλέπει ότι στο Μακροπρόθεσμο και στο Τριετές
Κυλιόμενο Πρόγραμμα Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάμεων εντάσσονται μόνον ολοκληρωμένες προτάσεις για την προμήθεια αμυντικού υλικού
(υποπρογράμματα). Οι προτάσεις αυτές, ανάμεσα στα άλλα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση
για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του αμυντικού συστήματος και πρόταση για την ασφάλεια
εφοδιασμού με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής,
συμπαραγωγής και υποστήριξης.
Είναι λογικό ότι η συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου υπάρχει δυνατότητα, στον
τομέα της εν Συνεχεία Υποστήριξης – FOS, εκτός της ταχείας και απρόσκοπτης λειτουργίας της
αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε υλικό και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης, οδηγεί ενδεχόμενα και σε μικρότερο κόστος στο συνολικό κύκλο ζωής των αμυντικών
συστημάτων.
Τα μέλη της Ένωσής μας, με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συμπαραγωγής ή ως μέλη
κοινοπραξιών, έχουν αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν και να
παραδίδουν συστήματα, υπομονάδες και LRUs ηλεκτρονικών συστημάτων με τα υψηλότερα πρότυπα
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(standards) Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance) σε τομείς όπως: Combat Management
Systems, Electronic Warfare Systems, Communications, Cables and Harnesses, Integration of
Electronics. Παράλληλα, αρκετές εταιρείες, δραστηριοποιούνται σε παροχή υπηρεσιών Συντήρησης,
Εν-συνεχεία Υποστήριξης (FOS) και Παροχής Ανταλλακτικών, Εκπαίδευσης, Testing and Verification,
Installation και Setting-to-Work (STW) και Υποστήριξης στο πεδίο (Field Services).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και με δεδομένο ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη του
Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) των Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ, ευελπιστούμε στην
Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων (RFP – Request For Proposals) προς τις υποψήφιες
ενδιαφερόμενες εταιρίες να διατυπωθούν και απαιτήσεις για Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή και την
Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Ασφάλεια Εφοδιασμού, μέσω της υποβολής Ολοκληρωμένης Πρότασης,
η οποία και θα αξιολογείται/ βαθμολογείται κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης και θα καλύπτει
κατ ’ελάχιστον τα παρακάτω:
(1) Περιγραφή περιοχών βιομηχανικής συνεργασίας/ συμπαραγωγής, σε κρίσιμα συστήματα/
υποσυστήματα όπως θα καθοριστούν από το Π.Ν. στα πλαίσια της Ασφάλειας Εφοδιασμού.
(2) Μελέτη για εγκαθίδρυση δυνατοτήτων Εν Συνεχεία Υποστήριξης μέσω ανάπτυξης κατάλληλων
εγχώριων υποδομών.
(3) Δυνατότητα διάθεσης σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (license) για την ανάληψη της εν
συνεχεία υποστήριξης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ευρεία συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα,
λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που μπορεί να προσφέρει, μόνο θετικές συνέπειες θα έχει στη
μείωση του συνολικού κόστους του προγράμματος.
Η ΕΕΛΕΑΑ ευελπιστεί ότι το ΥΠΕΘΑ θα ανταποκριθεί στο ανωτέρω αίτημα, με στόχο την έγκαιρη
ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις
Ένοπλες Δυνάμεις και την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Βερονικιάτης

Χαράλαμπος Παπασπύρος
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