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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά στις επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση, 

που εισήλθε η Ελλάδα από το 2009, στις Αμυντικές Δαπάνες. Οι Αμυντικές Δα-

πάνες μειώθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ δεν γίνονται αγορές 

νέων σύγχρονων οπλικών συστημάτων ή και αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός των 

ήδη υπαρχόντων εξαιτίας κυρίως της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να αντα-

πεξέλθουν στις μείωση των Αμυντικών Δαπανών. Οι τρόποι αντίδρασης τους 

αφορούσαν είτε την περικοπή διάφορων δαπανών είτε την εξεύρεση καλύτερων 

από οικονομικής άποψης λύσεων είτε την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσω-

πικού είτε την προσπάθεια για αλλαγή της νοοτροπίας ώστε να γίνει εξοικονόμη-

ση πόρων. Λόγω της απειλής που αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει 

περαιτέρω μείωση των Αμυντικών Δαπανών της. 

Λέξεις Κλειδιά: Αμυντικές Δαπάνες, Οικονομική Κρίση, Ακαθάριστο Εγ-

χώριο Προϊόν 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ



 

1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις επιπτώσεις που είχε στις Αμυντικές 

Δαπάνες (ΑΔ) η οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2009. Οι επι-

πτώσεις αυτές αφορούσαν τόσο την ποσοτική μείωση διαφόρων συντελεστών 

των ΑΔ αλλά και διάφορες ποιοτικές μεταβλητές σχετικές με την λειτουργία των 

Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). 

To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας μειώθηκε συνεχόμε-

να από το 2009 έως το 2016. Η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα 

είναι απόρροια του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος που είχε η χώρα το 

2009 (15,4% του ΑΕΠ της) και της αδυναμίας αναχρηματοδότησης του υπερβάλ-

λοντος δημόσιου χρέους. Η Ελλάδα τελικά κατέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ), στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) για την κάλυψη των δανειακών αναγκών και υπέγραψε το Μνημό-

νιο Συνεννόησης για να ακολουθήσει κάποια μέτρα στην οικονομική της πολιτική. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει προσπάθεια περικοπής των δημοσίων δαπα-

νών, μέρος των οποίων αποτελούν και οι ΑΔ, και έτσι σταδιακά να μειωθεί το 

υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα επόμενα χρόνια λόγω των υφεσιακών μέ-

τρων που έλαβαν όλες οι κυβερνήσεις μειώθηκε περαιτέρω το ΑΕΠ της Ελλάδας 

με αποτέλεσμα να μειωθούν και όλες οι υποκατηγορίες δημοσίων δαπανών, συ-

μπεριλαμβανομένου και των ΑΔ, επειδή αυτές υπολογίζονται ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. 

Η μείωση των ΑΔ ήταν αρχικά εμφανής στις μειώσεις των αποδοχών του 

προσωπικού των ΕΔ, που πραγματοποιήθηκε από το 2010 έως το 2012 (κατάρ-

γηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών το 2011 και μείωση το 

2012). Το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορούσε τις ΕΔ άρχισε να περικό-

πτεται από το 2010 με αποτέλεσμα οι δαπάνες που αφορούσαν την λειτουργία 

τους καθώς και την προμήθεια  οπλικών συστημάτων να μειώνονται σταδιακά 

κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι περίπου ο μισός προϋπολογισμός του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) έχει περικοπεί από την έναρξη της κρίσης. 
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Οι ΑΔ αποτελούσαν πάντα ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της 

Ελλάδας και κυμαινόταν από 5% μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέ-

χρι λίγο πάνω από 2% τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα, ως κράτος – 

μέλος του ΝΑΤΟ, ακόμη και μετά την οικονομική κρίση που επικρατεί συνεχίζει 

να δαπανά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της στις  ΑΔ (πάνω από το 2%, 

όπως έχει συμφωνηθεί για όλα τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ), ενώ τα περισσότερα 

κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δαπανούν ένα πολύ μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους 

για τις ΑΔ τους, αφού δεν έχουν κάποιον εμφανή και άμεσο κίνδυνο για την εθνι-

κή τους ασφάλεια. Οι δαπάνες όμως για τους εξοπλισμούς και τις υποδομές δεν 

είναι αντιστοιχούν στο 20% των ΑΔ έτσι ώστε να γίνεται ανανέωση των οπλικών 

της συστημάτων. 

Τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση υπήρχε ανταγωνισμός στον χώρο 

των ΕΔ και κυρίως των εξοπλιστικών προγραμμάτων με την Τουρκία, εξαιτίας 

των διαφόρων κρίσεων που είχαν οι σχέσεις των δύο χωρών ειδικά το 1974, το 

1987 και το 1996. Η Τουρκία έχει περισσότερα οπλικά συστήματα από την Ελ-

λάδα, αλλά προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να εκμεταλλευτεί και την αμυντική της 

βιομηχανία ώστε να μειώσει τις εισαγωγές οπλικών συστημάτων από τρίτες χώ-

ρες, Η Ελλάδα ειδικά μετά την κρίση του 1996 έγινε ένας από τους μεγαλύτερους 

εισαγωγείς οπλικών συστημάτων διεθνώς σε αναντιστοιχία με το μέγεθος αλλά 

το ΑΕΠ της, ενώ η αμυντική της βιομηχανία παρουσιάζει πολλά κυρίως οικονομι-

κά προβλήματα. 

Η οικονομική κρίση δημιούργησε διάφορα προβλήματα που σχετίζονταν 

κυρίως με τις λειτουργικές δαπάνες. Οι ΕΔ προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την 

κρίση στην αρχή σπασμωδικά (με μείωση ασκήσεων και κατάργηση παρελάσε-

ων μηχανοκίνητων τμημάτων). Τελικά υπήρξαν ευκαιρίες από την οικονομική 

κρίση, αλλά και στην διεθνή πολιτική κατάσταση, και η Ελλάδα άρχισε να διορ-

γανώνει και να συμμετέχει σε διεθνείς ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ εκμε-

ταλλεύεται και τις διάφορες υποδομές που διαθέτει έτσι ώστε προσωπικό από 

άλλες χώρες να εκπαιδεύεται στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν πολλά προβλήματα για τον μέλλον κυρίως των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων στις ΕΔ. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για την αγορά νέων 

οπλικών συστημάτων τα επόμενα χρόνια και ο εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση 
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των υπαρχόντων κυρίων οπλικών συστημάτων δεν πραγματοποιείται εξαιτίας 

της αβεβαιότητας που δημιούργησε η οικονομική κρίση στο μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των ΕΔ. Η Ελλάδα προσπαθεί με διάφορους 

τρόπους και πρωτίστως την αξιοποίηση της βάσης της Σούδας και την παραχώ-

ρηση και άλλων βάσεων να αποκομίσει αντισταθμιστικά οφέλη με την παραχώ-

ρηση από άλλες χώρες (κυρίως τις ΗΠΑ) μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων, 

αφού δεν μπορεί λόγω της οικονομικής κρίσης να αποκτήσει νέα οπλικά συστή-

ματα. 

Οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται τις ΕΔ περισσότερο από κάθε άλλο το-

μέα των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι αυτές που προασπίζουν την εθνική άμυνα 

και αποτελούν δύναμη αποτροπής σε όποιον επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία 

της χώρας. Εκτός όμως από την βασική τους αποστολή προσπαθούν να βοηθή-

σουν και σε άλλα ζητήματα, όπως έγινε με την αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κρίσης και τα κέντρα υποδοχής προσφύγων. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση και η μελέτη της 

σχέσης μεταξύ της οικονομικής κρίσης, που εκφράζεται με την μείωση του ΑΕΠ, 

και των ΑΔ. Γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιπτώσεις που έχει αυτή η 

οικονομική κρίση τόσο με την ανάλυση οικονομικών στοιχείων του ΑΕΠ και των 

ΑΔ, καθώς και των διαφόρων υποκατηγοριών των ΑΔ. Επίσης, γίνεται προσπά-

θεια να διερευνηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει επιφέρει η οικονο-

μική κρίση στον τρόπο που ενεργούν οι ΕΔ.  

 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας και την διευκρί-

νηση των στόχων αυτής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην σχέση που υπάρχει διαχρονι-

κά ανάμεσα στο ΑΕΠ και τις ΑΔ και παρατίθενται διάφορες μελέτες που αφορούν 

την σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ποσοτική ανάλυση των επιπτώ-

σεων που έχει η οικονομική κρίση στις ΑΔ. Παρατίθενται στοιχεία για την οικονο-
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μική κρίση του 1989 – 1993, τις ΑΔ άλλων χωρών, τον τρόπο που αποκτήθηκαν 

τα οπλικά συστήματα και το πώς αυτά αναβαθμίστηκαν - εκσυγχρονίστηκαν, την 

σύγκριση των οπλικών συστημάτων με τα αντίστοιχα της Τουρκίας, τον επιμερι-

σμό των ΑΔ στις τρεις υποκατηγορίες και, τέλος, την σύγκριση των ΑΔ με τις δα-

πάνες για την υγεία και την εκπαίδευση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ποιοτική ανάλυση των επιπτώ-

σεων που έχει η οικονομική κρίση στις ΑΔ. Παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την 

λειτουργία των ΕΔ, τον τρόπο όπου προγραμματίζεται η αγορά νέων οπλικών 

συστημάτων ή ο εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των υπαρχόντων και, τέλος, οι 

ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν από τις ΕΔ. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

των συμπερασμάτων της εργασίας. 
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 2 ΑΕΠ και Αμυντικές Δαπάνες 

 2.1  ΑΕΠ και Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα 

Μετά την αποχώρηση των Γερμανικών δυνάμεων από την Ελλάδα και την 

λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα είχε μια καταστραμμένη οικονομία 

και με την συμφωνία της Γιάλτας εντάχθηκε στην σφαίρα επιρροής της Μεγάλης 

Βρετανίας. Με την έναρξη των εχθροπραξιών με τους αντάρτες η Μεγάλη Βρετα-

νία βοηθούσε τις ελληνικές ΕΔ με διάφορους τρόπους. Η ελληνική οικονομία 

προσπαθούσε να συνέλθει και να βάλλει τις βάσεις για οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας μετά από τις καταστροφές που υπέστη η χώρα εξαιτίας της γερμανικής 

κατοχής. Η Μεγάλη Βρετανία είχε πολλά οικονομικά προβλήματα εκείνη την πε-

ρίοδο με αποτέλεσμα να μην δύναται να υποστηρίξει την Ελλάδα με οποιαδήπο-

τε μορφής βοήθεια. Τον Φεβρουάριο του 1947 ζήτησε από τις ΗΠΑ να πάρουν 

την θέση της στην υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ, Χάρρυ Τρούμαν, σε ομιλία του στις 12 Μάρτιου 1947 επισήμανε ότι οι ΗΠΑ 

θα βοηθήσουν την Ελλάδα και την Τουρκία, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτι-

κά, ώστε να μην πέσουν στην σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, εφαρ-

μόζοντας με αυτόν τον τρόπο το δόγμα της ανάσχεσης εναντίον της. Το Αμερι-

κανικό Κογκρέσο τον Μάιο του 1947 ενέκρινε οικονομική βοήθεια 400.000.000 

δολαρίων, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση κατάφερε να αντιμετωπίσει και 

τελικά να νικήσει τους αντάρτες. Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έγιναν όμως αμέ-

σως δεκτές στο ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε το 1949. Η είσοδος των δύο χωρών στην 

συμμαχία πραγματοποιήθηκε το 1952 μετά την αποστολή και από τις δύο εκ-

στρατευτικού σώματος στην κορεατική χερσόνησο για την ενίσχυση των δυνά-

μεων που μάχονταν κατά των κομμουνιστών Κορεατών  (Σταθάκης 2004). 

Στην συνέχεια και σε μια μακρά περίοδο οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν τις ΕΔ 

τόσο της Ελλάδα όσο και της Τουρκίας ώστε να δύνανται να αντιπαρατεθούν με 

τις αντίστοιχες δυνάμεις των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η βοήθεια 

αυτή είχε την μορφή χρηματοδότησης και ήταν γνωστή με τον όρο «7:10», δηλα-

δή για κάθε 7 δολάρια που θα λάμβανε η Ελλάδα, η Τουρκία θα λάμβανε 10 δο-

λάρια. Η χρηματοδότηση των δύο χωρών φαίνεται να έγινε για να υπάρξει ένα 

καθεστώς ισορροπίας ανάμεσα τους και να μην υπάρχουν εντάσεις μεταξύ τους 

κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Η βοήθεια αυτή σταμάτησε να υφίσταται το 1997 
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μετά από μια μακρά περίοδο σχεδόν πενήντα ετών. Το συνολικό όφελος για την 

Ελλάδα ήταν 5,7 δις $, ενώ για την Τουρκία ήταν 9,8 δις $  (Bozikas 1998). 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι ΑΔ της Ελλάδας από το 1949 έως 

το 1959  (SIPRI 16/7/2017):  

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2017 

Διάγραμμα 2.1 : Ποσοστό επί του ΑΕΠ των ΑΔ της Ελλάδας 1949 - 1959 

Στην περίοδο από το 1949 έως σήμερα έχουν υπάρξει διάφορες αυξο-

μειώσεις στις ΑΔ της Ελλάδας κυρίως εξαιτίας της απειλής που αυτή αντιμετώπι-

ζε. Ως μέλος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα θα έπρεπε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον 

κίνδυνο από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και ως εκ τούτου η οργάνωση των ΕΔ 

ήταν προσανατολισμένη για την αντιμετώπιση κυρίως της Βουλγαρίας, που ήταν 

μέλος του. Στο διάγραμμα 2.1 φαίνεται ότι από το 1949 έως το 1959 οι ΑΔ της 

Ελλάδας ήταν πολύ υψηλές και αποτελούσαν περίπου το 5-7 % του ΑΕΠ αυτής. 

Αυτό έγινε κυρίως λόγω της συμμετοχής της χώρας στην εκστρατεία της Κορέας 

και στην συνέχεια λόγω των υποχρεώσεων που είχε προς το ΝΑΤΟ. Μετά τα 

γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1955, και στην συνέχεια με την ανεξαρτη-

σία της Κύπρου το 1959, φάνηκε ότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και έναν 

ακόμη αντίπαλο, ο οποίος ανήκε στην ίδια συμμαχία με αυτήν, δηλαδή την Τουρ-

κία.  

Το ΑΕΠ και οι ΑΔ της Ελλάδας (σε τρέχουσες τιμές $) καθώς και το πο-

σοστό των ΑΔ επί του ΑΕΠ από το 1960 μέχρι σήμερα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα  (The World Bank 16/7/2017) (SIPRI 16/7/2017): 
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Πίνακας 2.1 : ΑΕΠ - Αμυντικές Δαπάνες Ελλάδας 1960 - σήμερα 

ΕΤΟΣ 
ΑΕΠ  
($) 

%ΑΔ 
/ΑΕΠ 

ΑΔ 
($) 

ΕΤΟΣ 
ΑΕΠ  
($) 

%ΑΔ 
/ΑΕΠ 

ΑΔ 
($) 

1960 4.446.528.165 3,8 170.327.798 1989 79.169.043.642 3,2 2.560.254.614 
1961 5.016.048.786 3,3 167.762.366 1990 97.891.090.929 3,3 3.193.376.484 
1962 5.327.573.509 3,2 170.034.223 1991 105.143.232.380 3,0 3.146.899.035 
1963 5.949.478.035 3,0 179.495.713 1992 116.224.673.043 3,1 3.623.052.915 
1964 6.680.298.251 2,8 188.207.553 1993 108.809.058.859 3,1 3.364.413.330 
1965 7.600.579.093 2,8 209.674.800 1994 116.601.802.107 3,1 3.587.244.914 
1966 8.455.611.129 2,8 238.979.295 1995 136.878.366.230 3,1 4.179.913.247 
1967 9.136.711.288 3,4 313.035.616 1996 145.861.612.826 3,2 4.613.167.577 
1968 9.915.140.546 3,7 366.771.883 1997 143.157.600.025 3,2 4.573.516.492 
1969 11.266.091.571 3,8 425.403.590 1998 144.428.172.835 3,3 4.824.257.169 
1970 13.139.862.500 3,6 473.596.990 1999 142.540.728.958 3,5 5.012.285.642 
1971 14.591.755.682 3,5 515.997.642 2000 130.133.845.771 3,5 4.564.522.446 
1972 16.885.506.818 3,4 573.692.101 2001 136.191.353.468 3,3 4.428.103.552 
1973 22.347.844.649 3,0 674.802.452 2002 153.830.947.017 3,1 4.734.177.215 
1974 25.351.305.682 4,1 1.049.955.703 2003 201.924.270.316 2,5 5.035.585.542 
1975 28.525.872.476 5,0 1.433.217.345 2004 240.521.260.988 2,6 6.267.468.787 
1976 31.152.840.485 5,0 1.559.887.280 2005 247.783.001.865 2,8 7.028.428.593 
1977 36.176.233.117 5,1 1.838.775.321 2006 273.317.737.047 2,8 7.607.186.182 
1978 44.270.203.154 4,8 2.118.929.495 2007 318.497.936.901 2,7 8.533.090.258 
1979 54.481.875.805 4,4 2.424.261.939 2008 354.460.802.549 3,0 10.574.138.499 
1980 56.829.663.469 4,0 2.275.580.289 2009 330.000.252.153 3,2 10.641.348.183 
1981 52.346.507.380 4,9 2.578.400.684 2010 299.379.400.265 2,7 8.163.619.387 
1982 54.617.991.327 4,8 2.638.652.976 2011 287.779.921.184 2,5 7.128.608.267 
1983 49.428.872.678 4,4 2.195.463.586 2012 245.670.666.639 2,4 5.914.988.423 
1984 48.020.024.788 4,2 1.994.286.405 2013 239.862.011.450 2,4 5.655.183.036 
1985 47.820.850.975 4,0 1.927.083.076 2014 236.079.774.688 2,3 5.531.285.909 
1986 56.379.593.720 3,5 1.998.816.951 2015 194.851.319.175 2,5 4.947.876.234 
1987 65.652.751.132 3,7 2.399.225.050 2016 194.558.651.275 2,6 4.973.326.943 
1988 76.261.278.405 3,6 2.749.556.829     

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και  The World Bank, 2017 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να δημιουργησούμε 2 διαγράμματα 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αύξηση και την μείωση των ΑΔ 

διαχρονικά αλλά συγκεκριμένα σε κάποιες περιόδους, όπου οι σχέσεις της 

Ελλάδας με την Τουρκία ήταν τεταμένες. Στο πρώτο φαίνεται το ποσοστό επί του 

ΑΕΠ που αντιπροσωπεύουν οι ΑΔ της χωρας από το 1960 έως σήμερα και το 

δεύτερο φαίνεται η αύξηση των ΑΔ σε σχέση με το προηγούμενο έτος από το 

1961 έως σήμερα. 
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Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 2.2 : Ποσοστό επί του ΑΕΠ των Αμυντικών Δαπανών 1960 – 
σήμερα 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 2.2 : Ετήσια μεταβολή Αμυντικών Δαπανών 1961 - σήμερα 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2.2 οι ΑΔ αποτελούσαν σταθέρα από το 1960 

έως το 2002 (πλην της περιόδου 1964 – 1966) πάνω από το 3% του ΑΕΠ της 

χώρας. Μετά την περίοδο 1949 – 1959 όπου οι ΑΔ αντιπροσώπευαν το 5 – 7 % 

του ΑΕΠ της χώρας, από το 1960 αυτές υποχωρούν σταδιακά στο 3%, ενώ 

υπάρχει και μια μικρή περίοδος όπου υπάρχει πτώση των ΑΔ κάτω του 3% 

ακριβώς πριν την εκδήλωση του πραξικοπήματος του 1967. Μετά το 

πραξικόπημα υπάρχει μια αύξηση αυτών μέχρι το 1970 και στην συνέχεια πτώση 
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αυτών στο επίπεδο του 3% το 1973. Το 1974 οι ΑΔ εκτοξεύονται στο 5,02% του 

ΑΕΠ κυρίως λόγω της κρίσης που υπήρχε στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις εξαιτίας 

της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Οι ΑΔ, εξαιτίας της κρίσης που υπήρχε με 

την Τουρκία, θα παραμείνουν πολύ υψηλές (περίπου 5% του ΑΕΠ) και σταδιακά 

ελαττώνονται μέχρι το 1985, όπου κυμαίνονται λίγο πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ. 

Μετά την κρίση του 1987 και μέχρι την κρίση του 1996 οι ΑΔ αποτελούν σταθερά 

πάνω από το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας, έχοντας όμως μια σταδιακή μείωση. Η 

Ελλάδα αυτήν την περίοδο προμηθεύεται σύγχρονα οπλικα συστήμα (κυρίως 

πολεμικά αεροσκάφη), ενώ υπάρχει και η οικονμική κρίση της περιόδου 1989 – 

1994. Μετά το 1996 και μέχρι το 2002, οι ΑΔ αυξάνονται σταδιακά εξαιτία της 

αγοράς σύγχρονων οπλικών συστημάτων, ενώ μετά το 2002 αυτές αποτελούν 

λιγότερο από το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Από το 2002 μέχρι σήμερα οι ΑΔ 

ακολουθούν μια πτωτική πορεία (εκτός από το 2008 και το 2009), αλλά 

συνεχίζουν να αποτελούν μερίδιο πάνω από το 2% του ΑΕΠ.  

Από την μελέτη του Διαγρμματος 2.2 φαίνεται ότι λίγο πριν τις ελληνο-

τουρκικές κρίσεις του 1974, του 1987 και του 1996 οι ΑΔ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

της Ελλάδας είχαν πτωτική πορεία. Άρα αυτό δείχνει ότι ενώ η Ελλάδα είχε 

ανοιχτά θέματα με την Τουρκία, δεν «επένδυε» στις ΕΔ, ώστε αυτές να 

αποτελέσουν μια δύναμη αποτροπής απέναντι στις βλέψεις της Τουρκίας. Μετά 

τις κρίσεις φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση στις ΑΔ της Ελλάδας εξαιτίας της 

προμήθειας νέων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν αποτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί ότι η κρίση του 

1987, πραγματοποιήθηκε μετά την εξαγγελία για την «αγορά του αιώνα» το 

1985. Η κρίση του 1987 όμως φαίνεται ότι δεν αποτελεί προγραμματισμένη 

ενέργεια της Τουρκίας, όπως ήταν οι άλλες δύο κρίσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε 

σε μια περίοδο όπου μειώνονται οι ΑΔ  της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ.   

Επίσης, από την μελέτη του Διαγράμματος 2.2 φαίνεται ότι μετά την 

πτώση του Ανατολικού Μπλοκ οι ΑΔ της Ελλάδας έχουν κύριο σκοπό πλέον 

φανερά την δημιουργία αποτροπής απέναντι σε μια ισχυρή χωρά, όπως είναι η 

Τουρκία. Ηδη από το 1985, δηλαδή πριν την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, ο 

τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ανδρεάς Παπανδρέου, εξήγγειλε την 

προμήθεια πολεμικών αεροσκαφών νέας τεχνολογίας. 
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Οι ΑΔ δεν μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν αυτόματα επειδή 

αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του κράτους, ενώ η αγορά των 

διαφόρων συστημάτων συστημάτων διαρκεί πολλά έτη και οι δαπάνες 

καταμερίζονται συνήθως σε αυτά τα έτη και πολλές φορές αναβάλλονται για τα 

επόμενα έτη. Συνήθως αυτό που επηρρεάζει την αυξομείωση των ΑΔ είναι η 

αγορά νέων οπλικών συστημάτων και η συμφωνία για την αποπληρωμή αυτών, 

ενώ οι δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και την συντήρηση των μέσων δεν 

μπορούν να μεταβληθούν αρκετά από το ένα έτος στο άλλο.. 

Επιπλέον φαίνεται ότι το 2008 και το 2009 έχουμε μια μεγάλη αύξηση στις 

ΑΔ γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή των οπλικών συστημάτων 

που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν ως 

πρακτική την μετάθεση των πληρωμών για τα οπλικά συστηματά σε 

μεταγενέστερες ημερομήνίες. Αυτό γινόταν κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι 

υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμβάσεων με αποτέλεσμα τα 

οπλικά συστήματα να παραδίδονται με καθυστέρηση στις ελληνικές ΕΔ.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2.3 οι ΑΔ από το 1961 έως το 1964 αυξάνο-

νται με ρυθμό πολύ μικρό (το μέγιστο 5,6%). Τα επόμενα 2 χρόνια η ετήσια αύ-

ξηση τους ξεπερνά το 10% με αποκορύφωμα το 1967 όπου αυτές αυξάνονται 

κατά 31% σε σχέση με το 1966. Η αύξηση στις ΑΔ είναι γίνεται κυρίως μετά την 

κρίση που επικρατεί στην Κύπρο το 1963 Τα επόμενα έτη και μέχρι το 1973 οι 

ΑΔ αυξάνονται ετήσια με ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 9 – 17,6%. Το 

1974 εξαιτίας της κρίσης έχουμε μια ραγδαία ετήσια αύξηση των ΑΔ κατά περί-

που 55%. Στην συνέχεια και μέχρι το 1981 (πλην από το 1980 όπου έχουμε ετή-

σια μείωση των ΑΔ) έχουμε μια αύξηση αυτών από 8,8 – 36,5%, γεγονός που 

φανερώνει ότι υπάρχει ανταγωνισμός στον τομέα των ΑΔ κυρίως με την Τουρκία. 

Από το 1982 έως το 1986 η ετήσια μεταβολή των ΑΔ είναι αρνητική ή ελαφρώς 

θετική. Το 1987 έχουμε μια μεγάλη αύξηση των ΑΔ σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος ενώ τα επόμενα έτη και μέχρι το 1996 έχουμε είτε αύξηση είτε μείωση αυ-

τών. Αυτό γίνεται κυρίως εξαιτίας της αποπληρωμής των οπλικών συστημάτων 

που αποκτήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Το 1997 έχουμε μια στασιμότητα, 

ενώ τα επόμενα 2 χρόνια έχουμε μια ελαφρά αύξηση των ΑΔ. Το 2001 και το 

2002 έχουμε μια ελαφρά μείωση των ΑΔ, ενώ από το 2003 και μέχρι το 2009 
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έχουμε μια αύξηση των ΑΔ που οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή των οπλι-

κών συστημάτων που αποκτήθηκαν την συγκεκριμένη περίοδο. Από το 2010 και 

μετά έχουμε μια ραγδαία πτώση των ΑΔ με αποτέλεσμα οι ΑΔ του 2016 να είναι 

περίπου οι ίδιες σε απόλυτους αριθμούς με αυτές του 2003. Κατά την διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα από το 2010 φαίνεται να επηρεάζονται οι 

ΑΔ και αυτές να μειώνονται είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν παραλαμβάνονται 

νέα οπλικά συστήματα είτε λόγω της μείωσης στις αποδοχές του προσωπικού 

των ΕΔ που πραγματοποιήθηκε το 2012.   

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και  The World Bank, 2017 

Διάγραμμα 2.3 : Ετήσια Μεταβολή ΑΔ και ΑΕΠ 1961 - σήμερα 

Στο Διάγραμμα 2.4 φαίνεται ότι η μεταβολή των ΑΔ ακολουθεί την μετα-

βολή του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα όταν έχουμε θετική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

του ΑΕΠ έχουμε ταυτόχρονα μεγαλύτερη θετική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των 

ΑΔ. Ενώ όταν έχουμε αρνητική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ έχουμε 

ταυτόχρονα μεγαλύτερη αρνητική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των ΑΔ. Μοναδι-

κές εξαιρέσεις είναι τα έτη 1967 – 1968 και 1981. Έτσι σύμφωνα με αυτό το διά-

γραμμα φαίνεται ότι σε περιόδους όπου η οικονομία της Ελλάδας έχει θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης αυτό βοηθάει και στην αύξηση των ΑΔ, που γίνεται κυρίως 

με την αγορά νέων οπλικών συστημάτων, αφού η δαπάνες για το προσωπικό και 

την συντήρηση του εξοπλισμού δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά πολύ κατά 

την διάρκεια ενός έτους. Τα στοιχεία του προηγούμενου διαγράμματος φανερώ-

νουν ότι οι ΑΔ εξαρτώνται άμεσα από την αύξηση ή την μείωση του ΑΕΠ. 
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 2.2  Μελέτες για την σχέση ΑΕΠ και Αμυντικών Δαπανών  

Στην διεθνή αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μελέ-

τες, κυρίως οικονομετρικές οι οποίες προσπαθούν να συσχετίσουν το ΑΕΠ με τις 

ΑΔ τόσο ενός συνόλου χωρών όσο και μεμονωμένων χωρών. Επίσης, υπάρ-

χουν μελέτες που αφορούν την σχέση ΑΕΠ και ΑΔ στην Ελλάδα καθώς και την 

σχέση των ΑΔ της χώρας σε σχέση με τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη της 

Τουρκίας. Στις περισσότερες από αυτές φαίνεται να υπάρχει θετική σχέση ανά-

μεσα στο ΑΕΠ και τις ΑΔ. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές μελέτες 

που φανερώνουν την σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και τις ΑΔ:   

 O Chowdhury (1991) σε μελέτη που αφορούσε 55 χώρες για το 

χρονικό διάστημα 1961 – 1987, για το αν υπάρχει αιτιότητα ανάμεσα στην μετα-

βολή του ΑΕΠ και τις ΑΔ και αντίστροφα, απέδειξε ότι σε 30 δεν υπήρχε καμία 

αιτιότητα ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις ΑΔ, σε 22 υπήρχε αιτιότητα 

από την οικονομική ανάπτυξη προς τις ΑΔ και το αντίστροφο και σε 3 χώρες η 

αιτιότητα ήταν αμφίδρομη. Δηλαδή δεν υπάρχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα εάν η αύ-

ξηση ή η μείωση του ΑΕΠ προκαλούν ταυτόχρονα αύξηση ή μείωση των ΑΔ .    

 Oι Aizenman και Glick (2003) σε μελέτη που αφορούσε 90 χώρες 

για το χρονικό διάστημα 1989 – 1998 απέδειξαν ότι η αύξηση των ΑΔ ενώ υπάρ-

χουν απειλές για τις χώρες, αυξάνει την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, απέδει-

ξε ότι οι ΑΔ και το ΑΕΠ εξαρτώνται από την διαφθορά. Έτσι αν υπάρχει διαφθο-

ρά τότε αυξάνεται η φορολογία με σκοπό να αυξηθούν οι ΑΔ. 

 Οι Gupta, de Mello και Sharan (2001) σε μελέτη που αφορούσε 

120 χώρες για το χρονικό διάστημα 1985 – 1998 απέδειξαν ότι η διαφθορά συν-

δυάζεται με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ΑΔ (που υπολογίζονται ως ποσοστό 

τόσο του ΑΕΠ όσο και των Δημόσιων Δαπανών). Επίσης, απέδειξαν ότι οι ΑΔ 

φανερώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης μιας χώρας.  

 Οι d’Agostino, Dunne και Pieroni (2012) σε μελέτη τους απέδειξαν 

ότι η διαφθορά και οι ΑΔ είναι υπεύθυνες για την μείωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ. 

Επιπλέον, όταν παραλείπονται τα αποτελέσματα της συμπληρωματικότητας α-

νάμεσα στην διαφθορά και τις ΑΔ, η οικονομική επίδοση μιας χώρας υπερεκτιμά-

ται.   
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 Οι Hudson και Jones (2008) σε μελέτη που αφορούσε όλες τις δια-

θέσιμες χώρες για το χρονικό διάστημα 1984 – 2006 με δεδομένα τύπου πάνελ 

για το στρατιωτικό προσωπικό, τις ΑΔ και την εισαγωγή στρατιωτικού εξοπλι-

σμού, απέδειξαν ότι ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού αυξάνει όταν υ-

πάρχει εξωτερική απειλή. Με δεδομένο τον αριθμό του στρατιωτικού προσωπι-

κού οι ΑΔ αυξάνουν όταν υπάρχει απειλή για την χώρα. Οι εισαγωγές στρατιωτι-

κού εξοπλισμού αυξάνουν εξαιτίας  των εξωτερικών απειλών, του κατά κεφαλή 

ΑΕΠ και της διαφθοράς. Τέλος, η αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και η αύξηση 

των ΑΔ έχουν αντίκτυπο πάνω στην διαφθορά.   

 Οι  Lee και Chen (2007) σε μελέτη που αφορούσε 27 χώρες του 

ΟΑΣΕ και 62 χώρες μη-ΟΑΣΕ με δεδομένα τύπου πάνελ, απέδειξαν ότι από τα 

έτη 1988 – 2003 υπάρχει θετική μακροχρόνια συσχέτιση μεταξύ των ΑΔ και του 

ΑΕΠ για τις χώρες που ανήκουν στον ΟΑΣΕ και αρνητική μακροχρόνια συσχέτι-

ση ανάμεσα στις ΑΔ και το ΑΕΠ για τις χώρες μη - ΟΑΣΕ. Επιπλέον, για όλες τις 

χώρες οι ΑΔ και το ΑΕΠ δεν έχουν βραχυπρόθεσμα σχέσεις αιτιότητας, αλλά 

έχουν μακροπρόθεσμα αμφίδρομες σχέσεις αιτιότητας.  

 Ο  Gold (1997) σε μελέτη που αφορούσε τις ΗΠΑ για το χρονικό 

διάστημα 1949 – 1988 απέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για μακροχρόνια 

σχέση ανάμεσα στις ΑΔ και στις επενδύσεις, αλλά  υπάρχει βραχυχρόνια σχέση. 

Οι πόλεμοι στην Κορέα και το Βιετνάμ φαίνεται ότι ενίσχυσαν την σχέση ανάμεσα 

στις ΑΔ και τις επενδύσεις το διάστημα 1949 – 1971.  

 Οι  Lai, Huang και Yang (2005) σε μελέτη που αφορούσε την Κίνα 

και την Ταιβάν για το χρονικό διάστημα 1953 – 2000 απέδειξαν ότι υπάρχει α-

νταγωνισμός στους αμυντικούς εξοπλισμούς και για τις δύο χώρες, ενώ η αύξη-

ση των ΑΔ της Κίνας οδηγεί και σε αύξηση των ΑΔ της Ταιβάν. Στην Ταιβάν υ-

πάρχει ανάδραση ανάμεσα στις ΑΔ και το ΑΕΠ, ενώ στην Κίνα οι ΑΔ οδηγούν 

και στην οικονομική ανάπτυξη.   

 Ο Papanikos (2015) σε μελέτη του που αφορά 20 χώρες της 

Μεσογείου Θάλασσας και την σχέση ανάμεσα στις ΑΔ και το διεθνές εμπόριο και 

τις ΑΔ και το ΑΕΠ τονίζει ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στο διεθνές 

εμπόριο και τις ΑΔ και η αιτιατή σχέση είναι από την πλευρά του διεθνούς 
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εμπορίου προς τις ΑΔ. Από την Άλλη πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στις ΑΔ και το ΑΕΠ αυτών των χωρών.  

 Ο Georgantopoulos (2012) σε μελέτη του που αφορούσε 4 χώρες 

της βαλκανικής χερσονήσου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία) για την 

περίοδο 1988 – 2009 απέδειξε ότι υπάρχει επιρροή των ΑΔ στο ΑΕΠ στην Αλ-

βανία και την Βουλγαρία, ενώ στην Ελλάδα και την Ρουμανία δεν υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στις ΑΔ και το ΑΕΠ τους. 

 Ο Μιχαήλ (2013) σε μελέτη του για τον επηρεασμό του ΑΕΠ από 

τις ΑΔ και τις μη-ΑΔ για την περίοδο 1989 – 2001 για 5 χώρες της Βαλκανικής 

χερσονήσου (Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία) απέδειξε ότι 

οι ρυθμοί μεγέθυνσης τόσο των ΑΔ όσο και των μη-ΑΔ επηρεάζουν την οικονο-

μική μεγέθυνση της χώρας. 

 Οι Dunne, Nikolaidou και Vougas (2001) σε μελέτη που αφορούσε 

τις ΑΔ και το ΑΕΠ της Ελλάδας και της Τουρκίας απέδειξαν ότι στην Ελλάδα η 

αύξηση των ΑΔ έχει θετική επίδραση στο ΑΕΠ. Στην Τουρκία υπάρχει αρνητική 

σχέση ανάμεσα στις ΑΔ και το ΑΕΠ.   

 Ο Waszkiewicz (2016) σε μελέτη του για τις ΑΔ της Ελλάδας και 

της Τουρκίας τονίζει ότι αυτές είναι υψηλές γιατί στην Ελλάδα υπάρχει εξωτερική 

απειλή και ανταγωνισμός με της Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχει τόσο εξωτερικές 

όσο και εσωτερικές απειλές και πρώτο ρόλο διαδραματίζει η εθνική ασφάλεια.  

 Ο Στυλιανού (2010) σε μελέτη του για τις ΑΔ στην Ελλάδα, της 

Τουρκία και την Κύπρος απέδειξε ότι οι ΑΔ δεν επηρεάζουν την οικονομική ανά-

πτυξη στην Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ την επηρεάζουν στην περίπτωση της 

Κύπρου. 

 Ο Dritsakis (2004) σε μελέτη που αφορούσε την σχέση ανάμεσα 

στις ΑΔ και το ΑΕΠ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για το χρονικό διάστημα 1960 

– 2001,  απέδειξε ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας (από την οικονομική 

ανάπτυξη προς τις ΑΔ)  μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον υπάρχει ανταγωνι-

σμός στις ΑΔ μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο δείχνει ότι οι ΑΔ κάθε χώρας ε-

πηρεάζονται από την αύξηση ή μείωση στις ΑΔ της άλλης χώρας.  
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 Οι Paparas, Richter και Paparas (2016) σε μελέτη τους για τις ΑΔ 

Ελλάδας και Τουρκίας για την περίοδο 1957 – 2013 απέδειξαν ότι οι ΑΔ ωθούν 

την οικονομική ανάπτυξη, ενώ δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις ΑΔ Ελλάδας και 

Τουρκίας, το οποίο σημαίνει ότι αυτές οι δύο χώρες δρούν ανεξάρτητα σε αυτόν 

τον τομέα. 

 Οι  Athanassiou, Kollias και Zografakis (2002) σε μελέτη τους για 

τις ΑΔ Ελλάδας ότι αυτές είναι από τις υψηλότερες σε σχέση με άλλες χώρες του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ και δεν έχουν τάση να μειωθούν όπως συμβαίνει σε αυτές.  

Στα συμπεράσματα αυτής της έρευνας φαίνεται ότι σε μια ενδεχόμενη μείωση 

των ΑΔ θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. 

 Οι Dimitraki και Kartsaklas (2017) σε μελέτη τους για την επίδραση 

των ΑΔ στην αύξηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας από το 1960 έως το 

2015. Τα υψηλά ελλείμματα του προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός και οι ΑΔ εί-

ναι υπεύθυνα για την αύξηση του δημόσιου δανεισμού. Επιπλέον αναφέρουν ότι 

όταν το δημόσιο χρέος είναι μεγαλύτερο από το 90% του ΑΕΠ τότε αυτοί οι τρεις 

παράγοντες έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο δημόσιο χρέος όπως συνέβη στην 

περίπτωση της Ελλάδας. 

 Οι Kollias, Manolas  και Paleologou (2004) σε μελέτη τους για τις 

ΑΔ Ελλάδας και την επίπτωσή τους στην δημοσιονομική οικονομική πολιτική για 

την περίοδο 1960 – 2001 απέδειξαν ο δημόσιος δανεισμός και ειδικότερος ο 

εξωτερικός δημόσιος δανεισμός επηρεάζονται από τις ΑΔ και την πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί. 

 Ο Andreou (2013) σε μελέτη του για τις ΑΔ ακόμη και για την περί-

οδο της οικονομικής κρίσης τονίζει ότι αυτές είναι άκαμπτες τόσο σε αυξήσεις 

όσο και σε μειώσεις. Επιπλέον μειώσεις στις ΑΔ θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

ασφάλεια της χώρας έναντι της Τουρκίας. Μια αύξηση στις ΑΔ θα επιβάρυνε τον 

προϋπολογισμό και ως εκ τούτου η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε 

να συνεισφέρει στην αμυντική πολιτική της χώρας. 

Από τις παραπάνω μελέτες μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσμα-

τα: 
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o Όταν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια κάποιας χώρας τότε αυξά-

νουν οι ΑΔ είτε με την μορφή των πληρωμών του μεγάλου αριθμού προσωπικού 

των ΕΔ της, είτε με την εισαγωγή οπλικών συστημάτων.  

o Η αύξηση των εισαγωγών οπλικών συστημάτων προκαλεί αύξηση 

της διαφθοράς αλλά και μείωση του κατά κεφαλή εισοδήματος των πολιτών της 

χώρας. 

o Η ύπαρξη αιτιότητας στην σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανά-

πτυξη και τις ΑΔ είναι εμφανής, αλλά η μορφή της ποικίλει στις διάφορες χώρες. 

Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει εμφανής σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και τις ΑΔ. 

o Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν υψηλές ΑΔ, και ανταγωνίζονται σε 

αυτό το επίπεδο, λόγω των διαφόρων «ανοιχτών» θεμάτων που υπάρχουν στις 

σχέσεις τους και της ύπαρξης απειλής (ύπαρξη casus belli από την πλευρά της 

Τουρκίας για την Ελλάδα, για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο πέλαγος). Η αύξηση ή 

η μείωση των ΑΔ της μιας χώρας προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα και στην άλλη 

χώρα. 

o Οι υψηλές ΑΔ της Ελλάδας ήταν ένας από τους παράγοντες που 

προκάλεσαν την αύξηση του δημόσιου δανεισμού της χώρας και ιδιαίτερα του 

εξωτερικού δανεισμού. 

o Οι μελέτες που αφορούν την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην οι-

κονομική ανάπτυξη και τις ΑΔ είναι διφορούμενες ως προς την ύπαρξη σχέσης 

ανάμεσά τους. 

o Οι ΑΔ της Ελλάδας σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αυξηθούν 

ή να μειωθούν με γρήγορο ρυθμό ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρί-

σης. Μια από τις λύσεις για τον περιορισμό κυρίως των εισαγωγών οπλικών συ-

στημάτων αποτελεί η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση των εισαγωγών. 

o Οι ΑΔ της Ελλάδας είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ 

και δεν έχουν τάση να μειωθούν, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
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 3 Ποσοτική Ανάλυση Επιπτώσεων Οικονομικής Κρίσης 
στις Αμυντικές Δαπάνες 

 3.1    Οικονομική Κρίση 1989-1993 

            Την περίοδο 1989 έως 1993 στην Ελλάδα υπήρχε οικονομική κρίση λόγω 

του μεγάλου δημόσιου χρέους της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται 

το ΑΕΠ και οι ΑΔ για την περίοδο 1989 έως 1994 και στο διάγραμμα που ακο-

λουθεί φαίνεται η ετήσια μεταβολή ΑΕΠ και ΑΔ για την υπόψη περίοδο. 

Πίνακας 3.1 : ΑΕΠ - Αμυντικές Δαπάνες Ελλάδας 1989 – 1994 

ΕΤΟΣ 
ΑΕΠ  
($) 

%ΑΔ 
/ΑΕΠ 

ΑΔ 
($) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΕΠ (%) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΔ (%) 
1989 79.169.043.642 3,2 2.560.254.614 3,8 -6,9 
1990 97.891.090.929 3,3 3.193.376.484 23,6 24,7 
1991 105.143.232.380 3,0 3.146.899.035 7,4 -1,5 
1992 116.224.673.043 3,1 3.623.052.915 10,5 15,1 
1993 108.809.058.859 3,1 3.364.413.330 -6,4 -7,1 
1994 116.601.802.107 3,1 3.587.244.914 7,2 6,6 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και  The World Bank, 2017 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και  The World Bank, 2017 

Διάγραμμα 3.1 : Ετήσια μεταβολή ΑΔ και ΑΕΠ 1989 - 1994 
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Το 1988 παρελήφθησαν 40 πολεμικά αεροσκάφη Mirage 2000 από την 

Γαλλία ενώ το 1989 παρελήφθησαν 40 F-16 Block 30 από τις ΗΠΑ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 16/7/2017). Αυτό αποτελούσε την ονομαζόμενη «αγορά του αιώ-

να», η οποία  είχε εξαγγελθεί το 1985. Επιπλέον το 1992 έγινε η παράδοση της 

πρώτης από τις 4 φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ - ΗΝ200  (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

16/7/2017), που είχε εξαγγελθεί το 1988. 

Από τον πίνακα 3.1 φαίνεται ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανιόνταν 

για ΑΔ παρέμενε σχεδόν σταθερό (περίπου 3%), παρόλο που η Ελλάδα βρισκό-

ταν σε οικονομική κρίση. Στο διάγραμμα 3.1 φαίνεται ότι η ετήσια μεταβολή των 

ΑΔ είναι αναλογική με αυτή του ΑΕΠ και σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά μι-

κρότερη ανάλογα με το αν το ΑΕΠ έχει είτε θετική είτε αρνητική ετήσια μεταβολή. 

Αυτό δείχνει ότι οι ΑΔ επηρεάζονταν από το ΑΕΠ που είχε η χώρα την συγκεκρι-

μένη περίοδο. 

Στους δύο παρακάτω πίνακες φαίνονται τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για 

εισαγωγές όπλων από την Ελλάδα και τι αφορούσαν αυτές οι εισαγωγές για την 

περίοδο 1985 – 1995  (SIPRI 16/7/2017). 

Πίνακας 3.2 : Κατανομή Οπλισμού από Εισαγωγές 1985 – 1995 (εκατ. $) 
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1986 32 70 17 0 0 71 0 12 0 202 
1987 0 14 0 13 0 7 0 2 0 36 
1988 397 14 41 13 0 48 0 15 0 528 
1989 1102 0 54 0 0 33 0 21 7 1217 
1990 667 0 108 7 8 31 0 10 69 899 
1991 342 0 58 0 0 28 0 0 49 477 
1992 479 14 392 42 14 81 10 38 1060 2130 
1993 168 7 409 0 0 112 0 21 237 955 
1994 109 257 310 88 0 178 0 49 195 1185 
1995 417 141 44 11 3 80 0 6 172 874 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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Πίνακας 3.3 : Εισαγωγές Οπλισμού Ελλάδας 1985 - 1995 (εκατ. $) 

ΕΤΟΣ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1985 56 0 50 82 189 
1986 87 0 0 115 202 
1987 31 0 0 5 36 
1988 110 274 125 18 528 
1989 762 365 17 73 1217 
1990 766 8 72 54 899 
1991 342 8 67 60 477 
1992 1400 272 314 144 2130 
1993 361 35 301 259 955 
1994 195 35 707 248 1185 
1995 531 8 188 146 874 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Στους δύο παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι για την αγορά των Mirage 

2000 δαπανήθηκαν χρήματα το 1988, το 1989 αλλά και το 1992. Τα F-16 φαίνε-

ται να αποπληρώνονται σταδιακά από το 1989 μέχρι το 1992. Η αγορά των φρε-

γατών τύπου ΜΕΚΟ - 200HN φαίνεται ότι αρχίζει να εξοφλείται από το 1992 και 

έπειτα. Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν 

αυτή η οποία έπρεπε να αποπληρώσει τις αποφάσεις της προηγούμενης 

κυβέρνησης, ενώ στην Ελλάδα ήδη από το 1989 υπήρχε οικονομική κρίση. Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι οι αποφάσεις για εισαγωγές σύγχρονων οπλικών 

συστημάτων βάρυναν τους μελλοντικούς προϋπολισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου τα υπόλοιπα χρόνια. 

Από την περαιτέρω μελέτη των δύο προηγουμενων πινάκων μπορούμε 

να εξάγουμε και επιπλέον συμπεράσματα. Το 1990 η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

ήρθε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την 8ετή παραχώρηση βάσεων στην Ελλάδα 

και έτσι παραχωρήθηκε μεταχειρισισμένο αμυντικό υλικό  και παρελήφθησαν 8 

F-4E Phantom, 28 A-7E, 6 P-3 και 4 αντιτορπιλικά κλάσης Adams  (ΠΤΗΣΗ & 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 31/5/2017). Από ότι φαίνεται όμως από τους πίνακες 3.2 και 3.3 

αυτό το υλικό κόστισε  αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ειδικά για το έτος 1992, αφού 

έγινε εκσυγχρονισμός όλων αυτών των μέσων και ειδικά των αντιτορπιλικών τα 

οποία ήταν παλιά και χρησιμοποιήθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) μόνο για 

10 χρόνια. Τον Απρίλιο του 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρόλο που η 

Ελλάδα δεν είχε ξεπεράσει την οικονομική κρίση, πήρε την απόφαση για την 
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προμήθεια 40 βελτιωμένα F-16 C/D Block 50, τα οποία και παρελήφθησαν το 

1997  (globalsecurity.org 6/8/2017). 

Όσον αφορά την Γερμανία με την παραλαβή των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ 

- 200ΗΝ  παραχωρήθηκαν και 75 άρματα Leopard – 1A5 ως αντισταθμιστικό 

αφελημα από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού. Επιπλέον από το 1993 

λήφθηκε η απόφαση για την προμήθεια για την προμήθεια 170 Leopard – 1V και 

2 Leopard – 1A5 από την Ολλανδία (ellinikos-stratos.com 31/8/2002). Η αύξηση 

των εισαγωγών από το 1992 έως το 1994 από άλλες χώρες φανερώνει την 

προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης 

που διέθετε η Ελλάδα. 

 Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι την περίοδο της οικο-

νομικής κρίσης 1989 – 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν τελικά εκείνη η οποία 

αποπλήρωσε τις υποχρεώσεις τόσο για την αγορά αεροσκαφών αλλά και φρεγα-

τών από αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Όμως έκανε και εκείνη το 

ίδιο αφού έλαβε προς το τέλος της θητείας της απόφαση για αγορά αεροσκαφών 

τα οποία και τελικά παρελήφθησαν από άλλη κυβέρνηση το 1997. Επίσης, προ-

σπάθησε να εκμεταλλευτεί διακρατικές συμφωνίες (ΗΠΑ, Ολλανδία) και αντι-

σταθμιστικά οφέλη (Γερμανία) ώστε να παραλάβει παλαιωμένα αμυντικά συστή-

ματα για τα οποία δαπάνησε αρκετά χρήματα έτσι ώστε να τα εκσυγχρονίσει. 

Κάποιες από τις αποφάσεις της είχαν θετικό κόστος – αποτέλεσμα, όπως τα άρ-

ματα μάχης Leopard – 1, τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από τον 

Στρατό Ξηράς (ΣΞ). Άλλες αποφάσεις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, όπως τα 

αντιτορπιλικά κλάσης Adams των οποίων ο εκσυγχρονισμός ήταν δαπανηρός, 

ενώ τέθηκαν στην υπηρεσία του ΠΝ για μόνο περίπου 10 έτη. Όλες οι 

παραπάνω ενέργειες φανερώνουν ότι το Ελληνικό Κράτος έχει συνέχεια και ότι η 

τελική απόφαση μιας κυβερνησης και η υπογραφή σύμβασης από αυτήν, ειδικά 

για την αγορά νέων οπλικών συστημάτων, δεν μπορεί να αναιρεθεί από την 

επόμενη κυβέρνηση. Την περίοδο  της οικονομικής κρίσης η κατάσταση ήταν 

πολύ συγκεχυμένη. Από την μια υπήρχε η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκ 

και από την άλλη η πρόσφατη κρίση με την Τουρκία τα 1987. Η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη θα έπρεπε να μπορεί να διακρίνει τις μελλοντικές ανάγκες των ΕΔ. 

Αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατόρθωσε να αποπληρώσει τα τρέχοντα 

αμυντικά προγράμματα, προγραμμάτισε και σχεδίασε τις κινήσεις για το μέλλον 
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έτσι ώστε μετά το τέλος της οικονομικής κρίσης οι ΕΔ να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν κάθε απειλή. 

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην περίοδο 1989 – 1993 και στην περίοδο 

2010 – 2017 είναι ότι στην πρώτη περίοδο πραγματοποιούνταν μεγάλες αγορές 

οπλικών συστημάτων, οι συμβάσεις για τα οποία είχαν συναφθεί τα προηγούμε-

να έτη, ενώ στην τρέχουσα οικονομική κρίση δεν υπάρχει μεγάλες αγορές οπλι-

κών συστημάτων. Η διεκπεραίωση των συμβάσεων που αφορούσαν τα αερο-

σκάφη F-16 και Mirage και τις φρεγάτες MEKO - 200HN επιβάρυνε την δημοσιο-

νομική κατάσταση της Ελλάδας σχεδόν όλο το χρονικό διάστημα 1989 – 1993. 

Μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη την συγκεκρι-

μένη περίοδο μπόρεσε και ήρθε σε συμφωνία, κυρίως με τις ΗΠΑ, για την αγορά 

μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων. Ο εκσυγχρονισμός αυτών των μέσων 

είχε μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της Ελλάδας ειδικά για το 1992 

οπότε και παρελήφθησαν τα αντιτορπιλικά κλάσης Adams. Ακόμη και στην περί-

οδο της κρίσης η Ελλάδα εξοπλιζόταν για να μπορέσει να διαθέτει ετοιμοπόλεμες 

ΕΔ, οι οποίες θα αποτελούσαν δύναμη αποτροπής. 

Τέλος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλαβε την απόφαση για αγορά επιπλέον 

αεροσκαφών F-16, τα οποία και τελικά παρελήφθησαν μετά από 4 χρόνια, δηλα-

δή το 1997.  

Από τα παραπάνω, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην προηγούμενη 

οικονομική κρίση η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνέχισε να εκσυγχρονίζει και να α-

ναβαθμίζει τα οπλικά συστήματα των ΕΔ, γνωρίζοντας ότι έπρεπε να ακολουθή-

σει την Τουρκία έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή του 

Αιγαίου πελάγους και στην Θράκη. Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

που διανύουμε ενώ έχουν γίνει αγορές μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων, 

αυτή δεν έχει επιβαρύνει με μεγάλα χρηματικά ποσά τον προϋπολογισμό της 

χώρας. Επίσης, δεν έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για την προμήθεια ή τον εκ-

συγχρονισμό των οπλικών συστημάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι η κρίση είναι 

παρατεταμένη, ενώ υπάρχει έλεγχος σε όλες τις δαπάνες των ΕΔ σύμφωνα με 

τα Μνημόνια που έχουν υπογραφεί. 
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 3.2  Αμυντικές Δαπάνες Διαφόρων Χωρών  

Στον παρακάτω κάτω φαίνεται το ποσοστό που δαπανούν διάφορες ως 

προς το ΑΕΠ για τις ΑΔ  (SIPRI 16/7/2017). 

Πίνακας 3.4 : Αμυντικές Δαπάνες Διαφόρων Χωρών 
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1980 6,1%  2,2%  2,7%    
1981 5,8%  2,2%  2,9%    
1982 5,7%  2,0%  3,2%    
1983 5,4%  2,0%  2,9%    
1984 6,1%  1,9%  3,1%    
1985 5,7%  4,3%  3,0%    
1986 5,6%  4,4%  2,9%    
1987 5,9%  3,9%  2,8%    
1988 5,6%  4,2%  2,6%    
1989 5,2% 4,4% 4,8%  1,8%    
1990 5,9% 3,8% 4,5%  2,6%    
1991 5,8% 3,0% 4,8%  2,3%    
1992 4,7% 3,0% 4,2%  2,2% 2,2% 2,4% 4,9% 
1993 3,2% 2,6% 2,7%  2,5% 2,3% 5,0% 4,6% 
1994 2,5% 2,5% 3,1%  2,3% xxx 1,9% 4,9% 
1995 2,1% 2,4% 2,6%  2,0% 4,1% 2,7% 4,1% 
1996 1,4% 2,4% 2,4% 3,5% 2,0% 3,3% 2,3% 4,1% 
1997 1,3% 2,4% 3,0% 3,8% 2,0% 3,9% 2,3% 4,3% 
1998 1,2% 2,5% 3,0% 3,5% 2,0% 3,5% 2,4% 3,0% 
1999 1,2% 2,6% 2,7% 4,0% 1,9% 3,7% 2,6% 3,3% 
2000 1,2% 2,7% 2,5% 5,2% 1,8% 3,6% 2,3% 3,6% 
2001 1,3% 2,9% 2,4% 4,0% 1,9% 3,1% 2,3% 3,8% 
2002 1,3% 2,8% 2,3% 4,2% 1,9% 2,7% 2,2% 4,1% 
2003 1,3% 2,7% 2,1% 3,4% 1,9% 2,7% 2,4% 3,9% 
2004 1,4% 2,5% 2,0% 3,0% 1,9% 2,7% 2,6% 3,5% 
2005 1,4% 2,3% 2,0% 2,4% 1,9% 2,9% 2,3% 3,6% 
2006 1,6% 2,2% 1,8% 2,3% 1,9% 2,9% 3,4% 3,5% 
2007 1,8% 2,3% 1,5% 2,4% 2,0% 3,0% 2,9% 3,4% 
2008 2,0% 1,9% 1,5% 2,3% 1,8% 3,4% 3,3% 3,3% 
2009 1,5% 1,9% 1,4% 2,3% 1,8% 4,2% 3,3% 4,1% 
2010 1,6% 1,8% 1,3% 2,2% 1,9% 4,3% 2,8% 3,8% 
2011 1,5% 1,5% 1,3% 2,1% 1,8% 3,9% 4,7% 3,7% 
2012 1,5% 1,5% 1,2% 2,1% 1,8% 3,6% 4,7% 4,0% 
2013 1,4% 1,6% 1,3% 2,0% 1,8% 4,0% 4,5% 4,2% 
2014 1,3% 1,5% 1,4% 2,1% 1,9% 3,9% 4,6% 4,5% 
2015 1,2% 1,3% 1,5% 2,0% 2,2% 4,2% 5,6% 4,9% 
2016 1,2% 1,5% 1,5% 1,9% 2,0% 4,0% 4,0% 5,3% 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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 3.2.1.1 Αλβανία 

Η Αλβανία ενώ πρόσφατα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ δεν διαθέτει τις ΕΔ που 

είχε την δεκαετία του 1980. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό του 

ΑΕΠ που διαθέτει για τις ΑΔ της δυνάμεις. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.2 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Αλβανίας 

Ακόμη και μετά το 1990 η Αλβανία διέθετε ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ 

για τις ΑΔ της, το οποίο όμως σταδιακά υποχωρούσε. Μετά την κρίση που αντι-

μετώπισε το 1996 οι ΑΔ της δαπάνες κυμαίνονται λίγο παραπάνω από το 1% 

του ΑΕΠ της. Το 2009 έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ και για αυτό το λόγο το ποσοστό 

των ΑΔ ήταν υψηλό (περίπου 2% του ΑΕΠ) όπως έχουν την υποχρέωση τα μέλη 

του ΝΑΤΟ. Μετά όμως οι ΑΔ της υποχώρησαν στο επίπεδο του 1%. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι η Αλβανία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο ασφαλείας για αυτήν 

και για αυτό δεν επενδύει στις ΑΔ. 

 3.2.1.2 Βουλγαρία 

Η Βουλγαρία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 2002. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για τις ΑΔ της δυνάμεις. 
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Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.3 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Βουλγαρίας  

 Ενώ πριν το 1990 δαπανούσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της για 

τις ΑΔ (πάνω από 4%) άρχισε σταδιακά να δαπανά λιγότερα για αυτές με αποτέ-

λεσμα μετά το 2008 το ποσοστό να μειωθεί κάτω του 2% όπως έχει υποχρέωση 

ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η εξάρτηση της Βουλγαρίας από την Ρωσία είναι αρκετά 

μεγάλη αφού το σύνολο των αμυντικών της συστημάτων είναι ρωσικής προέλευ-

σης. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τις ΕΔ της κυρίως μέσω 

της αγοράς μεταχειρισμένων αμυντικών συστημάτων και κυρίως αεροσκαφών. 

Ήδη πρόσφατα υπόγραψε με την σουηδική εταιρεία GRIPEN συμβόλαιο για την 

παραλαβή μεταχειρισμένων αεροσκαφών  (armynow.net 26/4/2017). 

 3.2.1.3 Ρουμανία 

Η Ρουμανία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 2002. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για τις ΑΔ της δυνάμεις. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.4 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Ρουμανίας 
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Η Ρουμανία ακολουθεί την ίδια πολιτική στο θέμα των ΑΔ με την Βουλγα-

ρία, αλλά λόγω της ύπαρξης απειλής για την ασφάλεια της λόγω της γειτνίασης 

της με την Ρωσία διαθέτει σε αναλόγια το διπλάσιο ποσοστό του ΑΕΠ της για τις 

ΕΔ της. Η Ρουμανία προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορεί να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει κάθε απειλή για την ασφάλειά της και, επίσης, να τηρήσει τις υπο-

χρεώσεις της όσον αφορά την συμμαχία στην οποία είναι μέλος. Τα τελευταία 

χρόνια προσπαθεί και αυτή να εκσυγχρονίσει τα μέσα που διαθέτει μέσω της 

προμήθειας αμυντικών συστημάτων από χώρες του ΝΑΤΟ. Το 2016 παρέλαβε 

μεταχειρισμένα αεροσκάφη F-16 από την Πορτογαλία  (proelasi.org 30/9/2016), 

ενώ εξετάζει την αγορά αντιαεροπορικού συστήματος Patriot αξίας 3.9 δις $  

(Defense Security Cooperation Agency 11/7/2017).  

 3.2.1.4 Σερβία 

Η Σερβία δεν αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνε-

ται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για τις ΑΔ της δυνάμεις. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.5 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Σερβίας 

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η Σερβία δαπανούσε ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της για τις ΑΔ της (πάνω από 3%) όταν είχε πρόβλη-

μα στην περιοχή του Κοσόβου το 1999. Στην συνέχεια μετά την επέμβαση του 

ΝΑΤΟ στην συγκεκριμένη περιοχή άρχισε σταδιακά να περικόπτει τις ΑΔ με α-

ποτέλεσμα να μετά το 2005 στο επίπεδο περίπου του 2% του ΑΕΠ της. Η Σερβία 

διαθέτει αξιόμαχες ΕΔ και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τις διατηρήσει όσο το 
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δυνατόν καλύτερο επίπεδο εξαιτίας κυρίως των κινδύνων που αντιμετωπίσει τό-

σο από την πλευρά της Κροατίας όσο και στην περιοχή του Κοσόβου. Το σύνολο 

του οπλισμού της Σερβίας προέρχεται είτε από την ίδια είτε από την Ρωσία και 

προσπαθεί με κάθε κόστος τα συστήματα τα οποία διαθέτει να βρίσκονται στην 

καλύτερη δυνατή κατάσταση. 

 3.2.1.5 Πολωνία 

Η Πολωνία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1999. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για τις ΑΔ της δυνάμεις. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.6 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Πολωνίας 

 Μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ η Πολωνία δαπανούσε σταθερά 

πάνω από το 2% του ΑΕΠ της στις ΑΔ. Μετά την είσοδό της στο ΝΑΤΟ δαπανά 

περίπου το 2%, όπως προβλέπει η συμμαχία, για τις ΑΔ. Η Πολωνία επειδή συ-

νορεύει με την Ρωσία και στο παρελθόν δεν είχε καλές σχέσεις με αυτήν προ-

σπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει την ασφάλεια της. Το μεγαλύτερο μέρος των 

αμυντικών συστημάτων που διαθέτει είναι ανατολικής προέλευσης, ενώ πρόσφα-

τα απέκτησε αεροσκάφη F-16 και άρματα μάχης Leopard – 2A4.  

 3.2.1.6 Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν 

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεν αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ. Στο πα-

ρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτουν για τις ΑΔ τους 

δυνάμεις. 
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Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.7 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Αρμενίας 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.8 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Αζερμπαϊτζάν 

Και οι δύο χώρες έχουν αυξημένο προϋπολογισμό όσον αφορά τις ΑΔ 

τους. Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ αυτές οι δύο χώρες ήλθαν σε ένοπλη σύρραξη 

για τον έλεγχο της διαφιλονικούμενης περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με 

αποτέλεσμα η Αρμενία να νικήσει, και η παραπάνω περιοχή έχει κάποιου είδους 

ανεξαρτησία. Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια πολύ πλούσια χώρα, λόγω των κοιτα-

σμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτει, και προσπαθεί με κάθε τρόπο και ιδιαί-

τερα δαπανώντας σε σύγχρονα αμυντικά συστήματα να μπορέσει να ξαναπάρει 

υπό τον έλεγχό του την διαφιλονικούμενη περιοχή. Η Αρμενία από την άλλη 

πλευρά, αν και δεν διαθέτει τους φυσικούς πόρους του Αζερμπαϊτζάν, δαπανά 
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ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της για τις ΑΔ της, ενώ προσπαθεί να διασφα-

λίσει την εύνοια της Ρωσίας στην περιοχή. Υπάρχει μια κούρσα εξοπλισμών α-

νάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, ενώ πολλές φορές υπάρχουν αψιμαχίες στην 

περιοχή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή για αυτόν τον λόγο 

και το Αζερμπαϊτζάν δεν προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση όπως επιθυμεί. Η 

Αρμενία αν και φτωχή χώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει τις ΕΔ σε 

πολύ καλό επίπεδο έτσι ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στο status quo της περιο-

χής. 

 3.2.1.7 Ρωσία 

Η Ρωσία αποτελεί την συνέχεια της παλιάς ΕΣΣΔ. Στο παρακάτω διά-

γραμμα φαίνεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτουν για τις ΑΔ τους δυνάμεις. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Διάγραμμα 3.9 : Αμυντικές Δαπάνες προς ΑΕΠ (%) Ρωσίας 

 Η Ρωσία αποτελεί μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία δεν έχει πολύ καλές 

σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Αρχικά το 1992 δαπανούσε το 5% του ΑΕΠ της για τις ΑΔ 

της το οποίο σταδιακά έπεσε τι 1998 στο 3% του ΑΕΠ. Εξαιτίας κυρίως της ήττας 

στην Τσετσενία θεώρησε ότι οι ΕΔ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειας και 

σταδιακά άρχισε να δαπανά όλο και περισσότερα χρήματα για την βελτίωση αυ-

τών. Παρόλη την οικονομική κρίση που την πλήττει τα τελευταία χρόνια δαπανά 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της (πάνω από 5%) για της ΕΔ της και προ-
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σπαθεί με κάθε τρόπο αυτές να είναι σε θέση να προασπίσουν τα συμφέροντά 

της σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. 

 Από την μελέτη όλων των παραπάνω χωρών μπορούμε να βγάλουμε τα 

εξής συμπεράσματα: 

 Οι χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και δεν έχουν κάποιο ορατό κίν-

δυνο (Αλβανία, Βουλγαρία) δεν δαπανούν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ για τις ΑΔ 

τους. 

 Οι χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και έχουν κάποιο ορατό κίνδυνο 

(Πολωνία, Ρουμανία) δαπανούν ένα μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για τις 

ΑΔ τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι πρέπει να ενισχύσουν την εθνική τους α-

σφάλεια έναντι κάθε ξένης επιβουλής 

 Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν επιδίδονται σε μια κούρσα εξοπλι-

σμών προκειμένου να διατηρήσουν ή να αλλάξουν το status quo στην περιοχή 

αντίστοιχα. Η Αρμενία αν και δεν βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση 

έχει αυξημένες τις ΑΔ της, αφού οι σχέσεις της με το Αζερμπαϊτζάν είναι τεταμέ-

νες και το Αζερμπαϊτζάν προβαίνει σε αγορές νέων οπλικών συστημάτων με α-

ποτέλεσμα οι ΑΔ του αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ του. 

 Η Ρωσία και η Σερβία παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν δαπανούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους στις ΑΔ τους. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως εξαιτίας των εξωτερικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν για την 

ασφάλειά τους.  

 Εάν χαθεί η μαχητική ισχύς μιας χώρας είναι πολύ δύσκολο να ξα-

ναποκτηθεί. Αυτό συνέβη με κάποιες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία και η 

Ρουμανία, οι οποίες μετά την μετάβασή τους στην οικονομία της ελεύθερης αγο-

ράς την δεκαετία του 1990 μείωσαν αισθητά τις ΑΔ και οι ΕΔ τους συρρικνώθη-

καν. Για να μπορέσουν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο πριν την κρίση θα πρέπει 

να δαπανήσουν πολλά χρήματα για τις ΑΔ, τα οποία θα πρέπει αφαιρεθούν από 

άλλους τομείς της οικονομίας. 

Η Ελλάδα λόγω της απειλής που υπάρχει από την Τουρκία δεν μπορεί να 

μειώσει τις ΑΔ της κάτω από ένα όριο. Τα παραδείγματα της Ρωσίας, της Σερβί-

ας, της Αρμενίας και της Πολωνίας δείχνουν ότι όταν υπάρχει απειλή για την α-
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σφάλεια κάποιας χώρας αυτή προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορεί να αντιμετω-

πίσει οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική της κυριαρχία. Η ένταξη κάποιας 

χώρας σε μια συμμαχία, όπως έκανε η Πολωνία με το ΝΑΤΟ, δεν την εξασφαλί-

ζει τα συμφέροντα της εκτός και αν από μόνη της προσπαθεί για αυτό. Όπως 

φαίνεται, ιδιαίτερα η Πολωνία, αλλά και οι χώρες της Βαλτικής και η Ρουμανία 

δευτερευόντως, αισθάνονται την απειλή από την Ρωσία και έτσι εξοπλίζονται με 

μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με άλλα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ για να αντιμε-

τωπίσουν μια ενδεχόμενη απειλή. Η Αρμενία μπορεί να αποτελέσει άλλο ένα 

παράδειγμα γιατί λόγω της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης που βρίσκεται 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει τις ΕΔ της, ώστε αυτές να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν τις ΕΔ του Αζερμπαϊτζάν. Φαίνεται δηλαδή ότι οι αυξημένες ΑΔ 

της Αρμενίας δημιουργούν μια αίσθηση αποτροπής προς το Αζερμπαϊτζάν και 

έτσι ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες υπάρχει μια ισορροπία, η οποία μπορεί να 

μην υπάρχει αν το Αζερμπαϊτζάν υπερτερούσε κατά πολύ στις ΑΔ. Είναι δύσκο-

λο να διατηρηθεί η μαχητική ισχύς μιας χώρας, διότι θα πρέπει να δαπανά ένα 

μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της για την συντήρηση των ΕΔ, αλλά και για την αγορά 

σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Η μαχητική ισχύς των ΕΔ σχηματίζεται δύ-

σκολα και είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία θέλει την σταθερή απόφαση 

όλης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Η μείωση της μαχητικής ισχύος, από την 

άλλη πλευρά, πραγματοποιείται πολύ γρηγορότερα. Όταν μια χώρα μειώσει τις 

ΑΔ της αυτό θα έχει άμεσα αποτελέσματα στις ΕΔ και τις αποτρεπτικές δυνατό-

τητες που αυτές μπορούν να έχουν. 

 3.3  Σύγκριση των Δαπανών για Εκπαίδευση – Υγεία και Αμυ-
ντικών Δαπανών 

Οι Kollias και Paleologou (2011) σε μελέτη του εξέτασε την σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στις ΑΔ και τις κοινωνικές δαπάνες. Τα αποτελέσματα αυτής 

της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάσα στις ΑΔ, την εκπαίδευ-

σης και τις κοινωνικές δαπάνες. Η Τσακνάκη (2009) σε μελέτη της για διάφορες 

κατηγορίες δημοσίων δαπανών από το 1960 – 2000 υποστηρίζει ότι ΑΔ και δα-

πάνες διοίκησης ασκούν αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι 

δαπάνες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας ασκούν θετική επίδραση σε αυτήν. 
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 3.3.1 Αμυντικές Δαπάνες – Δαπάνες Υγείας 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται δαπάνες υγείας και οι ΑΔ ως πο-

σοστό του ΑΕΠ για την περίοδο 2005 έως 2015 και στο διάγραμμα φαίνεται σχη-

ματικά η ετήσια μεταβολή αυτών  (SIPRI 16/7/2017),  (OECD 21/7/2017). 

Πίνακας 3.5 : Δαπάνες Υγείας - Αμυντικές Δαπάνες 2005 - 2015 

ΕΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ   

ΥΓΕΙΑΣ 
($) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ  
(% ΑΕΠ) 

ΕΤΗΣΙΑ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΔ 
(% ΑΕΠ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΔ 

2005 22.300.470.168 9,00  2,84  
2006 24.516.601.013 8,97 -0,36 2,78 -0,05 
2007 28.855.913.083 9,06 1,06 2,68 -0,10 
2008 33.248.423.279 9,38 3,57 2,98 0,30 
2009 31.251.023.879 9,47 0,91 3,22 0,24 
2010 28.620.670.665 9,56 0,97 2,73 -0,50 
2011 26.187.972.828 9,10 -4,83 2,48 -0,25 
2012 21.569.884.531 8,78 -3,54 2,41 -0,07 
2013 20.004.491.755 8,34 -5,01 2,36 -0,05 
2014 18.744.734.110 7,94 -4,74 2,34 -0,01 
2015 16.348.025.679 8,39 5,59 2,54 0,20 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017,  The World Bank, 2017 και 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2017 

 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017,  The World Bank, 2017 και 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2017 

Διάγραμμα 3.10 : Ετήσια Μεταβολή Δαπανών Υγείας - Αμυντικών Δαπα-
νών ως % του ΑΕΠ 2006 - 2015 
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Συνολικά οι δαπάνες υγείας έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ οι ΑΔ 

έχουν μειωθεί 35% κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2015, με συνολική μείωση 

του ΑΕΠ κατά περίπου 29%, ενώ για το χρονικό διάστημα 2009 – 2015 έχουν 

μειωθεί κατά 47,5% και 53,5% αντίστοιχα με συνολική μείωση του ΑΕΠ 41%. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι δα-

πάνες στον χώρο της υγείας έχει μειωθεί περίπου στο μισό και αντίστοιχα και οι 

ΑΔ έχουν μειωθεί και αυτές στο μισό. Η μείωση κατά 1% του ΑΕΠ τα τελευταία 

χρόνια των δαπανών υγείας φανερώνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο προσπαθεί να 

μειώσει την ετήσια δαπάνη για θέματα υγείας. Η υγεία αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρό-

πο να περικόψει δαπάνες από το ΑΕΠ που συνεχώς συρρικνώνεται και για να 

γίνει αυτό περικόπτονται δαπάνες τόσο από τον χώρο της υγείας όσο και από 

τον χώρο της εθνικής άμυνας. Με διάφορα μέτρα όπως η ηλεκτρονική συνταγο-

γράφηση  (healthview.gr 1/11/2012), η ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνισμών για 

τις δημόσιες συμβάσεις  (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30/6/2017) κ.α. προσπαθεί να εξοι-

κονομήσει κονδύλια. Συνολικά φαίνεται ότι από το 2009 έως το 2015 έχουν εξοι-

κονομηθεί στον τομέα της υγείας περίπου 15 δις $ που αντιστοιχούν στο 8% του 

ΑΕΠ του 2015, ενώ αντίστοιχα για τις ΑΔ έχουν εξοικονομηθεί περίπου 5,7 δις $ 

που αντιστοιχούν στο 3%. Η εξοικονόμηση στον χώρο της υγείας είναι πολύ με-

γάλη και περίπου 3πλάσια σε σχέση με τις ΑΔ. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι η 

δαπάνη για την υγεία σε αυτήν την περίοδο ήταν πάντα λίγο παραπάνω από 

3πλάσια από ότι η δαπάνη για την εθνική άμυνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 

στον τομέα της υγείας γινόταν μεγάλη σπατάλη δαπανών σε σχέση με τον τομέα 

της εθνικής άμυνας. Επειδή δεν έχει αυξηθεί ή μειωθεί δραστικά το προσωπικό 

που ασχολείται στον χώρο της υγείας και της εθνικής άμυνας (δεν έχουν γίνει 

απολύσεις προσωπικού) φαίνεται ότι η εξοικονόμηση προέρχεται από τις δαπά-

νες για αγορά εξοπλισμού ή υλικού και στους δύο αυτούς τομείς της δημόσιας 

διοίκησης. 

Οι δαπάνες τόσο για την υγεία όσο και για την εθνική άμυνα έχουν ελατ-

τωθεί έτσι ώστε να υπάρξει η δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας. Οι δα-

πάνες για την υγεία έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πο-

λιτών, ενώ αυτές που αφορούν τις ΕΔ δεν είναι εμφανείς στην πλειοψηφία του 

πληθυσμού. Είναι γεγονός όμως ότι η δαπάνη για την υγεία μειώθηκε πάρα πο-
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λύ εξαιτίας του ελέγχου των δαπανών και του εξορθολογισμού διαφόρων διαδι-

κασιών. Οι ΑΔ ελαττώθηκαν κυρίως λόγω της μείωσης της εισαγωγής σύγχρο-

νων οπλικών συστημάτων.  

 3.3.2 Αμυντικές Δαπάνες – Δαπάνες Εκπαίδευσης 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται δαπάνες εκπαίδευσης και οι ΑΔ ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο 2005 έως 2015 και στο διάγραμμα φαίνεται 

σχηματικά η ετήσια μεταβολή αυτών  (SIPRI 16/7/2017),  (eurostat 21/7/2017). 

Πίνακας 3.6 : Δαπάνες Εκπαίδευσης - Αμυντικές Δαπάνες 2005 - 2015 

ΕΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
($) 

ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ  
(% ΑΕΠ) 

ΕΤΗΣΙΑ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
ΔΑΠΑΝΩΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔ 
(% ΑΕΠ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΔ 

2005 9.911.320.075 4,0  2,8  
2006 10.659.391.745 3,9 -2,3 2,8 -0,1 
2007 12.421.419.539 3,9 -0,3 2,7 -0,1 
2008 14.532.892.905 4,1 6,5 3,0 0,3 
2009 13.530.010.338 4,1 -0,5 3,2 0,2 
2010 11.975.176.011 4,0 -2,4 2,7 -0,5 
2011 12.662.316.532 4,4 10,0 2,5 -0,2 
2012 10.809.509.332 4,4 0,0 2,4 -0,1 
2013 10.793.790.515 4,5 2,3 2,4 -0,1 
2014 10.387.510.086 4,4 -2,2 2,3 0,0 
2015 8.378.606.725 4,3 -2,3 2,5 0,2 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017, The World Bank, 2017 και 

Eurostat, 2017 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017, The World Bank, 2017 και 
Eurostat, 2017 

Διάγραμμα 3.11 : Ετήσια Μεταβολή Δαπανών Εκπαίδευσης - Αμυντικών 

Δαπανών ως % του ΑΕΠ 2006 - 2015 
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Συνολικά οι δαπάνες εκπαίδευσης έχουν μειωθεί κατά περίπου 21%, ενώ 

οι ΑΔ έχουν μειωθεί 35% κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2015, με συνολική 

μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 29%, ενώ για το χρονικό διάστημα 2009 – 2015 

έχουν μειωθεί κατά 38% και 53,5% αντίστοιχα με συνολική μείωση του ΑΕΠ 

41%. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι 

δαπάνες στον χώρο της εκπαίδευσης έχει μειωθεί περίπου στο 1/3 και αντίστοι-

χα και οι ΑΔ έχουν μειωθεί στο μισό. Το ποσοστό των δαπανών εκπαίδευσης 

παραμένει σταθερά πάνω από το 4% ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Η Ελ-

λάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο να περικόψει δαπάνες από το ΑΕΠ που συνε-

χώς συρρικνώνεται και για να γίνει αυτό περικόπτονται δαπάνες τόσο από τον 

χώρο της εκπαίδευσης όσο και από τον χώρο της εθνικής άμυνας. Συνολικά φαί-

νεται ότι από το 2009 έως το 2015 έχουν εξοικονομηθεί στον τομέα της εκπαί-

δευσης περίπου 5 δις $ που αντιστοιχούν στο 2,6% του ΑΕΠ του 2015, ενώ α-

ντίστοιχα για τις ΑΔ έχουν εξοικονομηθεί περίπου 5,7 δις $ που αντιστοιχούν στο 

2,9%. Η εξοικονόμηση στον χώρο της εκπαίδευσης είναι σχεδόν ίση σε σχέση με 

αυτήν των ΑΔ. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι η δαπάνη για την εκπαίδευση σε αυ-

τήν την περίοδο ήταν πάντα λίγο παραπάνω από τα 10 δις $ ενώ η δαπάνη για 

την εθνική άμυνα ξεπέρασε αυτό το ποσό μόνο το 2008 και το 2009. Επειδή δεν 

έχει αυξηθεί ή μειωθεί δραστικά το προσωπικό που ασχολείται στον χώρο της 

εκπαίδευσης και της εθνικής άμυνας (δεν έχουν γίνει απολύσεις προσωπικού) 

φαίνεται ότι η εξοικονόμηση προέρχεται από τις διάφορες λειτουργικές δαπάνες 

και στους δύο αυτούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν μειωθεί λιγότερο από τις αντίστοι-

χες της εθνικής άμυνας. Η ανελαστικότητα που έχουν οι δαπάνες εκπαίδευσης 

είναι ο βασικός παράγοντας για την συγκράτηση τους σε σχέση με τις ΑΔ. Έτσι 

φαίνεται ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης το Ελληνικό Δημόσιο προσπα-

θεί να διατηρήσει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο στον χώρος της παιδεί-

ας, προσπαθώντας να μην μειώσει πάνω από ένα επίπεδο τον προϋπολογισμό 

που προορίζεται για αυτήν 
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 3.4   Ιστορική Αναδρομή Αγοράς Οπλικών Συστημάτων 

 3.4.1 Από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως το 1974 

Στους δύο παρακάτω πίνακες φαίνονται τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για 

εισαγωγές όπλων από την Ελλάδα και τι αφορούσαν αυτές οι εισαγωγές για την 

περίοδο 1950 – 1973  (SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 12/8/2017). 

Πίνακας 3.7 : Κατανομή Οπλισμού από Εισαγωγές 1950 – 1973 (εκατ. $) 
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1950 19  66 12      97 
1951 258  4 12     228 502 
1952 281  13 13      307 
1953 39  14 13     20 86 
1954 123  14 15      152 
1955 179  1 16    7  203 
1956 70  1 21      92 
1957 125  167 19    29 15 354 
1958 400  22      53 475 
1959 55  64 6     189 314 
1960 12 140 43 11  20   38 264 
1961 2 10 56 11  4    82 
1962 2 160 56 9  23   80 330 
1963 2  64 2  30    98 
1964 473  56 2  43   56 631 
1965 319  98 14  30   25 486 
1966 88  85 23  14    210 
1967 151  85   35   98 370 
1968 8  32 3  4   58 104 
1969 230   9  43   20 303 
1970 229  32 9  32    302 
1971 134  134   32   284 585 
1972 63  32   100   513 707 
1973 42  32 21    13 138 246 

ΣΥΝΟΛΟ 3304 310 1171 241 0 410 0 49 1815 7300 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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Πίνακας 3.8 : Εισαγωγές Οπλισμού Ελλάδας 1950 - 1973 (εκατ. $)  

ΕΤΟΣ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1950 95   2 97 
1951 399   102 502 
1952 307    307 
1953 86    86 
1954 79   73 152 
1955 107   95 203 
1956 92    92 
1957 354    354 
1958 447   28 475 
1959 286   28 314 
1960 254  10  264 
1961 82    82 
1962 330    330 
1963 98    98 
1964 527  104  631 
1965 486    486 
1966 202   8 210 
1967 241 6 47 75 370 
1968 69  31 4 104 
1969 233  30 39 303 
1970 100  173 29 302 
1971 303 147 126 9 585 
1972 166 212 316 13 707 
1973 191 13 

 
42 246 

ΣΥΝΟΛΟ 5534 378 837 547 7300 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

 Την περίοδο αυτή το 76% των εισαγωγών οπλικών συστημάτων προέρ-

χονταν από τις ΗΠΑ, το 5% στην Γαλλία, το 11,5% στην Γερμανία και το υπόλοι-

πο 7,5% στις άλλες χώρες. Σχεδόν το σύνολο του οπλισμού ήταν προέλευσης 

από τις ΗΠΑ. Σταδιακά άρχισε να γίνεται προμήθεια οπλικών συστημάτων αρχι-

κά από την Γερμανία και στην συνέχεια από την Γαλλία. Ειδικά για την περίοδο 

μέχρι το 1960 η Ελλάδα έλαβε στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ 1,3 δις $, η ο-

ποία ήταν μέρος της βοήθειας του Δόγματος Τρούμαν, γνωστής και ως 7:10  

(Bozikas, 1998). Η Ελλάδα αυτήν την περίοδο έγινε μέλος του ΝΑΤΟ και έστειλε 

εκστρατευτικό σώμα στην χερσόνησο της Κορέας. 

Κατά κύριο λόγο δαπανήθηκαν χρήματα για την προμήθεια αεροσκαφών 

(45%), στην συνέχεια πολεμικών πλοίων (25%), τεθωρακισμένων οχημάτων 
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(16%) και λοιπών οπλικών συστημάτων (14%).Φαίνεται ότι δόθηκε μεγάλη ώθη-

ση στην αγορά οπλικών συστημάτων κυρίως την ΠΑ και το ΠΝ, ενώ ο ΣΞ είχε 

μικρότερο μερίδιο στις ΑΔ όσον αφορά τις προμήθειες. 

Όλες οι μεγάλες αγορές αφορούσαν αγορές κυρίως αεροσκαφών από τις 

ΗΠΑ  ή εκσυγχρονισμό άλλων οπλικών μέσων από τις ΗΠΑ, που παραλαμβάνο-

νταν ως μέρος της στρατιωτικής βοήθειας. Τα κύρια οπλικά συστήματα που πα-

ραλήφθηκαν από τις ΗΠΑ ήταν  (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Ιστορικά Αεροσκάφη 

12/8/2017)  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 12/8/2017): 

 Αεροσκάφη F-84F Thunderstreak το 1957, F-104G Starfighter  το 

1964 και Northrop F-5A το 1965. 

 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μ113 και άρματα μάχης Μ47 – Μ48 την 

δεκαετία του 1960. 

 Ελικόπτερα UH-1H (μεταχειρισμένα μετά το 1969) 

Επιπλέον το 1971 – 1972 πραγματοποιήθηκε η αγορά 4 πυραυλακάτων 

τύπου Combattante II καθώς και αρμάτων μάχης ΑΜΧ-30 από την Γαλλία και 4 

υποβρυχίων τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ (type 209/1100) από την Γερμανία  (ΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΝΑΥΤΙΚΟ, Παλαιά Πολεμικά Πλοία 12/8/2017)  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

12/8/2017). Την περίοδο μετά το 1970 φαίνεται να υπάρχει μια στροφή της Ελ-

λάδας ως προς εισαγωγές οπλικών συστημάτων από χώρες της Ευρώπης. 

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αφορούσαν το 2,8% του συνόλου των εξαγω-

γών τους (14ος μεγαλύτερος εισαγωγέας), το 15% των εξαγωγών της Γαλλίας  

(1ος μεγαλύτερος εισαγωγέας) και το 9,7% των εξαγωγών της Γερμανίας  (5ος 

μεγαλύτερος εισαγωγέας) (SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 

12/8/2017). Φαίνεται ότι η ελληνική αγορά αποτελούσε ακόμη από αυτήν την πε-

ρίοδο έναν σημαντικό εισαγωγέα των οπλικών συστημάτων αρχικά της Γαλλίας 

και μετά της Γερμανίας. 

 3.4.2 Από το 1974 έως το 2010 

Στους δύο παρακάτω πίνακες φαίνονται τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για 

εισαγωγές όπλων από την Ελλάδα και τι αφορούσαν αυτές οι εισαγωγές για την 

περίοδο 1974 – 2010  (SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 12/8/2017). 



 

38 

Πίνακας 3.9 : Κατανομή Οπλισμού από Εισαγωγές 1974 – 2010 (εκατ. $) 
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1974 362  32 7  17    418 
1975 759  31  30 90   2 912 
1976 1010  123 19 30 70  4 43 1298 
1977 370  148 19 42 101 21  290 991 
1978 947  78 19 34 135 9  58 1280 
1979 305 75   6 14 3 6 330 739 
1980 92 95  13 22 32 26 3 383 665 
1981 164 104  13 27 53 34 10 543 948 
1982 105  5  15 47 13 8 270 462 
1983 93  217 26 5 58 3 3  404 
1984 122 60 121 26 8 16  11  364 
1985 51 70 17   37  14  189 
1986 32 70 17   71  12  202 
1987  14  13  7  2  36 
1988 397 14 41 13  48  15  528 
1989 1102  54   33  21 7 1217 
1990 667  108 7 8 31  10 69 899 
1991 342  58   28   49 477 
1992 479 14 392 42 14 81 10 38 1060 2130 
1993 168 7 409   112  21 237 955 
1994 109 257 310 88  178  49 195 1185 
1995 417 141 44 11 3 80  6 172 874 
1996 25 14   14 41 10 33 244 382 
1997 572 7 1 11  70  31 120 812 
1998 747 92 56  28 188 21 105 489 1725 
1999 31 240 102 15  422  37  847 
2000 15 188 59 55 2 280  2 108 708 
2001 290 120 9 2 7 89   269 787 
2002 32 72 14 3 9 120  31 120 400 
2003 1315 141 96 45 17 112  75 473 2274 
2004 720 106 12 120 14 54  100 243 1368 
2005 52 13 63  22 69 3 70 113 405 
2006 17 13 437  19 98 6 42 100 731 
2007 1026 3 485  12 113  31 43 1712 
2008 49  284   20  163  516 
2009 806  275   116  32  1229 
2010 124  4 112 8 45 3 32 325 652 

ΣΥΝΟΛΟ 13914 1930 4102 679 396 3176 162 1017 6355 31721 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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Πίνακας 3.10 : Εισαγωγές Οπλισμού Ελλάδας 1974 - 2010 (εκατ. $) 

ΕΤΟΣ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1974 418    418 
1975 681 70 59 101 912 
1976 971 192 101 34 1298 
1977 440 380 126 45 991 
1978 504 609 78 88 1280 
1979 314 4 330 91 739 
1980 245 180 182 58 665 
1981 207 179 162 401 948 
1982 41 4  417 462 
1983 99 4 193 108 404 
1984 86  136 142 364 
1985 56  50 82 189 
1986 87   115 202 
1987 31   5 36 
1988 110 274 125 18 528 
1989 762 365 17 73 1217 
1990 766 8 72 54 899 
1991 342 8 67 60 477 
1992 1400 272 314 144 2130 
1993 361 35 301 259 955 
1994 195 35 707 248 1185 
1995 531 8 188 146 874 
1996 104 8 246 24 382 
1997 651 9  152 812 
1998 990 6 516 213 1725 
1999 280 98 101 369 847 
2000 258 3 124 323 708 
2001 239 74  474 787 
2002 173 41 6 182 400 
2003 1521 65 166 522 2274 
2004 823 50 137 359 1368 
2005 102 16 75 212 405 
2006 20 61 487 164 731 
2007 253 879 497 83 1712 
2008 10 1 294 211 516 
2009 924  285 20 1229 
2010 151 11 409 81 652 

ΣΥΝΟΛΟ 15146 3949 6551 6078 31721 

Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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Την περίοδο αυτή το 48% των εισαγωγών οπλικών συστημάτων προέρ-

χονταν από τις ΗΠΑ, το 12% στην Γαλλία, το 21% στην Γερμανία και το υπόλοι-

πο 19% στις άλλες χώρες. Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο η εισαγωγή 

οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ μειώθηκε αρκετά (περίπου κατά 28%), ενώ 

αυξήθηκε κατά 7% από την Γαλλία, 10% περίπου από την Γερμανία και 11% 

από τις υπόλοιπες χώρες. 

Κατά κύριο λόγο δαπανήθηκαν χρήματα για την προμήθεια αεροσκαφών 

(44%), στην συνέχεια πολεμικών πλοίων (20%), τεθωρακισμένων οχημάτων 

(13%) και λοιπών οπλικών συστημάτων (23%). Σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο το ποσοστό των δαπανών που αφορούσε την αγορά αεροσκαφών πα-

ρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, μειώθηκε κατά 5% η δαπάνη για την αγορά πλοίων 

και 3% για την αγορά τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ αυξήθηκε κατά 9% η δα-

πάνη για την αγορά άλλων οπλικών συστημάτων. 

Όλες οι μεγάλες αγορές αφορούσαν οπλικά συστήματα που αφορούσαν 

αγορές κυρίως αεροσκαφών από τις ΗΠΑ. Τα κύρια οπλικά συστήματα που πα-

ραλήφθηκαν από τις ΗΠΑ ήταν  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 12/8/2017),  

(ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Οπλοστάσιο 16/7/2017),  (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, Ο 

Στόλος μας 16/7/2017): 

 Αεροσκάφη F-16 όλων των τύπων το 1989, το 1997, το 2003 και το 

2009. 

 Αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Patriot το 2003. 

 Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων MLRS το 1995. 

 Αντιτορπιλικά κλάσεως Adams το 1992 (έγινε εκσυγχρονισμός 

τους) καθώς και άλλα μεταχειρισμένα πολεμικά πλοία. 

 Αεροσκάφη F-4 και Α-7 το 1992 (έγινε εκσυγχρονισμός τους) 

 Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας Ρ-3 το 1992 (έγινε εκσυγχρονι-

σμός τους). 

 Ελικόπτερα Chinook το 1983 και το 2001. 

 Ελικόπτερα Apache το 1995 και το 2003. 

 Ελικόπτερα NH-90 (είναι σε εξέλιξη η προμήθειά τους). 
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 Μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα οχήματα Μ113, άρματα μάχης Μ-

48 και Μ-60 καθώς και άλλα μεταχειρισμένα οπλικά συστήματα. Η στρατιωτική 

βοήθεια στην Ελλάδα και την Τουρκία από το δόγμα Τρούμαν, γνωστή και ως 

βοήθεια 7:10, σταμάτησε να υφίσταται από το 1997. Σε αυτήν την περίοδο η Ελ-

λάδα έλαβε από τις ΗΠΑ βοήθεια ύψους 5,7 δις $. Μετά τα γεγονότα στην Κύπρο 

το 1974 οι ΗΠΑ δεν χρηματοδοτούσαν την Τουρκία το 1974 – 1975, αλλά στα-

διακά άρχισε να εκλείπει αυτό το εμπάργκο μέχρι το 1978  (Bozikas, 1998). 

Μετά το 1974 φάνηκε αρχικά ότι η Γαλλία μπορούσε να προμηθεύει την 

Ελλάδα με περισσότερα αμυντικά συστήματα, όπως. αεροσκάφη Mirage F1 το 

1975  (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Ιστορικά Αεροσκάφη 12/8/2017). Στην συνέ-

χεια η συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας αφορούσε μόνο την αγορά, συντήρηση και 

εκσυγχρονισμό αεροσκαφών τύπου Mirage 2000  (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 

Οπλοστάσιο 16/7/2017). 

Η Γερμανία άρχισε σταδιακά να προμηθεύει την Ελλάδα με οπλικά της 

συστήματα. Τα κύρια οπλικά συστήματα που παραλήφθηκαν από την Γερμανία 

ήταν  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 12/8/2017)  (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, Ο 

Στόλος μας 16/7/2017): 

 Άρματα τύπου Leopard – 1 καθώς και εκσυγχρονισμός αυτών το 

1983 και το 1993 καθώς και εκσυγχρονισμός αυτών. 

 Άρματα τύπου Leopard – 2Α4 και Leopard – 2HEL το 2005 – 2006. 

 Υποβρύχια διαφόρων τύπων. 

 Φρεγάτες ΜΕΚΟ - 200ΗΝ. 

Από τις υπόλοιπες χώρες αξίζουν να αναφερθούν οι παρακάτω αγορές 

οπλικών συστημάτων: 

 Αντιαεροπορικά συστήματα τύπου S-300 PMU1 το 2001 από την 

Ρωσία. 

 Τεθωρακισμένα οχήματα ΒΜΡ από την Ρωσία. 

 Άρματα τύπου Leopard – 1 από την Ολλανδία. 

 Φρεγάτες τύπου S από την Ολλανδία. 

 Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (Zubr) από την Ρωσία και Ουκρανία. 
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Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αφορούσαν το 3,7% του συνόλου των εξαγω-

γών τους (9ος μεγαλύτερος εισαγωγέας), το 4,8% των εξαγωγών της Γαλλίας (5ος 

μεγαλύτερος εισαγωγέας)  και το 9,9% των εξαγωγών της Γερμανίας (2ος μεγα-

λύτερος εισαγωγέας). Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο οι το σύνολο των 

εξαγωγών των ΗΠΑ προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,1% του συνόλου των 

εξαγωγών τους. Αντίστοιχα για την Γαλλία μειώθηκε κατά 1%, ενώ για την Γερ-

μανία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Από τα τελευταία στοιχεία φαίνεται να υ-

πάρχει μια μεγάλη αλλαγή και η Ελλάδα να γίνεται σημαντικός εισαγωγικός προ-

ορισμός της Γερμανίας. 

 3.4.3 Από το 2011 έως σήμερα 

Στους δύο παρακάτω πίνακες φαίνονται τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για 

εισαγωγές όπλων από την Ελλάδα και τι αφορούσαν αυτές οι εισαγωγές για την 

περίοδο 2011 – 2016  (SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 12/8/2017). 

Πίνακας 3.11 : Κατανομή Οπλισμού από Εισαγωγές 2011 – 2016 (εκατ. $) 
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2011 36 0 0 0 0 36 0 9 0 80 
2012 7 0 0 0 0 24 3 4 0 37 
2013 21 0 2 0 0 30 0 0 0 52 
2014 28 0 58 0 0 2 0 0 110 199 
2015 42 0 17 0 8 82 0 14 600 763 
2016 43 0 0 0 0 0 0 0 275 318 

ΣΥΝΟΛΟ 177 0 77 0 8 174 3 27 985 1449 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  

Πίνακας 3.12 : Εισαγωγές Οπλισμού Ελλάδας 2011 - 2016 (εκατ. $) 

ΕΤΟΣ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2011 19 47 10 5 80 
2012 6 18 10 3 37 
2013 9 32 12 0 52 
2014 61 28 110 0 199 
2015 92 42 563 65 763 
2016 22 21 275 0 318 

ΣΥΝΟΛΟ 209 188 980 73 1449 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017  
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Από τους δύο παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι κατά την περίοδο της οικο-

νομικής κρίσης δεν έχει γίνει κάποια αξιόλογη αγορά οπλικών συστημάτων πλην 

της παράδοσης των 3 υποβρυχίων type 214 από την Γερμανία, ενώ συνεχίζεται 

και η παράδοση των ελικοπτέρων ΝΗ-90 από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, πραγματοποι-

ήθηκε η παράδοση μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων οχημάτων από τις ΗΠΑ 

καθώς υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την απόκτηση και άλ-

λων μεταχειρισμένων μέσων που διαθέτουν. 

Τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο μακροπρόθεσμο 

πρόγραμμα για την αγορά σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η μόνη σύμβαση που θα είναι σε ισχύ μελλοντικά θα είναι αυτή του εκσυγ-

χρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3Β Orion συνολικού κό-

στους περίπου 500 εκατ. €.  

Για την περίοδο 1950 – 2016 οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αφορούσαν το 

3,2% του συνόλου των εξαγωγών τους (12ος μεγαλύτερος εισαγωγέας), το 3,8% 

των εξαγωγών της Γαλλίας (6ος μεγαλύτερος εισαγωγέας)  και το 9,9% των εξα-

γωγών της Γερμανίας (2ος μεγαλύτερος εισαγωγέας). 

 3.5  Σύγκριση Οπλικών Συστημάτων Ελλάδας – Τουρκίας  

Από την δεκαετία του 1950 και έπειτα φαίνεται να υπάρχει ανταγωνισμός 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία όσον αφορά την Κύπρο και το Αιγαίο Πέ-

λαγος. Τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1955, στην Κύπρο το 1963-

1964, η εισβολή στην Κύπρο το 1974, η ελληνοτουρκική κρίση του 1987, η κρίση 

των Ιμίων καθώς και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας 

από την Τουρκία έχουν οδηγήσει σε μια «κούρσα εξοπλισμών» ανάμεσα σε αυ-

τές τις δύο χώρες. 

Από το 1960 έως το 1980 φαίνεται να υπάρχει μια ισορροπία τόσο ως 

προς το ΑΕΠ όσο και προς τις ΑΔ μεταξύ των δύο χωρών. Ενώ μέχρι την δεκαε-

τία του 1980 τα ΑΕΠ των δύο χωρών ήταν σε περίπου ίσα στην συνέχεια το ΑΕΠ 

της Τουρκίας αυξήθηκε του αντίστοιχου Ελληνικού και μετά το 2002 η διαφορά 

τους μεγάλωσε κατά πολύ. Όσον αφορά τις ΑΔ η διαφορά ανάμεσα στις δυο χώ-

ρες άρχισε να μεγαλώνει από το 1990. Ενώ το 2009 το ΑΕΠ της Τουρκίας ήταν 

1,86 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας μεγαλώνει και το 2016 ήταν 4,4 

φορές μεγαλύτερο. Παρόμοια το 2009 οι ΑΔ της Τουρκίας ήταν περίπου 1,5  φο-
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ρές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ελληνικές και το 2016 ήταν περίπου κατά 3 

φορές μεγαλύτερες. 

Στα παρακάτω διαγράμματα συγκρίνονται το ΑΕΠ και οι ΑΔ της Ελλάδας 

και της Τουρκίας για το χρονικό διάστημα 1960 – 2016  (The World Bank 

16/7/2017). Σε αυτά απεικονίζονται ειδικά οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τε-

λευταία χρόνια και αφορούν βασικούς πυλώνες και των δύο κρατών. 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και The World Bank, 2017 

Διάγραμμα 3.12 : Σύγκριση ΑΕΠ Ελλάδας - Τουρκίας 1960 - 2016 (δις $) 

 
Πηγή: Stockholm International Peace Research Institute, 2017 και The World Bank, 2017 

Διάγραμμα 3.13 : Σύγκριση ΑΔ Ελλάδας - Τουρκίας 1960 - 2016 (δις $) 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι μετά το 1996 η 

Τουρκία άρχισε να δαπανά περίσσοτερα χρήματα για τις ΑΔ της σε σχέση με το 

ΑΕΠ. Η Ελλάδα προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία των ΑΔ με 

αποτέλεσμα να δαπανά και αυτή μελγάλα χρηματικά ποσά για την προμήθεια 

νέων σύγχρονων οπλικών συστημάτων ή και αναβάθμιση των ΄΄ηδη 

υπαρχόντων.  

Σύμφωνα με στοιχεία η Ελλάδα από το 1950 μέχρι το 2016 έχει 

δαπανήσει 40,5 δις $, ενώ η Τουρκία 55,3 δις $. Την συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο η Τουρκία διαθέτει τόσο περισσότερα σε αριθμό οπλικά συστήματα όσο 

και πολλές φορές και καλύτερα ποιοτικά από τα αντίστοιχα ελληνικά οπλικά 

συστήματα. Μετά την εισβολή στην Κύπρο και μέχρι το 2010 η Ελλάδα 

δαπάνησε για εισαγωγές οπλικών συστημάτων 31,7 δις $, ενώ η Τουρκία 37,3 

δις $. Από την κρίση του 1987 και μέχρι το 2010 η Ελλάδα δαπάνησε για 

εισαγωγές οπλικών συστημάτων 22,8 δις $, ενώ η Τουρκία 28,9 δις $. Μετά την 

κρίση στα Ίμια και μέχρι το 2010 η Ελλάδα δαπάνησε για εισαγωγές οπλικών 

συστημάτων 14,5 δις $, ενώ η Τουρκία 14,8 δις $. Ειδικά, τα τελευταία χρόνια, 

κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης που πλήτει την Ελλάδα (2011-2016) οι 

εισαγωγές οπλικών συστημάτων είναι περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες ελληνικές (5,5 έναντι 1,5 δις $). Ουσιαστικά φαίνεται ότι η Ελλάδα 

έχει σταματήσει να προμηθεύεται οπλικά συστήματα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να 

τα προμηθεύεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει.  

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ειδικά μετά 

την κρίση των Ιμίων η Ελλάδα προσπάθησε να ενισχύσει τις ΕΔ με προμήθεια 

οπλικών συστημάτων μέσω εισαγωγών, ενώ η Τουρκία λόγω του συνεχώς 

αυξανόμενου ΑΕΠ αύξησε τις ΑΔ της και πραγματοποίησε αγορές οπλικών 

συστημάτων από τρίτες χώρες και ενίσχυσε και την αμυντική της βιομηχανία με 

διάφορες συμφωνίες που πραγματοποίησε ώστε σταδιακά να μπορέσει η ίδια να 

είναι εξαγωγέας οπλικών συστημάτων. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 η 

Τουρκία ανέπτυξε την αμυντική της βιομηχανία για να μπορέσει να μειώσει τις 

εισαγωγές οπλικών συστημάτων. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα δεν μπόρεσε 

να αναπτύξει σε αντίστοιχο βαθμό την αμυντική βιομηχανία, με αποτέλεσμα στην 

τρέχουσα χρονική περίοδο όπου υπάρχει οικονομική κρίση, να μην υπάρχει ανα-
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νέωση των οπλικών συστημάτων. Παρακάτω φαίνεται ότι σύνολο των οπλικών 

συστημάτων που διαθέτει κυρίως η Ελλάδα προέρχονται από εισαγωγές (πλην 

των τεθωρακισμένων οχημάτων ΛΕΩΝΙΔΑΣ) και ως εκ τούτου υπήρξε μεγάλη 

εκροή συναλλάγματος για την απόκτησή τους. 

Στην παρακάτω σύγκριση φαίνεται ότι η Τουρκία υπερέχει ποσοτικά όσον 

αφορά στον ΣΞ, αλλά η σύγκριση στο ΠΝ και ΠΑ δείχνει ότι σε αυτούς τους δύο 

κλάδους των ΕΔ δεν υπάρχει μεγάλη υπεροχή της Τουρκίας. 

Μετά την κρίση στην Κύπρο το 1974 και έπειτα οι δύο χώρες 

προχώρησαν σε μια κούρσα εξοπλισμών έτσι ώστε σε περίοδο πολεμικής 

σύρραξης να διαθέτουν εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα τους παρέχουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. 

 3.5.1 Στρατός Ξηράς 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κύρια οπλικά συστήματα που έχουν 

η Ελλάδα και η Τουρκία και αφορούν τον ΣΞ  (e-Amyna 12/8/2017).  

Πίνακας 3.13 : Σύγκριση Οπλικών Συστημάτων ΣΞ Ελλάδας - Τουρκίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΤΘ Οχήματα Μάχης 193 (BMP-1GR) 643 (ACV-AIFV) 
ΤΘ Οχήματα Μεταφοράς 

Προσωπικού 
2.481 

 (Μ113 - ΛΕΩΝΙΔΑΣ) 
4.182 

(Μ113 - ACV-AAPC/APC) 

ΤΘ Πυροβόλο 120mm 
353 

(Leopard – 2Α4/HEL) 
479 

(Leopard - 2Α4 – Μ60) 

ΤΘ Πυροβόλο 105mm 
1.000  

(Leopard -1 –Μ48–Μ60) 
1.977 

(Leopard-1 – Μ48 – Μ60) 

Αυτοκινούμενα Πυροβόλα 
549 (Μ110Α2 - PzH-

2000GR – Μ109) 
852  

(Μ110Α2 –Firtina - M52T) 
M270 MLRS 36 12 

Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων 
116 

 (RM70) 
310 

(Kasirga - T122 – Τ107) 
Εκτοξευτές Βαλλιστικών Βλημάτων  36 (F-600T) 

Αντιαεροπορικά Συστήματα K/B 
Μέσου Βεληνεκούς 

2 (HAWK)  

Αντιαεροπορικά Συστήματα K/B 
Μικρού Βεληνεκούς 

21 (TOR-M1)  
38 (OSA-AK)  

Επιθετικά Ελικόπτερα 
28  

(AH-64 Apache) 
54 (T129A/B - AH Super 

Cobra - AH Cobra) 

Ελικόπτερα Τακτικών Μεταφορών 

21 (Chinook) 6 (Chinook) 
74 

(NH-90 – Huey – ΑΒ 
212) 

213  
(Huey – Cougar – Black-
hawk - AB-205T - Mi-17) 

Πηγή: e-Amyna (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ), 2017 
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Σε όλες τις κατηγορίες οπλικών συστημάτων υπάρχει ποσοτική διαφορά 

υπέρ της Τουρκίας. Στην Ελλάδα σχεδόν το σύνολο των οπλικών συστημάτων 

προέρχεται από εισαγωγές, ενώ η Τουρκία παράγει κυρίως τεθωρακισμένα οχή-

ματα καθώς και υλικά τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι τουρκικές ΕΔ. Η 

συμπαραγωγή νέων οπλικών συστημάτων φαίνεται κυρίως από την εκτοξευτές 

βαλλιστικών πυραύλων που παρήγαγε σε συνεργασία με την Νότια Κορέα. Επί-

σης, έχει γίνει παραγωγή από αυτήν των πυροβόλων τύπου Firtina, ενώ είναι σε 

εξέλιξη η παραγωγή του τουρκικού άρματος μάχης ALTAY τα επόμενα χρόνια. 

Γενικά, φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί όλο και περισσότερο να στραφεί προς 

την εγχώρια της βιομηχανία, ενώ η Ελλάδα αφού στηρίχθηκε στις εισαγωγές ο-

πλικών συστημάτων πλέον δεν δύναται να δαπανά τα υπέρογκα χρηματικά πο-

σά, λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης του ΑΕΠ της. Το μεγαλύτερο 

μέρος της απόκτησης των οπλικών έγινε σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο από 

τις δύο χώρες. Για παράδειγμα η απόκτηση των αρμάτων μάχης Leopard – 2 

έγινε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ενώ και τα επιθετικά ελικόπτερα και οι 

πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων MLRS αποκτήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Εν-

δεικτικά η Ελλάδα δαπάνησε από το 1950 έως το 2016 το 13% των εισαγωγών 

της σε εισαγωγές τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ η Τουρκία το 11% αντίστοιχα. 

Ειδικά την περίοδο 1974 – 2010 η Ελλάδα δαπάνησε το 13% των εισαγωγών της 

για τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ η Τουρκία το 9,4% αντίστοιχα. Το γεγονός αυ-

τό φανερώνει ότι η Τουρκία στηρίχθηκε περισσότερο στην βιομηχανία για την 

παραγωγή των υπόψη οχημάτων. 

Επίσης, φαίνεται και η αλλαγή στην νοοτροπία των δύο ΣΞ αφού ο  Ελλη-

νικός ΣΞ έχει στην διάθεσή του αρκετά αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ στην 

Τουρκία η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της έχει στην αρμοδιότητά της αυτά τα μέ-

σα. Ο μεγάλος στόλος των ελικοπτέρων τακτικών μεταφορών φαίνεται να δίνει 

μεγάλες δυνατότητες στον τουρκικό ΣΞ για αεραποβάσεις προσωπικού, ενώ 

φαίνεται ότι ο ελληνικός ΣΞ προσπαθεί να μεγαλώσει τον στόλο αυτών των ελι-

κοπτέρων (κυρίως με την προμήθεια  ΝΗ-90 και μεταχειρισμένων Chinook), έτσι 

ώστε να αυξήσει την ταχυκινησία του και να μπορεί να μεταφέρει προσωπικό σε 

οποιοδήποτε μέρος απαιτηθεί. 
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 3.5.2 Πολεμικό Ναυτικό 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κύρια οπλικά συστήματα που έχουν 

η Ελλάδα και η Τουρκία και αφορούν το ΠΝ  (e-Amyna 12/8/2017). 

Πίνακας 3.14 : Σύγκριση Οπλικών Συστημάτων ΠΝ Ελλάδας - Τουρκίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Φρεγάτες 
13 (ΜΕΚΟ-200HN - S) 16 (ΜΕΚΟ-200HN - 

Gabya) 
Κορβέτες  8 (Ada – Burak) 

Υποβρύχια 
11 (Type 214HN- Type 

209/1100 - Type 
209/1200) 

12 (Type 209/1200 - 
Type 209/1400 ) 

Ταχέα Περιπολικά Σκάφη 
17 (Super Vita - Com-

battante III–ΙΙΙΒ - Τύπου 
148 ) 

19 (Kiliç – Yildiz – 
Doğan) 

Κανονιοφόροι 
16 (HSY - ASPREY-55 
– ASHEVILLE – ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΥ - NASTY) 

16 (Tuzla) 

Αρματαγωγά 5 (ΣΑΜΟΣ) 4 (Bey  - OSMAGAZI) 
Πλοία Ταχείας Μεταφοράς 4 (Zubr)  

Αποβατικά Σκάφη 2 (Type 520) 21 (151 – 140 - EDIC) 
Ναρκοθηρευτικά 4 11 

Πλοία Γενικής Υποστήριξης 42 22 

Ελικόπτερα 
18 (S-70B AegeanHawk 

- AB212ASW) 
34 (S-70B/B-28 Sea-
Hawk - AB212ASW) 

Αεροσκάφη 
0 (P-3 Orion) 8 (CN-235D/K - ATR 72-

600T) 
Πυροβολαρχίες Κ/Β 2 (MM Exocet Block2)  

Αντιαεροπορικά Συστήματα 2 (Crotale NG/GR) 11 (Zipkin KMS) 
Πηγή: e-Amyna (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ), 2017 

Το τουρκικό ΠΝ υπερέχει σε κάποιες κατηγορίες (πχ φρεγάτες), ενώ το 

ελληνικό ΠΝ σε κάποιες άλλες κατηγορίες (πχ υποβρύχια). Γενικά και στο ΠΝ η 

Τουρκία έχει περισσότερες μονάδες από την Ελλάδα και έχει ένα πολύ μεγάλο 

αποβατικό στόλο. Επίσης, η έλλειψη αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας έχει 

κάνει επιτακτική την εκ νέου ενεργοποίηση των P-3B Orion. Η Τουρκία έχει με-

γάλα σχέδια για ΠΝ της με αποκορύφωμα την δημιουργία αεροπλανοφόρου. Εν-

δεικτικά η Ελλάδα δαπάνησε από το 1950 έως το 2016 το 23% των εισαγωγών 

της σε εισαγωγές πλοίων, ενώ η Τουρκία το 19,6% αντίστοιχα. Ειδικά την περίο-

δο 1974 η Ελλάδα δαπάνησε το 20% των εισαγωγών της για πλοία, ενώ η Τουρ-

κία το 22,5% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Τουρκία τα τελευταία χρό-

νια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΠΝ της.  



 

49 

 3.5.3 Πολεμική Αεροπορία 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κύρια οπλικά συστήματα που έχουν 
η Ελλάδα και η Τουρκία και αφορούν την ΠΑ  (e-Amyna 12/8/2017). 

Πίνακας 3.15 : Σύγκριση Οπλικών Συστημάτων ΠΑ Ελλάδας - Τουρκίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Πολεμικά Αεροσκάφη   

F-16C/D Block 30 32 35 
F-16C/D Block 40/50 (CCIP)  169 

F-16C/D Block 50 38  
F-16C/D Block 50+  29 
F-16C/D Block 52+ 55  

F-16C/D Block 52+ Adv 30  
Mirage 2000-5Mk2 25  

Mirage 2000 BGM/EGM 18  
ΣΥΝΟΛΟ 208 233 

Εναέρια Οχήματα 17 (ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ) 
17 (Heron - Bayraktar 

TB2) 

Αεροσκάφη Τακτικών Μεταφορών 15 (C-130 Hercules) 
34 (C-130 Hercules - 

A400M Atlas - C0160T ) 
Αεροσκάφη Μέσης Μεταφορικής 

Ικανότητας 
8 (C-27J Spartan) 34 (CN-235M) 

Αεροσκάφη Εναέριου 
Ανεφοδιασμού 

 7 (KC-135R) 

Ελικόπτερα Έρευνας – Διάσωσης 
22 (Super Puma - 

AB205) 
20 (AS532AL/UL Cougar) 

Αντιαεροπορικά Συστήματα 
Μεγάλου Βεληνεκούς 

6 (Patriot PAC3)  
2 (S-300PMU1)   

2 (MIM-14B Nike 
Hercules) 

Αντιαεροπορικά Συστήματα Μέσου 
Βεληνεκούς 

 
 

8 (MIM-23 HAWK ΧΧΙ) 
 

Αντιαεροπορικά Συστήματα Μικρού 
Βεληνεκούς 

9 Crotale NG/GR – 4 
TOR-M1 – 12 ΒΕΛΟΣ  

78 (Rapier B1X) 

Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έ-
γκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου 

4 (EMB-145H) 4 (E-7T) 

ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ   
Βλήματα BVR 773 602 

Βλήματα  WVR (Ευρέως Πεδίου) 350 244 
Βλήματα  WVR (Ολικής όψης) 1.112 1.450 

ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ   
Μακρού Πλήγματος 90 146 

Αντι-Ραντάρ 84 193 
Αέρος-Επιφανείας 37  

Όπλα αέρος-εδάφους 311 371 
Βόμβες καθοδήγησης 1.793 1.800 

Πηγή: e-Amyna (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ), 2017 
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Η Τουρκία διαθέτει περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη από την Ελλάδα. Η 

κάθε χώρα προσπαθούσε τα προηγούμενα έτη να τηρεί μια ισορροπία σε αυτήν 

την κατηγορία. Επίσης και σε άλλους τομείς της ΠΑ η Τουρκία υπερέχει (πχ αε-

ροσκάφη εναερίου ανεφοδιασμού και αεροσκάφη τακτικών μεταφορών). Ενδει-

κτικά η Ελλάδα δαπάνησε από το 1950 έως το 2016 το 43% των εισαγωγών της 

σε αεροσκάφη, ενώ η Τουρκία το 45,7% αντίστοιχα. Ειδικά την περίοδο 1974 η 

Ελλάδα δαπάνησε το 44% των εισαγωγών της για αεροσκάφη, ενώ η Τουρκία το 

43,2% αντίστοιχα. Το 2017 η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αγορά του 

αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Ρωσία καθώς επίκειται και η προ-

μήθεια αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό θα διαταράξει την υ-

πάρχουσα ισορροπία στον χώρο της ΠΑ. 

 3.6  Εκσυγχρονισμός Οπλικών Συστημάτων 

  Τα οπλικά συστήματα που έχουν προμηθευτεί οι ελληνικές ΕΔ είτε ήταν 

μεταχειρισμένα είτε ήταν καινούργια πρέπει μετά την πάροδο ενός χρονικού δια-

στήματος να εκσυγχρονιστούν έτσι ώστε να επιμηκύνεται ο χρόνος που θα είναι 

σε χρήση και θα δύνανται να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο πραγματο-

ποιήθηκε η προμήθειά τους.  

 Η αγορά νέων οπλικών συστημάτων είναι πολύ κοστοβόρα και λόγω της 

οικονομικής κρίσης η Ελλάδα δεν δαπανά τα τελευταία χρόνια χρήματα για την 

αγορά νέων οπλικών συστημάτων. Οι μόνες αγορές που έγιναν από το 2011 έως 

το 2016 αφορούσαν συμβάσεις που ήταν σε εξέλιξη (υποβρύχια type 214, ελικό-

πτερα ΝΗ-90). Επιπλέον έγινε η προμήθεια μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων 

οχημάτων και ελικοπτέρων Chinook από τον στρατό των ΗΠΑ.  

 Η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων οπλικών σε καλή κατάσταση λειτουρ-

γίας αλλά και ο εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους είναι ένα 

από τα πρώτα κύρια μελήματα της στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας.      

 3.6.1 Στρατός Ξηράς 

 Τα τελευταία χρόνια αποκτήθηκαν μετά την απόκτηση των νέων αρμάτων 

μάχης  τύπου Leopard – 2, δεν αναγκαιούσε ο εκσυγχρονισμός των ολλανδικών 

αρμάτων μάχης Leopard – 1 σε στρατιωτικό εργοστάσιο σε Leopard - 1A5, αφού 

η Γερμανία παρέδωσε στην Ελλάδα ως αντισταθμιστικά ωφελήματα και άλλα 
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μεταχειρισμένα Leopard – 1Α5. Τα άρματα τύπου Μ48 και Μ60 εκσυγχρονίστη-

καν σε ελληνικό στρατιωτικό εργοστάσιο, με εργασίες που αφορούσαν κυρίως τις 

επαύξηση των δυνατοτήτων τους κυρίως στον έλεγχο πυρός, ενώ κάποια άρμα-

τα μάχης Μ-60 που δεν εκσυγχρονίστηκαν αποσύρθηκαν από τον ΕΣ  (ellinikos-

stratos.com 31/8/2002),  (ellinikos-stratos.com, Άρμα μάχης Μ-60Α1/Α3 

21/1/2008),  (ellinikos-stratos.com, Άρμα μάχης Μ-48 18/9/2007).   

 Για τα υπόλοιπα τεθωρακισμένα οχήματα δεν έγινε κάποιος εκσυγχρονι-

σμός, αλλά παρελήφθησαν περίπου 500 νέα μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα ο-

χήματα και αυτοκινούμενα πυροβόλα Μ109 από τα αποθέματα του στρατού των 

ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κάποιος εκσυγ-

χρονισμός ούτε για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων MLRS αλλά ούτε για 

τα αντιαεροπορικά συστήματα που διαθέτει. 

 Όσον αφορά τα ελικόπτερα ο εκσυγχρονισμός των UH-1H δεν έχει γίνει, 

ενώ έχουν πάνω από μισό αιώνα ζωής. Τα πρώτα ελικόπτερα Chinook τα έτη 

1994-1995 εκσυγχρονίστηκαν στην έκδοση ¨D¨, που αφορούσε κυρίως την αυ-

ξημένη αυτονομία  (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 12/8/2017). 

 3.6.2 Πολεμικό Ναυτικό 

Το 2006-2010 εκσυγχρονίστηκαν 6 φρεγάτες τύπου S λόγω της παλαιότη-

τας τους  (ellinikos-stratos.com, Φρεγάτα κλάσσης Standard (Έλλη) 4/8/2006), 

ενώ οι φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ-ΗΝ200 δεν έχουν ακόμη εκσυγχρονιστεί. Η προ-

μήθεια νέων φρεγατών για το ΠΝ είναι πολύ κοστοβόρα και αναγκαιεί ο εκσυγ-

χρονισμός όλων των φρεγατών ώστε να επιμηκυνθεί ο επιχειρησιακός χρόνος 

ζωής τους. Το ίδιο το ΠΝ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει τις δυνατότητες 

των φρεγατών. Το παράδειγμα των εργασιών που έγιναν σε φρεγάτες τύπου S 

για την υποδοχή και σε αυτές των ελικοπτέρων S-70B Aegean Hawk από την 

Τεχνική Διεύθυνση του Ναυστάθμου Σαλαμίνας αποδεικνύει ότι το ΠΝ εκμεταλ-

λεύεται την τεχνογνωσία που διαθέτει παρότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται 

σε αυτό έχει μειωθεί σημαντικά  (proelasi.org, Τρεις φρεγάτες του ΠΝ έλαβαν 

πιστοποίηση για ελικόπτερα S-70B Aegean Hawk 13/1/2015). 

 Τα υποβρύχια τύπου «ΓΛΑΥΚΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» άρχισαν να εκσυγ-

χρονίζονται στην Γερμανία και τελικά οι εργασίες περατώθηκαν στον Ναύσταθμο 
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Σαλαμίνας. Φαίνεται ότι το ΠΝ έχει την δυνατότητα να προβεί σε εργασίες εκσυγ-

χρονισμού των υποβρυχίων που διαθέτει. 

Γενικά, τα πλοία του ΠΝ δεν είναι νέα πλην ελαχίστων περιπτώσεων (Υ-

ποβρύχια type 214 και Πυραυλάκατοι τύπου «ΡΟΥΣΣΕΝ»). Η μη απόκτηση νέ-

ων σύγχρονων μονάδων για τον στόλο του ΠΝ κάνει επιτακτική την ανάγκη του 

εκσυγχρονισμού αλλά και της αναβάθμισης των δυνατοτήτων των ήδη υπαρχό-

ντων πολεμικών πλοίων. Ο εκσυγχρονισμός των αεροσκαφών ναυτικής συνερ-

γασίας P-3B Orion, αξίας 500 εκατ. €, είναι το μόνο εγκεκριμένο πρόγραμμα που 

υπάρχει για το ΠΝ. 

 3.6.3 Πολεμική Αεροπορία  

Το πρόβλημα της παλαιότητας των μέσων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο 

στην ΠΑ. Πολλά από τα πολεμικά αεροσκάφη που διαθέτει η Ελλάδα διανύουν 

την τρίτη 10ετία της ζωής τους και απαιτείται εκσυγχρονισμός αυτών. Τα προη-

γούμενα έτη έχει γίνει αναβάθμιση 10 αεροσκαφών Mirage 2000 σε Mirage 2000-

5  στην ΕΑΒ, αφού είχε γίνει η επιπλέον αγορά 15 αεροσκαφών Mirage 2000-5  

(ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Οπλοστάσιο 16/7/2017). Υπάρχουν διάφορες συζη-

τήσεις όσον αφορά την αναβάθμιση όλων των πολεμικών αεροσκαφών, αλλά 

δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση εξαιτίας του υψηλού δημοσιονομικού κόστους 

που πρέπει να αναληφθεί και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε δημοσιοοικονομική 

κρίση. 

Όσον αφορά την αναβάθμιση των αντιαεροπορικών συστημάτων S-300 

και Patriot δεν υπάρχει κάποια απόφαση αφού και σε αυτήν την περίπτωση το 

κόστος είναι πολύ υψηλό. 

Η ΠΑ αφού δεν είναι σε θέση να αποκτήσει νέα πολεμικά αεροσκάφη (ό-

πως το F-35) θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα 

αεροσκάφη. Η αγορά από την Τουρκία τόσο των ρωσικών αντιαεροπορικών S-

400 όσο και αμερικανικών αεροσκαφών F-35 θα αλλάξει την αεροπορική ισορ-

ροπία στην περιοχή. 
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 3.7  Επιμερισμός Αμυντικών Δαπανών  

Η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν το 2006 

ότι θα πρέπει να δαπανούν κάθε χρόνο το 2% του ΑΕΠ της σε ΑΔ. Αυτό γίνεται 

για να υπάρξει μια αμοιβαία συνεισφορά ανάμεσα στα μέλη της συμμαχίας όσον 

αφορά την συλλογική άμυνα καθώς και να υπάρξει δέσμευση από την πλευρά 

των κρατών ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι οι 

δαπάνες για την απόκτηση και προμήθεια εξοπλισμών και υποδομών θα ανέρ-

χονται στο 20% των ΑΔ για να μην παλαιώσουν τα οπλικά συστήματα, να υπάρ-

χει συμβατότητα στα οπλικά συστήματα όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και 

να διατηρηθεί η τεχνολογική υπεροχή έναντι των διαφόρων απειλών  (e-Amyna 

12/8/2017). 

 Παρόλο που υπάρχει αυτή η δέσμευση από τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ 

μόνο 5 χώρες τηρούν την υποχρέωση για δαπάνη πάνω από το 2% του ΑΕΠ για 

τις ΑΔ για το 2016. Οι χώρες αυτές είναι οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, 

Πολωνία και η Εσθονία. Επιπλέον, τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ που δαπανούν το 

20% των ΑΔ για την απόκτηση εξοπλισμών και υποδομών είναι οι ΗΠΑ, το Ηνω-

μένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Τουρκία, η Νορβηγία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, 

η Ρουμανία και η Πολωνία (ΝΑΤΟ 29/6/2017). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι 

μόνο 3 κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της συμμα-

χίας (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία). Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι παρά 

την δέσμευση που έχουν αναλάβει διάφορα κράτη αυτά προσπαθούν να μην 

επωμισθούν το βάρος της δικής τους εθνικής άμυνας αλλά το ΝΑΤΟ να εγγυάται 

την ασφάλεια τους. Η Πολωνία και η Εσθονία λόγω της εγγύτητας με την Ρωσία 

δαπανούν το 2% του ΑΕΠ τους για τις ΑΔ τους. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι 

νιώθουν να κινδυνεύει η εθνική του ασφάλεια από μια μεγάλη χώρα όπως η Ρω-

σία. Η Ελλάδα και αυτή, αν και βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης, δαπανά 

μεγάλα χρηματικά ποσά για τις διάφορες ΑΔ της, διότι και αυτή νιώθει να απειλεί-

ται από την Τουρκία. 

 Οι ΑΔ επιμερίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

 Δαπάνες Προσωπικού 

 Λειτουργικές Δαπάνες  

 Δαπάνες Εξοπλισμών και Υποδομών 
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Στα παρακάτω υποκεφάλαια θα αναλυθούν οι παραπάνω δαπάνες για 

την Ελλάδα, την Τουρκία, την Πολωνία και θα γίνει αναφορά στο μέσο όρο όλων 

των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ. 

 3.7.1  Δαπάνες Προσωπικού 

Στον παρακάτω πίνακα το ποσοστό των δαπανών προσωπικού που δα-

πανούν διάφορες χώρες, ως μέρος των ΑΔ τους  (ΝΑΤΟ 29/6/2017). 

Πίνακας 3.16 : Δαπάνες Προσωπικού ως % των ΑΔ 

ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΟ ΝΑΤΟ 
1985 - 1989 60,5 37,1  52,9 
1990 - 1994 63,0 50,1  57,6 
1995 - 1999 61,7 48,2  58,1 
2000 - 2004 68,9 46,1 63,3 56,3 

2005 74,1 52,2 57,3 55,2 
2006 73,8 48,4 53,8 54,3 
2007 79,5 53,3 54,4 54,6 
2008 74,1 50,6 62,9 53,7 
2009 56,8 57,7 63,7 56,2 
2010 65,1 49,7 56,8 58,1 
2011 76,0 53,0 57,8 59,9 
2012 73,2 56,0 57,3 59,9 
2013 74,6 54,6 57,7 61,1 
2014 77,2 56,9 51,5 59,9 
2015 72,1 56,8 42,0 58,0 
2016 73,1 57,7 46,8 57,1 
2017 72,2 53,3 47,7 53,0 

ΜΟ 1985 - 2017 70,3 51,9 55,5 56,8 
ΜΟ 2011 - 2017 74,1 55,5 51,6 58,4 

Πηγή ΝΑΤΟ, 2017 

 Οι δαπάνες για το προσωπικό στην Ελλάδα μετά το 2004 (εκτός από το 

2009 και το 2010) ήταν πάντα υψηλές και πάνω από το 70% των ΑΔ. Η δαπάνη 

του προσωπικού από το 1985 έως το 2000 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 

60%. Όμως με την πρόσληψη νέων Επαγγελματιών Οπλιτών από το 2002 και 

έπειτα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των ΑΔ που προοριζόταν για 

την μισθοδοσία του προσωπικού.  

 Σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ η Ελλά-

δα δαπανά περίπου περισσότερο από το 15% των ΑΔ της για την μισθοδοσία 
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του προσωπικού που υπηρετεί στις ΕΔ. Αν και αποτελούν και στα υπόλοιπα 

κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ σημαντικό μερίδιο των ΑΔ, γίνεται προσπάθεια οι δαπά-

νες προσωπικού να βρίσκονται ανάμεσα στο 50 – 60% των ΑΔ, ώστε τα υπό-

λοιπα χρηματικά ποσά που δαπανούνται για τις δύο υπόλοιπες κατηγορίες να 

μπορούν να αντιστοιχούν πάνω από το 40% των ΑΔ. Το ίδιο συμβαίνει και με 

την Τουρκία, η οποία και ποτέ δεν ξεπέρασε το 60% των ΑΔ για τις δαπάνες 

προσωπικού. Η Πολωνία αν και αρχικά δαπανούσε ένα μεγάλο ποσοστό των ΑΔ 

για δαπάνες προσωπικού σταδιακά μετά το 2009 μείωσε αυτό το ποσοστό κατά 

15%, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει για τις άλλες δύο κατηγορίες. Επί-

σης, τα τελευταία χρόνια δείχνει μια ιδιαίτερη σταθερότητα όσον αφορά τις ΑΔ 

της, οι οποίες και κυμαίνονται σταθερά κοντά στο 2% του ΑΕΠ της. 

 Οι δαπάνες προσωπικού είναι πολύ υψηλές στην Ελλάδα και δεν μπο-

ρούν να μειωθούν σημαντικά παρά τις όποιες μειώσεις στις αποδοχές υπήρξαν 

το 2012. Η ανελαστικότητα που υπάρχει στην πληρωμή των αποδοχών των στε-

λεχών στις ΕΔ αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση των χρηματικών ποσών που 

δαπανούνται στις άλλες δύο κατηγορίες των ΑΔ. Παρά την όποια μείωση πραγ-

ματοποιήθηκε το 2012 οι δαπάνες προσωπικού αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 

των ΑΔ γιατί το σύνολο των ΑΔ μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαί-

τερα μετά το 2010. 

Το προσωπικό των ΕΔ αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτών. Είναι αυτό 

που σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει όλες τις αποστολές που του ανατίθενται. 

Αυτό πραγματοποιείται παρά τις μειώσεις στην μισθοδοσία του που έγιναν από 

το 2012. Καθημερινά είναι αυτό που προασπίζει την εθνική κυριαρχία. Το προ-

σωπικό των ΕΔ μέσω της εκπαίδευσής του αξιοποιεί τις όλο και μειωμένες πι-

στώσεις που διατίθενται για την συντήρηση των οπλικών συστημάτων, ώστε αυ-

τά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι έτοιμα προς χρήση.  

Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αισθητά το προσωπικό των ΕΔ. Ενδεικτι-

κά από 135.000 το 2009 το 2016 είναι μόλις 106.000 το 2016  (ΝΑΤΟ 

29/6/2017). Αυτό συμβαίνει λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και της 

σταδιακής μείωσης του αριθμού των στρατευσίμων οπλιτών αλλά και στην απο-

χώρηση πολλών στελεχών από την ενεργό υπηρεσία τα πρώτα έτη της οικονο-

μικής κρίσης. Οι ΕΔ έχασαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό έμπειρου προσωπικού 
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στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Τα στελέχη αυτά αποστρατεύτηκαν λόγω της 

αβεβαιότητας που επικρατούσε αυτήν την περίοδο. Τα στελέχη αυτά μέσω της 

εμπειρίας που είχαν αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαν να βοη-

θήσουν τα νεότερα στελέχη σε διάφορους τομείς τόσο της συντήρησης των οπλι-

κών συστημάτων όσο και της εκπαίδευσης σε αυτά. 

  Είναι γεγονός ότι μετά το 2010 δεν έχει γίνει πρόσληψη Επαγγελματιών 

Οπλιτών, ενώ οι απόφοιτοι από τι Παραγωγικές Σχολές και των τριών κλάδων 

των ΕΔ συνεχώς μειώνονται. Σταδιακά θα αυξάνεται η ηλικία του μόνιμου προ-

σωπικού των ΕΔ εάν δεν γίνονται προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών. Αυτό 

θα οδηγήσει στο να έχουν οι ΕΔ ένα πολύ έμπειρό προσωπικό, που θα μπορούν 

να το εκμεταλλεύονται σε θέματα διοίκησης αλλά και συντήρησης των οπλικών 

συστημάτων, αλλά αυτό το προσωπικό θα είναι γερασμένο.  

 3.7.2 Λειτουργικές Δαπάνες 

Στον παρακάτω πίνακα το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών που δα-

πανούν διάφορες χώρες, ως μέρος των ΑΔ τους  (ΝΑΤΟ 29/6/2017). 

Πίνακας 3.17 : Λειτουργικές Δαπάνες ως % των ΑΔ 
ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΟ ΝΑΤΟ 

1985 - 1989 18,4 38,4  25,2 

1990 - 1994 12,2 22,5  21,7 

1995 - 1999 16,2 20,0  22,4 

2000 - 2004 16,4 15,7 23,1 24,4 

2005 9,6 15,5 22,7 25,9 

2006 10,2 14,8 24,2 25,9 

2007 9,6 18,4 22 25,2 

2008 9,1 18,7 18,7 25,4 

2009 14,5 21,6 16,6 23,8 

2010 16,2 19,4 21,1 22,9 

2011 16,8 19,5 21,3 24,0 

2012 18,5 19,1 22,7 24,8 

2013 12,7 15,8 22,8 23,6 

2014 13,6 15,3 24,2 24,0 

2015 16,9 15,5 20,1 24,4 

2016 12,8 14,3 26,6 24,2 

2017 12,0 14,3 2466 23,6 
ΜΟ 1985 - 2017 13,9 18,8 22,0 24,2 
ΜΟ 2011 - 2017 14,8 18,8 22,0 24,2 

Πηγή ΝΑΤΟ, 2017 
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Οι λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα μετά το 2010 ήταν κατά μέσο όρο 

κοντά στο 15% ΑΔ. Συγκρίνοντας, τον μέσο των λειτουργικών δαπανών μεταξύ 

1985 – 2017 και 2011 – 2017 παρατηρούμε ότι αυτές κυμαίνονται περίπου στην 

ίδια αναλογία των ΑΔ (13,9% και 14,8% αντίστοιχα). 

 Σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ η Ελλά-

δα δαπανά λιγότερο περίπου κατά 10% των ΑΔ της για λειτουργικές δαπάνες 

τόσο για την περίοδο 1985 – 2017 όσο και για την περίοδο 2011 – 2017. Η 

Τουρκία δαπανά περισσότερο περίπου κατά 5% των ΑΔ της για λειτουργικές 

δαπάνες σε σχέση με την Ελλάδα αντίστοιχα. Η Πολωνία δαπανά σταθερά (ε-

κτός το 2008 και το 2009) πάνω από το 20% των ΑΔ της για τις λειτουργικές της 

δαπάνες. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες είναι χαμηλές στην Ελλάδα και δεν μπορούν να 

αυξηθούν σημαντικά εκτός και αν μειωθούν οι δαπάνες προσωπικού, οι οποίες 

είναι ανελαστικές. Έτσι για να αυξηθεί αυτή η κατηγορία δαπανών θα πρέπει να 

αυξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που η Ελλάδα ξοδεύει για τις ΑΔ της. Όταν όμως 

δεν αυξάνεται το ΑΕΠ της Ελλάδας οι λειτουργικές δαπάνες θα μειώνονται πε-

ραιτέρω αλλά δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από ένα όριο γιατί αυτό θα έχει 

επίπτωση στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ.  

 Οι συνεχώς μειωμένες λειτουργικές δαπάνες, κυρίως αυτές που αφορούν 

την συντήρηση,  αξιοποιούνται από το προσωπικό των ΕΔ έτσι ώστε να υπάρχει 

η μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων. Η ηλικία όμως 

των οπλικών συστημάτων που διαθέτουν οι ΕΔ αυξάνεται σταδιακά, με αποτέλε-

σμα οι βλάβες των υπόψη μέσων και αυτές προοδευτικά να αυξάνονται. Οι δα-

πάνες για την συντήρηση των μέσων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από ένα 

όριο, έτσι ώστε να μην υπάρχει μείωση της διαθεσιμότητας των οπλικών συστη-

μάτων. Στις συγκεκριμένες συνθήκες το προσωπικό των ΕΔ λόγω της εμπειρίας 

του μπορεί και αξιοποιεί με τον πιο προσοδοφόρο τρόπο τις δαπάνες που του 

διατίθενται. Στο μέλλον όμως και εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας των υπαρχόντων 

οπλικών συστημάτων θα πρέπει να διατίθενται όλο και περισσότερες δαπάνες 

για την συντήρηση τους ή ορισμένα από τα οπλικά συστήματα να αποσυρθούν 

αν δεν υπάρχει θετικό κόστος – όφελος από την χρήση τους. 
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 3.7.3 Δαπάνες Εξοπλισμών και Υποδομών 

Στον παρακάτω πίνακα το ποσοστό των δαπανών εξοπλισμών και υπο-

δομών που δαπανούν διάφορες χώρες, ως μέρος των ΑΔ τους  (ΝΑΤΟ 

29/6/2017). 

Πίνακας 3.18 Δαπάνες Εξοπλισμών και Υποδομών ως % των ΑΔ 

ΕΤΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΟ ΝΑΤΟ 
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1985 - 1989 18,2 2,2 20,4 18,2 5,4 23,6    17,3 4,3 21,6 
1990 - 1994 22,8 1,7 24,5 23,7 3,0 26,7    16,2 4,1 20,2 
1995 - 1999 20,1 1,9 22,0 26,5 4,4 30,9    15,9 3,3 19,2 
2000 - 2004 12,3 1,4 13,7 32,6 4,8 37,4 10,9 2,2 13,1 15,8 3,1 18,9 

2005 15,3 1,0 16,3 29,8 2,5 32,3 14,6 5,4 20 15,0 3,9 18,9 
2006 14,9 1,0 15,9 34,4 2,4 36,8 18,2 3,8 22 15,9 3,9 19,7 
2007 10,5 0,4 10,9 24,5 3,8 28,3 18,6 5 23,6 16,0 4,2 20,2 
2008 16,4 0,4 16,8 27,4 3,3 30,7 13,6 4,7 18,3 17,1 3,9 21,0 
2009 27,9 0,8 28,7 17,5 3,2 20,7 15,1 4,6 19,7 16,7 3,4 20,1 
2010 18,0 0,8 18,7 28,0 2,8 30,8 18,1 4 22,1 15,8 3,2 19,0 
2011 5,9 1,3 7,1 24,6 2,9 27,5 16,1 4,8 20,9 13,0 3,1 16,0 
2012 7,5 0,8 8,3 21,2 3,7 24,9 15,1 4,8 19,9 12,7 2,5 15,3 
2013 12,1 0,6 12,7 26,9 2,7 29,6 13,9 5,6 19,5 12,5 2,8 15,4 
2014 8,2 1,1 9,3 25,1 2,8 27,8 18,8 5,5 24,3 13,3 2,8 16,0 
2015 10,3 0,8 11,1 25,1 2,6 27,7 33,2 4,7 37,9 14,9 2,7 17,6 
2016 13,4 0,6 14,0 25,6 2,4 28,0 21,7 4,9 26,6 15,5 3,2 18,7 
2017 15,4 0,4 15,8 30,4 2,0 32,4 22,5 5,2 27,7 20,0 3,4 23,4 

ΜΟ 1985 - 2017 14,7 1,0 15,7 26,0 3,2 29,2 17,9 4,7 22,5 15,5 3,4 18,9 
ΜΟ 2011 - 2017 10,4 0,8 11,2 25,6 2,7 28,3 20,2 5,1 25,3 14,6 2,9 17,5 

Πηγή ΝΑΤΟ, 2017 

Οι δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών στην Ελλάδα μετά το 2010 ήταν 

κατά μέσο όρο κοντά στο 11% ΑΔ. Συγκρίνοντας, τον μέσο των λειτουργικών 

δαπανών μεταξύ 1985 – 2017 και 2011 – 2017 παρατηρούμε ότι αυτές έχουν 

ελαττωθεί τα τελευταία χρόνια ως ποσοστών των ΑΔ (15,7% και 11,2% αντίστοι-

χα). Γενικά φαίνεται ότι τα έτη 1985 – 2000 η Ελλάδα δαπανούσε κοντά στο 20% 

των ΑΔ της για δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών. Μετά το 2000 (εκτός από το 
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2009) δεν τηρεί την δέσμευση για δαπάνη πάνω από 20% των ΑΔ για δαπάνες 

εξοπλισμών και υποδομών. Η Ελλάδα όμως δαπανούσε πάντα ένα πολύ ποσο-

στό του ΑΕΠ της (περίπου 3%) για τις ΑΔ της. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέ-

λεσμα να γίνονται αγορές νέων οπλικών συστημάτων ακόμη και τα τελευταία 

χρόνια από την Ελλάδα (άρματα μάχης Leopard – 2 A4/HEL, αεροσκάφη Mirage 

2000-5, αεροσκάφη F-16 Block 52+ Adv, ελικόπτερα ΝΗ-90, υποβρύχια type 214 

κ.α.). Η θέσπιση του ποσοστού 20% των ΑΔ για δαπάνες εξοπλισμών και υπο-

δομών είχε σκοπό να μην απαρχαιωθούν τα οπλικά συστήματα που διαθέτει κά-

θε χώρα. Η Ελλάδα όμως έχει σχετικά νέα οπλικά συστήματα αφού το χρονικό 

διάστημα πριν του 2011 δαπανούσε ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της για ΑΔ, 

ενώ οι δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών κυμαίνονταν κοντά στο 16% των ΑΔ. 

 Σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ η Ελλά-

δα δαπανά λιγότερο περίπου κατά 3% των ΑΔ της για δαπάνες εξοπλισμών και 

υποδομών για την περίοδο 1985 – 2017. Για την περίοδο όμως της κρίσης (2011 

– 2017) το ποσοστό των δαπανών εξοπλισμών και υποδομών υπολείπεται κατά 

6,5% του μέσου όρου των χωρών του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δαπανά σχεδόν το δι-

πλάσιο ποσοστό των ΑΔ για δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών σε σχέση με 

την Ελλάδα την περίοδο 1985 – 2011, ενώ για την περίοδο 2011 – 2017 το αντί-

στοιχο ποσοστό είναι κατά 2,5 φορές μεγαλύτερο. Η Πολωνία ενώ την περίοδο 

1999 – 2004 δαπανούσε λιγότερο από το 20% των ΑΔ για δαπάνες εξοπλισμών 

και υποδομών, μετά το 2004 δαπανά σταθερά (εκτός το 2008, 2009, 2012 και 

2013 όπως οι δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών ανέρχονται πολύ κοντά στο 

20% των ΑΔ) πάνω από το 20% των ΑΔ της για τις δαπάνες εξοπλισμών και 

υποδομών. 

 Οι δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών είναι χαμηλές στην Ελλάδα σε 

σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται σε ΑΔ. Όμως στην πραγματικό-

τητα είναι υψηλές διότι το συνολικό ποσό των ΑΔ ήταν υψηλότερο από το 2% 

που έχει θεσπίσει το ΝΑΤΟ για τα κράτη – μέλη του. Τα τελευταία χρόνια φαίνε-

ται ότι δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα στην αγορά σύγχρονων οπλικών συστη-

μάτων από το εξωτερικό, αφού οι εισαγωγές έχουν μειωθεί (εκτός από τα ελικό-

πτερα ΝΗ-90) και μέσω της εγχώριας βιομηχανίας γίνεται η προμήθεια κυρίως 

μονάδων του ΠΝ (πυραυλάκατοι και υποβρύχια). 
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 4 Ποιοτική Ανάλυση Επιπτώσεων Οικονομικής Κρίσης 
στις Αμυντικές Δαπάνες Συμπεράσματα 

 4.1  Στρατιωτικές Παρελάσεις        

Ακόμη και πριν την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, το ΥΠΕΘΑ, τον 

Φεβρουάριο του 2010, ανακοίνωσε ότι στις καθιερωμένες στρατιωτικές παρελά-

σεις της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντί-

στοιχα δεν θα συμμετέχουν μηχανοκίνητα στρατιωτικά τμήματα, αλλά μόνο πε-

ζοπόρα τμήματα. Αυτό έγινε μετά από απόφαση του ΥΠΕΘΑ το 2010 κυρίως για 

να εξοικονομηθούν κονδύλια τα οποία και χρησιμοποιούνταν για τις αποζημιώ-

σεις προσωπικού, την μετακίνηση των μηχανοκίνητων τμημάτων, τα λειτουργικά 

έξοδα (καύσιμα, συντήρηση κλπ) και τις διελεύσεις ελικοπτέρων και αεροσκα-

φών. Μετά από ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων, το ΥΠΕΘΑ απάντησε ότι το 

κόστος συμμετοχής των μηχανοκίνητων τμημάτων το 2009 στην παρέλαση της 

Θεσσαλονίκης ήταν 800.497 €, ενώ στην παρέλαση της Αθήνας 1.527.728 €  

(ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 6104/12 Φεβρουαρίου 2010). Στις στρατιωτικές παρε-

λάσεις αλλά πολλές φορές συνέβαιναν διαμαρτυρίες με αποκορύφωμα την ακύ-

ρωση της επίσης παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη  

(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Θεσσαλονίκη: Ματαιώθηκε η στρατιωτική παρέλαση 

28/10/2011). 

 Τα μηχανοκίνητα τμήματα άρχισαν ξανά να συμμετέχουν στις στρατιωτι-

κές παρελάσεις από την παρέλαση στην Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου 2013 

και έπειτα (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη 

28/10/2013). 

 Οι παρελάσεις είναι ένας τρόπος ώστε οι Έλληνες πολίτες να δουν από 

κοντά όλα τα πρόσφατα οπλικά συστήματα που έχει αποκτήσει η χώρα. Επίσης, 

είναι ένα μέσο αποτροπής απέναντι σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική 

κυριαρχία της Ελλάδας. Η διατήρηση των παρελάσεων με την επίδειξη όλων των 

προσφάτων αποκτημάτων των ΕΔ είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε να εξυψωθεί το 

ηθικό ενός λαού, ο οποίος και δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση που πλήττει 

την Ελλάδα από το 2009. Το οποιοδήποτε κόστος υπάρχει για την πραγματο-

ποίηση της παρέλασης είναι μικρότερο από τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν 
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στο ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι και βλέπουν στις παρελάσεις τα οπλικά συ-

στήματα, τα οποία απέκτησαν με δικούς τους κόπους. 

 Επιπλέον, σε μια επίδειξη εξωστρέφειας οι ΕΔ παρουσιάζουν κάθε χρόνο 

δράσεις με τις οποίες οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επισκέπτονται διάφορα 

στρατόπεδα και των 3 κλάδων των ΕΔ και να τους γίνεται επίδειξη των δυνατο-

τήτων των οπλικών συστημάτων τα οποία διαθέτουν οι ελληνικές ΕΔ. Με αυτόν 

τον τρόπο οι ΕΔ προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους 

Έλληνες πολίτες και να τους διαβεβαιώσουν ότι τα χρήματα τα οποία έχουν ξο-

δευτεί για την απόκτηση των σύγχρονων οπλικών συστημάτων έχουν αξιοποιη-

θεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικά η ΠΑ έχει δημιουργήσει την ομάδα ε-

πιδείξεων «ΖΕΥΣ», η οποία και έχει αποσπάσει πολλά θετικά σχόλια τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 4.2  Στρατιωτικές Ασκήσεις 

Οι ΕΔ αρχικά αντέδρασαν σπασμωδικά και προσπάθησαν να εξοικονο-

μήσουν χρήματα με την μη διεξαγωγή διαφόρων εθνικών ασκήσεων. Η αρχή έγι-

νε με την μη διεξαγωγή της εθνικής διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 

2011». Τα επόμενα χρόνια συνέχισαν να σχεδιάζονται και να εκτελούνται όλες οι 

ασκήσεις που πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια κάθε για την εξά-

σκηση του προσωπικού και τον έλεγχο των πάσης φύσεως σχεδίων. 

Επιπλέον, έγιναν προσπάθειες σε διάφορες ασκήσεις να υπάρξει και 

συμμετοχή και άλλων χωρών. Παρακάτω παρατίθενται διάφορα παραδείγματα: 

o Άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» της ΠΑ. Το 2015 μετά από προσπάθειες της 

ηγεσίας της ΠΑ πραγματοποιήθηκε αυτή η πολυεθνική άσκηση μεσαίας κλίμακας 

με την συμμετοχή και δυνάμεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ το 2016 πραγ-

ματοποιήθηκε η ίδια άσκηση με τους ίδιους συμμετάσχοντες. Το 2017 συμμετεί-

χαν επιπλέον η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  (e-Amyna, ΗΝΙΟΧΟΣ 

2017: Η εκπλήρωση του οράματος 29/3/2017). 

o Αεροναυτική Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ» με τις Αιγυπτιακές ΕΔ. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε το 2016 και εντασσόταν στο πλαίσιο του υφιστάμενου προ-

γράμματος στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών. Η υπόψη άσκηση επα-

ναλήφθηκε το 2017  (e-Amyna, Ανασκόπηση εβδομάδας #1 15/5/2016),  (e-



 

62 

Amyna, Ολοκληρώθηκε η ελληνοαιγυπτιακή άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 2017» 

4/8/2017).  

o Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ». Πραγματοποιήθηκε το 2015 και ήταν μια με-

γάλης κλίμακας πολυεθνική άσκηση έρευνας και διάσωσης στην κυπριακή Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνης (ΑΟΖ), με την συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, 

του Ισραήλ και των ΗΠΑ  (ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 1/7/2015). 

o Άσκηση «Viper Valley 2016». Το 2016 η ελληνική ΠΑ συμμετείχε 

μετά από πρόσκλησης της αντίστοιχης ισραηλινής στην άσκηση «Viper Valley 

2016» για την βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικό-

τητας τους  (militaire.gr 17/12/2016). 

o Άσκηση «SABER GUARDIAN-17». Πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο του 2017 στην περιοχή της Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Βουλ-

γαρία και ήταν μια πολυεθνική άσκηση μεγάλης κλίμακας με την συμμετοχή 24 

χωρών από τις οποίες οι περισσότερες ήταν κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα 

συμμετείχε σε αυτήν την άσκηση με ουλαμό αρμάτων μάχης Leopard – 2HEL, 

ελικόπτερα Apache - CH-47SD Chinook και διμοιρία καταδρομών. (e-Amyna, 

Ελληνικά άρματα μάχης σε άσκηση στο εξωτερικό μετά από 20 χρόνια 

19/7/2017). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Ελλάδα, μετά τα πρώτα χρόνια 

της οικονομικής κρίσης, έχει μια εξωστρέφεια προς την εκπαίδευση του προσω-

πικού των ΕΔ σε πολυεθνικές ασκήσεις ακόμη και με χώρες που δεν ανήκουν 

στο ΝΑΤΟ. Το προσωπικό των ΕΔ αποκτά νέες εμπειρίες με την συμμετοχή του 

σε αυτές τις ασκήσεις και εκπαιδεύεται ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και 

νέες απειλές. Ειδικά η ενάσκηση σε ασκήσεις με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο 

δημιουργεί μια πολύ καλή σχέση με αυτές τις χώρες και τα σενάρια που υλοποι-

ούνται σε αυτές έχουν σχέση με την προάσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας 

όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα και κατά κύριο λόγο της ΑΟΖ της. Η επίδειξη 

των δυνατοτήτων των ΕΔ στις διάφορες διεξαγόμενες πολυεθνικές ασκήσεις 

μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα σε όποιον επιβουλεύεται τα κυ-

ριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. 
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Επίσης, η Ελλάδα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και συμμετέ-

χει σε όλες τις προβλεπόμενες ασκήσεις της Συμμαχίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

πολυεθνική άσκηση «NOBLE JUMP-17» που διεξήχθη στην περιοχή της Ρουμα-

νίας από 6 Έως 14 Ιουνίου 2017 για τον έλεγχο των διαδικασιών ανάπτυξης και 

λειτουργικότητας του επιχειρησιακού συμμαχικού σχηματισμού, όπου η Ελλάδα  

συμμετείχε παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενούντος έθνους (ΓΕΕΘΑ 26/5/2017). 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει μια συνεχής αλλαγή στον τρόπο 

διεξαγωγής των ασκήσεων. Γίνεται προσπάθεια να υπάρχει συνεκπαίδευση με 

φίλιες χώρες προς την Ελλάδα (Αίγυπτος, Ισραήλ) και τα σενάρια των ασκήσεων 

αφορούν την αντιμετώπιση διαφόρων ασύμμετρων απειλών, την προάσπιση των 

εθνικών συμφερόντων των χωρών. Ειδικά οι ασκήσεις που διεξάγονται με την 

Αίγυπτο έχουν σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση καθενός που επιβουλεύεται 

τα κυριαρχικά δικαιώματα και των δύο χωρών, κυρίως όσον αφορά την ΑΟΖ 

τους. Χωρίς την συνεχή άσκηση οι ΕΔ δεν θα μπορούν να είναι σε θέση να αντι-

μετωπίσουν μια ενδεχόμενη απειλή. 

 4.3  Συμμετοχή σε Ειρηνευτικές Αποστολές 

Η Ελλάδα συνεχίζει και συμμετέχει σε διάφορες ειρηνευτικές αποστολές 

ακόμη και κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Την προηγούμενη 10ετία η 

Ελλάδα διέθεσε μεγάλο αριθμό προσωπικού σε διάφορες ειρηνευτικές αποστο-

λές κυρίως στ Κόσοβο και στο Αφγανιστάν. Στις προηγούμενες αποστολές έχει 

μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός της πολυεθνικής δύναμης που συμμετέχει σε αυ-

τές. Η Ελλάδα όμως εξακολουθεί να συμμετέχει σε αυτές και συγκεκριμένα στο 

Κόσοβο διαθέτει ένα Λόχο καθώς και αριθμό στελεχών για την στελέχωση του 

επιτελείου της δυνάμεως. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συμμετέχει με την διά-

θεση κυρίως διαφόρων τύπων πολεμικών πλοίων γι διάφορες αποστολές, όπως 

στον Λίβανο και στην Μεσόγειο θάλασσα  (ΓΕΕΘΑ, ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 21/8/2017).  

Οι ελληνικές ΕΔ έχουν συμμετάσχει επιτυχημένα σε ειρηνευτικές αποστο-

λές τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουν 

μειωθεί οι δυνάμεις που διατίθενται από τον ΣΞ, αλλά αυξήθηκαν οι ειρηνευτικές 

αποστολές που συμμετέχει το ΠΝ. Ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρί-

σης, οι ελληνικές ΕΔ κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διάφορες ειρηνευτι-
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κές αποστολές είτε του ΝΑΤΟ είτε της ΕΕ είτε του ΟΗΕ. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη 

μνεία στη λειτουργία του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕ-

Ε/EL EU QHQ) το 2015 – 2016, ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο της Επιχείρησης 

«EUFOR RCA» στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με ευμενή σχόλια για το 

προσωπικό από την Ελλάδα που συμμετείχε στην υπόψη επιχείρηση  (ΓΕΝΙΚΟ 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18/2/2015). 

Η συμμετοχή των ελληνικών ΕΔ τόσο σε πολυεθνικές ασκήσεις όσο και σε 

ειρηνευτικές αποστολές αυξάνει τις εμπειρίες του προσωπικού που συμμετέχει 

σε αυτές και δίνει την ευκαιρία σε αυτές να επιδείξουν τις δυνατότητές τους και 

τον υψηλό επαγγελματισμό τους.  

 4.4  Συνεργασία στα Πλαίσια του ΝΑΤΟ 

Ειδικά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, 

οι ελληνικές ΕΔ προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν το κόστος κυρίως της 

συντήρησης των σύγχρονων οπλικών συστημάτων που διαθέτουν. Η βαθμιαία 

αύξηση της ηλικίας των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων αλλά και η χρήση 

τους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των βλαβών που αυτά παρουσιάζουν με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται όλο και περισσότερες δαπάνες τόσο για ανταλλακτι-

κά όσο και για υπηρεσίες για την επιδιόρθωση αυτών.  Οι συνεχώς μειωμένες 

πιστώσεις που διατίθενται στις ΕΔ τα τελευταία χρόνια δημιουργούν προβλήματα 

ως προς την αποκατάσταση των βλαβών που δημιουργούνται στα σύγχρονα 

οπλικά συστήματα. 

Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να προσφύγει στην υπηρεσία της 

NATO Support and Procurement Agency (NSPA), που είναι ένας πάροχος ολο-

κληρωμένης επιμελητείας, έτσι ώστε με λιγότερα χρήματα να μπορέσει να αγο-

ράσει κυρίως υλικά – ανταλλακτικά ή να τις παρέχουν υπηρεσίες οι εταιρείες οι 

οποίες είναι συμβεβλημένες με την NSPA. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο 

και μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το πρόγραμμα για την επισκευή 

κυρίως διαφόρων οπλικών συστημάτων. Η Ελλάδα αγοράζει από την NSPA κυ-

ρίως υπηρεσίες υποστήριξης διαφόρων συστημάτων (βλήματα, τορπίλες, αερο-

σκάφη χερσαία συστήματα, ναυτικά συστήματα κλπ)  (Μπασάρας 8/2/2013). Εν-

δεικτικά παρατίθενται οι δύο παρακάτω έργα που έγιναν από τον NSPA για την 

Ελλάδα: 
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o Ανάθεση Προµήθειας Υλικών (Ανόδιο Συστήµατος Καθοδικής Προ-

στασίας) για την Τορπιλάκατο «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Β4346-ΒΒ1 8/10/2012) 

o Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε Δύο (2) Α/Κ R-2800CA3 Α/Φ CL-

21  (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 7ΞΞΒ6-ΡΩΝ 21/6/2017). 

Εκτός όμως από την παροχή υλικών και υπηρεσιών στις ελληνικές ΕΔ, οι 

ελληνικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οπλικών μπο-

ρούν να γίνουν προμηθευτές ή πάροχοι υπηρεσιών της NSPA, ενισχύοντας έτσι 

των κύκλο εργασιών τους. Ενδεικτικά η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ (IDE) έχει υπογρά-

ψει συμβάσεις  

o Για την προμήθεια συστημάτων ενδοεπικοινωνίας «WiSPR» το 

2016  (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σύμβαση συνεργασίας 1,3 εκατ. ευρώ υπέγραψαν IDE 

(NSPA 7/9/2016) και  

o Για την υποστήριξη των συγκροτημάτων επίγειου εξοπλισμού των 

συστημάτων αεράμυνας PATRIOT το 2017  (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Νέα σύμβαση 

της IDE με το ΝΑΤΟ 19/7/2017). 

 4.5  Αναβάθμιση Βάσης Σούδας και Παραχώρηση Άλλων Βά-
σεων 

 Οι συμφωνία για την παραχώρηση της βάσης της Σούδας υφίσταται από 

το 1990. Η υπόψη συμφωνία είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα με κάποιες τροποποιή-

σεις στις οποίες έχουν συμφωνήσει και οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις. Οι 

ΗΠΑ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) 

στη Σούδα Χανίων, το οποίο λειτουργεί ως χώρος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευ-

σης για στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Στην συνάντηση του Έλληνα Α/ΓΓΕΘΑ 

με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον την 5 Ιουλίου 2017 τέθηκε το θέμα 

και αναμένονται εξελίξεις  (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον 

ομόλογό του ο Α/ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης 5/7/2017).  

 Οι ΗΠΑ επιθυμούν, επίσης, την  δημιουργία σταθερής, μόνιμης βάσης 

βατραχανθρώπων (Navy Seals) στις εγκαταστάσεις της Σούδας για να ενισχύ-

σουν ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη παρουσία τους στην περιοχή. Οι ΗΠΑ 

ζητούν πρόσβαση στην αεροπορική βάση του Καστελλίου (133 Σμηναρχία Μά-

χης), για τη στάθμευση μοίρας Drones και Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
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(UAV), αίτημα το οποίο είχε διατυπωθεί και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την 

πρόταση περί δημιουργίας βάσης στην Κάρπαθο. Η Ελλάδα προσπαθεί παρέ-

χοντας τις διευκολύνσεις στις ΗΠΑ να λάβει ως αντάλλαγμα την προμήθεια δύο 

πλοίων, αλλά δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ώστε να γίνει αυτή η προμήθεια  (Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αναβάθμιση δυνάμεων στη Σούδα από τις ΗΠΑ 12/6/2017). 

 Μετά την κρίση που υπάρχει στις σχέσεις Τουρκίας και Γερμανίας, η Σού-

δα ήταν μια από τις επιλογές της γερμανικής κυβέρνησης για την μετεγκατάστα-

ση του προσωπικού της που σταθμεύει στην τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ. Τελικά 

δεν πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάστασή τους στην Σούδα αλλά σε βάση στην 

Ιορδανία.  

 Φαίνεται να υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και σε διάφορες 

χώρες του ΝΑΤΟ. Η κρίση με την Γερμανία κατέδειξε ότι η Σούδα αποτελεί μια 

επιλογή των διαφόρων χωρών για να μπορούν να ενεργούν στην Μέση Ανατολή. 

Επιπλέον, οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επί-

πεδο και φαίνεται ότι το χάσμα που υπάρχει σε αυτές διευρύνεται, κυρίως μετά 

την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, οπότε φαίνεται 

ότι και για τις ΗΠΑ η Σούδα αποτελεί μια επιλογή αν υπάρξει κάποια εμπλοκή με 

την βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία 

 4.6  Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης - Εκσυγχρο-
νισμού (ΕΜΠΑΕ) 

 Το τελευταίο ΕΜΠΑΕ των ελληνικών ΕΔ πραγματοποιήθηκε από το 2006 

έως το 2010. Στην συνέχεια λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει κάποιο 

μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, γεγονός που αποτυπώνεται και 

στις ΑΔ της Ελλάδας. Φαίνεται ότι με την οικονομική κρίση όλες οι ελληνικές κυ-

βερνήσεις δεν ήταν σε θέση να δεσμεύσουν κονδύλια στον κρατικό προϋπολογι-

σμό για τα επόμενα χρόνια, λόγω της αβεβαιότητας της κατάστασης που επικρα-

τεί. 

 Το 2014 στην διαρκή επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής είχε 

εγκριθεί ένα σχέδιο για διάφορα προγράμματα για  την προμήθεια και την συντή-

ρηση οπλικών συστημάτων. Τα προγράμματα αφορούσαν κυρίως προγράμματα 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μέσων, στην συνέχεια αφορούσαν προμήθειες 
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πυρομαχικών και αναλωσίμων και, τέλος, ένα μικρό ποσοστό αφορούσε από-

κτηση μεταχειρισμένου υλικού. Στην παραπάνω λίστα δεν συμπεριλήφθησαν οι 

αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 και Mirage, ούτε των διαφόρων αντιαεροπο-

ρικών συστημάτων (Patriot, S-300, OSA-AK, TOR-M1) και η απόκτηση άλλου 

μεταχειρισμένου υλικού από τις ΗΠΑ (για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση βρίσκε-

ται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ)  (Μπλαβέλης 27/9/2014). 

 Τελικά το μόνο πρόγραμμα για το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση για την 

υλοποίηση του είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των αεροσκαφών P-3B 

Orion, η οποία και τελικά έχει κόστος 500 εκατ €. Όπως φάνηκε και από αυτήν 

την σύμβαση το ΥΠΕΘΑ προσανατολίζεται στην υπογραφή συμβάσεων ανάμεσα 

σε κυβερνήσεις (Government to Government Agreement) και όχι ανάμεσα σε 

αυτό και διαφόρους μεσάζοντες όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια 

 Η Ελλάδα έχει προβεί από το 2017 σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16, ενώ το κόστος για την αναβάθ-

μιση των Mirage είναι πολύ μεγάλο. Έχει γίνει κρούση στις ΗΠΑ για την αγορά 

αεροσκαφών F-35 αυτό είναι δύσκολο γιατί τα αεροσκάφη αυτά είναι πολύ ακρι-

βά και η Ελλάδα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι σε θέση να εξα-

σφαλίσει την αποπληρωμή τους λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διέρχε-

ται. 

 Ο ΣΞ προσπαθεί να αποκτήσει μεταχειρισμένα ελικόπτερα Chinook και 

Kiowa από τα αποθέματα των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιη-

θούν για την αεροκίνηση Μονάδων ή για διάφορες άλλες αποστολές. Το κόστος 

για την απόκτηση αυτών θα είναι μικρό αλλά θα πρέπει να δαπανηθούν και άλλα 

χρηματικά ποσά για την συντήρησή τους κυρίως στην ΕΑΒ. 

 Ο εκσυγχρονισμός των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot ύψους 55 

εκατ. αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ μέσω χρηματοδότησης 

από την κατασκευάστρια εταιρεία Rethion. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για 

τα ρωσικής προέλευσης αντιαεροπορικά συστήματα S-300, TOR-M1 και OSA-

ΑΚ για την επόμενη 5ετία. Επίσης, το ΠΝ προσπαθεί να προμηθευτεί δύο επά-

κτιες νορβηγικές συστοιχίες κατευθυνόμενων βλημάτων NSM 120 εκατ. €. 
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 Μετά την αποτυχία πώληση αεροσκαφών F-16 στην Βουλγαρία, η Ελλάδα 

προτίθεται να πουλήσει: 

o 101 τεθωρακισμένα οχήματα ΒΜΡ-1 τα οποία είναι εκτός ενεργείας 

έναντι 3,5 εκατ. €. Τα 72 από αυτά θα αναλάβει να επισκευάσει η ΕΛΒΟ με συ-

νολικό κόστος 5 εκατ €. 

o Πυρομαχικών και οπλοβομβίδων στην Σαουδική Αραβία αξίας 70 

εκατ. €.  

o 12 αεροσκαφών F-16 Block 30  στην Κροατία (militaire.gr, Οριστική 

η απόφαση για πώληση 12 F-16 block 30 της ΠΑ στην Κροατία 9/8/2017). 

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στις εξαγωγές 

οπλικών συστημάτων με έσοδα μόνο 180 εκατ.$ την περίοδο 1950 – 2016 ενώ η 

Τουρκία την συγκεκριμένη περίοδο έχει καταφέρει να εξάγει οπλικά συστήματα 

αξίας 1.743 εκατ.$, με το 65,4% να πραγματοποιείται μεταξύ 2011 – 2016   

(SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 12/8/2017) 

 Το ΠΝ σε μια καινοτομία για τις συμβάσεις που υπέγραψε με την εταιρεία 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ δύναται στο μέλλον να λαμβάνει ποσοστό επί των κερδών της υπό-

ψη εταιρείας όταν αυτή πουλάει το σύστημα επικοινωνιών που ανέπτυξε για το 

ΠΝ σε άλλους αγοραστές. 

 Παρόλο που υπάρχει οικονομική κρίση, θα πρέπει να υπάρξει μακροχρό-

νιος οικονομικός σχεδιασμός για τις ανάγκες των ΕΔ την επόμενη 20ετία. Σε αυ-

τόν τον σχεδιασμό θα πρέπει να αναφέρονται τόσο οι μελλοντικές ανάγκες όλων 

των κλάδων των ΕΔ όσο και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η χρηματοδότηση 

για την απόκτηση των νέων οπλικών συστημάτων. Τα προηγούμενα έτη δεν επι-

μερίζονταν οι χρηματικές ροές για την απόκτηση των κοστοβόρων οπλικών σε 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα σε κάποιο έτος (πχ το 2009) οι ΑΔ 

να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αν δεν γίνει ανανέωση των οπλικών συστημάτων ή 

και εκσυγχρονισμός αυτών μετά από μια περίοδο θα περιοριστούν οι δυνατότη-

τές τους. Ο σχεδιασμός για την ανανέωση των οπλικών συστημάτων με ένα με-

σοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα έπρεπε να υφίσταται και να 

τηρείται από όλες τις μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις για να διατηρηθεί το α-

ξιόμαχο των ΕΔ..  
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 4.7  Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία 

Ο Matthews (1999) σε μελέτη του για τον ανταγωνισμό στο χώρο των ΑΔ 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία τονίζει ότι και οι δύο χώρες στο μέλλον θα 

στραφούν στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία έτσι ώστε να μπορούν να 

κατασκευάζουν από μόνοι τους τα οπλικά συστήματα που χρειάζονται. Αυτό θα 

έχει επίπτωση στην μείωση της ανεργείας και την μη εξάρτηση τους από τους 

προμηθευτές των οπλικών συστημάτων. 

Όμως η Ελλάδα φαίνεται να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις 

δυνατότητες της NSPA αφού έχει Βιομηχανική Επιστροφή για το 2011 περίπου 

0,38, δηλαδή λαμβάνει περισσότερες υπηρεσίες ενώ οι ελληνικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στα οπλικά συστήματα δεν λαμβάνουν συμβάσεις. Από την 

άλλη πλευρά η Τουρκία έχει Βιομηχανική Επιστροφή για το 2011 ίση με περίπου 

6,9, και οι βιομηχανίες της εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες που τις 

δίνει η NSPA  (Μπασάρας 8/2/2013). 

Μετά το 2016 υπάρχει το ενδεχόμενο οι αμυντικές βιομηχανίες που βρί-

σκονται στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου να αλλάξουν ιδιοκτησιακό καθε-

στώς, αφού ενδέχεται να είναι στην δικαιοδοσία του Ταμείου Αποκρατικοποιή-

σεων. Ήδη αυτήν περίοδο υπάρχουν προβλήματα για την χρηματοδότησή του 

από το ελληνικό δημόσιο, ενώ όλες παρουσιάζουν μεγάλα οικονομικά προβλή-

ματα, κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου των παραγγελιών από τις ελληνικές 

ΕΔ. Στην περίπτωση που αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, ενδέχεται να 

υπάρξουν προβλήματα στην σχέση των ελληνικών ΕΔ με τις υπόψη βιομηχανίες.  

(Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η κυβέρνηση καθυστερεί τη μεταβίβαση των ΔΕΚΟ στο νέο 

υπερταμείο 24/3/2017)). Παρόλα αυτά το ελληνικό δημόσιο μπορεί να απορρίψει 

κάποιον υποψήφιο αγοραστή για λόγους προστασίας ουσιωδών συμφερόντων 

της εθνικής ασφάλειας  (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Εως τις 15 Μαΐου η υποβολή 

προσφορών για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 25/4/2017).  

 4.7.1 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

Τα ΕΑΣ είναι εταιρεία που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση, το 2004, 

των εταιρειών του ελληνικού κράτους ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ. Αρχικά ήταν σε πολύ 

καλή κατάσταση λόγω των προϊόντων που κατασκεύαζε (βλήματα, πυρομαχικά) 
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και των εξαγωγών που είχε. Το μέλλον της σήμερα είναι αβέβαιο κυρίως λόγω 

της κακής οικονομικής της κατάστασής της. Προγραμματίζεται μέχρι και η 

πώληση οικοπέδου στην Ελευσίνα στα ΕΛΠΕ για την αποπληρωμή των 

διαφόρων υποχρεώσεων τους  (Βερύκιος 17/4/2017). 

Το 2016 και το 2017 προσπαθείται με κάθε τρόπο να δοθούν παραγγελίες 

για την παραγωγή διαφόρων πυρομαχικών επ΄ ωφειλεία κυρίως του ΠΝ και του 

ΣΞ. Παρακάτω παρατίθενται διάφορες συμβάσεις που έχουν τα ΕΑΣ: 

 Σύμβαση 10 εκατ. € για την παραγωγή βλημάτων «OTO Melara» 

για το ΠΝ  (Βερύκιος 17/4/2017). 

 Σύμβαση για την παραγωγή 12,7 χλστ. για την Ινδία 

 (VIADIPLOMACY 17/6/2017) 

 4.7.2 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία  

Η ΕΑΒ δραστηριοποιείται στον αεροναυπηγικού τομέα. Τα προηγούμενα 

χρόνια συμμετείχε στον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση των διαφόρων αεροπλά-

νων και ελικοπτέρων που διαθέτουν οι ελληνικές ΕΔ καθώς και σε διάφορες διε-

θνείς συμπαραγωγές μέσων (μη επανδρωμένο αεροσκάφος nEUROn)  

(Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 21/8/2017). 

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι σε συζήτηση τα εξής προγράμ-

ματα: 

 Συμμετοχή στις εργασίες εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτι-

κής συνεργασίας P-3Β Orion από τον Ιούλιο του 2016  (militaire.gr, P-3 Orion:Τι 

έγινε στην ΕΑΒ και τι είπε ο Βίτσας για την αμυντική βιομηχανία 25/7/2016). 

 Ενδεχόμενη συμμετοχή στον εκσυγχρονισμό των F-16 και των 

Mirage, αφού διαθέτει την τεχνογνωσία. 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια να εκτελεστούν από αυτήν αντισταθμιστικά 

ωφελήματα παλαιότερων ετών από αυτήν. Για παράδειγμα τα αντισταθμιστικά 

ωφελήματα η αμερικανική εταιρεία Rethion οφείλει στο ελληνικό Δημόσιο 60 ε-

κατ. € από μη εκτέλεση παλαιότερης σύμβασης τα οποία και θα διατεθούν σε 

ελληνικές εταιρείες για διάφορα προγράμματα  (Βερύκιος 17/4/2017).  
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 4.7.3 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων  

Η ΕΛΒΟ συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα που αφορούσαν κυρίως 

οχήματα για τις ελληνικές ΕΔ. Μέχρι τα τελευταία χρόνια υλοποιούσε προγράμ-

ματα που αφορούσαν κυρίως την ανακατασκευή οχημάτων, όπως τα οχήματα 

OSHKOSH  (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Παράδοση με προσδοκίες για την ΕΛΒΟ 

31/8/2017). Γενικά η ΕΛΒΟ έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχουν πα-

ραγγελίες για την κατασκευή ή ανακατασκευή διαφόρων οχημάτων. 

 Η ΕΛΒΟ βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Έχουν γίνει 

προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια για την πώληση της εταιρείας αλλά δεν 

απέδωσαν. Από την άνοιξη του 2017 υπάρχει η τελευταία προσπάθεια για την 

πώληση του 86% των μετοχών της υπόψη εταιρείας, με τιμή εκκίνησης 10 ε-

κατ.€, για την οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο εταιρείες (Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Εως τις 15 Μαΐου η υποβολή προσφορών για την Ελληνική 

Βιομηχανία Οχημάτων 25/4/2017). Τελικά και αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε 

με αποτέλεσμα το μέλλον της εταιρείας να είναι αβέβαιο  (ΤΟ ΒΗΜΑ 28/8/2017). 

 4.7.4 Ναυπηγεία Σκαραμαγκά – Ελευσίνας  

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά προβλήμα-

τα. Τα τελευταία χρόνια ήταν και είναι υπεύθυνα κυρίως για την παραγωγή των 

νέων υποβρυχίων type 214, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων type 

209. Το ΠΝ από το 2014, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ναυπηγικού προγράμ-

ματος για λογαριασμό του, μισθοδοτεί το προσωπικό του υπόψη Ναυπηγείου  

(capital.gr 20/6/2017) 

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αντιμετωπίζουν και αυτά διάφορα οικονομικά 

προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια ήταν και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 

νέων πυραυλακάτων για το ΠΝ  (capital.gr, Σε άμεσο κίνδυνο τα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, μπλόκο λογαριασμών από ΓΓΔΕ 6/7/2016). 

Γενικά φαίνεται ότι ειδικά τα δύο προηγούμενα ναυπηγεία λειτουργούν λό-

γω των προγραμμάτων που υπάρχουν για το ΠΝ. Τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν όμως δεν μπορούν να λυθούν μόνο από το ελληνικό δημό-

σιο. Το ΠΝ όμως από την άλλη πλευρά χρειάζεται τα υπόψη ναυπηγεία για την 

υλοποίηση των διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη. 
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 4.8  Αναδιοργάνωση 

Στις ΕΔ επιχειρήθηκε αναδιοργάνωση λίγο μετά την έναρξη της οικονομι-

κής κρίσης. Το ΚΥΣΕΑ προχώρησε στην δημιουργία της «Νέας Δομής Δυνάμε-

ων 2013 – 2027», η οποία και αφορούσε την μείωση του μεγέθους αλλά και ταυ-

τόχρονα της αύξησης της αποδοτικότητας των ΕΔ. 

Η Νέα Δομή Δυνάμεων αφορούσε κυρίως τον ΣΞ, όπου και διάφορες Μο-

νάδες και στρατόπεδα σταμάτησαν την λειτουργία τους ειδικά στην Μακεδονία 

αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, πλην της Θράκης και 

των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου Πελάγους. Έγινε προσπάθεια να μειωθεί το 

λειτουργικό κόστος που υπήρχε από την λειτουργία διαφόρων μεγάλων Σχημα-

τισμών και Μονάδων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος για την 

εθνική ασφάλεια, πλην όμως πολλές υπήρξαν αντιδράσεις από την τοπική κοι-

νωνία, η οποία και απαιτούσε την συνέχιση της λειτουργίας των στρατοπέδων. 

Επίσης, λήφθηκε απόφαση για την μείωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλ-

λέκτων, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Για το ΠΝ η Νέα Δομή Δυνά-

μεων δεν αφορούσε το κλείσιμο στρατοπέδων του, ενώ για την ΠΑ έγινε αναστο-

λή του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής στην Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη ενεργοποί-

ηση ενός νέου υπερσύχρονου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής στην Λάρισα. Σε πολ-

λές περιπτώσεις υπερίσχυσε η άποψη της τοπικής κοινωνίας για την μη αναστο-

λή λειτουργίας διαφόρων στρατοπέδων και Μονάδων (e-Amyna, Μετ΄εμποδίων η 

αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων 7/9/2016). 

Η Νέα Δομή Δυνάμεων θα μπορούσε να εκοικονομίσει τόσο προσωπικό 

όσο και χρήματα από την μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι αποφάσεις δεν 

φαίνεται να εκτελούνται κυρίως λόγω της ύπαρξης συμφερόντρων από την 

τοπική κοινωνία. Η αναδιοργάνωση μπορεί να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας  

κυρίως για το προσωπικό που σταδιακά μειώνεται. 

 4.9  Αύξηση τη Διακλαδικότητας ΕΔ 

Η αύξηση της διακλαδικότητας στις ΕΔ υπήρξε ένας στόχος τόσο της πο-

λιτικής όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας. Με αυτήν θα υπήρχαν οικονομίες κλί-

μακας πάνω σε διάφορους τομείς, όπως κυρίως στην εκπαίδευση και στην συ-

ντήρηση. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια παρατηρούμενη ανεξαρτησία 
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ανάμεσα στους τρεις κλάδους των ΕΔ, πλέον φαίνεται να γίνεται προσπάθεια 

ώστε να ενισχυθεί η διακλαδικότητα με κάθε τρόπο. Η διακλαδικότητα μπορεί να 

συνεισφέρει τόσο στην μείωση του κόστους λειτουργίας κάθε κλάδου των ΕΔ, 

όσο και στην αλληλοκατανόησή τους. Η αρχή για την ενίσχυση της διακλαδικότη-

τας έγινε το 2003 (πριν την οικονομική κρίση) με την ίδρυση της Ανώτατης Δια-

κλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), όπου άρχισαν να εκπαιδεύονται μαζί οι 

ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των ΕΔ.  

 Από τα προηγούμενα έτη υπήρχαν πραγματοποιούνταν διάφορες εκπαι-

δεύσεις που ήταν κοινές για όλους τους κλάδους των ΕΔ όπως η απόκτηση πτυ-

χίων αλεξιπτωτιστών στην Σχολή Αλεξιπτωτιστών του ΣΞ και η εκπαίδευση στην 

Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών του ΠΝ. Επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις 

διάφορα μέσα κάποιου κλάδου συντηρούνταν από το προσωπικό κάποιου άλλου 

κλάδου των ΕΔ (κυρίως οχήματα). 

Στην συνέχεια πραγματοποιηθήκαν διάφορες δράσεις οι οποίες ενισχύουν 

την διακλαδικότητα, όπως είναι η έναρξη λειτουργίας του μεικτού διακλαδικού 

κέντρου κατάταξης στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη το 

2012.  (OnAlert 18/10/2012) 

Μπορεί να έχει αυξηθει η διακλαδικότητα σε διαφορους τομείς αλλά 

μπορεί να ενισχυθεί και σε άλλους τομεις κυρίως της εκπαίδευσης αλλά και της 

συντήρησης. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την ύπαρξη κοινής βασικής 

εκπαίδευσης για τα ελικόπτερα, όπου θα μειωθεί το κόστος της λειτουργίας τριών 

διαφορετικών κέντρων εκπαίδευσης, αλλά και θα αποκτηθεί μόνο ένα μέσο, με το 

οποίο θα εκπαιδεύεται όλο το προσωπικό. 

 4.10  Εκπαίδευση Ξένων Στρατιωτικών στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια για την αξιοποίηση των διαφόρων 

κέντρων όπου γίνεται εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ σε διάφο-

ρους τομείς. Τα παλαιότερα χρόνια γινόταν εκπαίδευση ξένων στρατιωτικών αλ-

λά μόνο στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ. Αυτή η προσπάθεια είχε σκοπό στην 

προσέλκυση ξένων ΕΔ ώστε προσωπικό τους να εκπαιδεύεται στην Ελλάδα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό ο εξοπλι-
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σμός και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν οι ΕΔ, ώστε να γίνεται εισ-

ροή συναλλάγματος από την εκπαίδευση ξένου προσωπικού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα: 

o Εκπαίδευση προσωπικού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο 

Σχολείο Διαφυγής Βυθιζόμενου Ελικοπτέρου του ΠΝ το 2017  (iefimerida.gr 

20/5/2017). 

o Εκπαίδευση προσωπικού του Κατάρ για τα άρματα μάχης Leopard 

– 2 και τα αυτοκινούμενα πυροβόλα PzR 2000 το 2014 και το 2015  

(proelasi.org, Τελετή αποφοίτησης του εκπαιδευομένου προσωπικού του Κατάρ 

στην XXIII ΤΘΤ, στην Αλεξανδρούπολη (φωτ) 19/12/2015). 

o Εκπαίδευση προσωπικού από ξένες χώρες και ιδιώτες στο Σχολείο 

Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης στην Καλαμάτα  (ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Σχολείο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης 21/8/2017). 

Για τα επόμενα χρόνια η ΠΑ προσδοκά: 

 Να δημιουργήσει πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, 

για την παροχή πτητικής εκπαίδευσης 

 Να αναβαθμίσει το κέντρο εκπαίδευσης αεροπορικής τακτικής 

(ΚΕΑΤ) στην Ανδραβίδα  

για την παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό ξένων ΕΔ  (capital.gr, Σε 

εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της Πολεμικής Αεροπορίας με ΗΠΑ για αναβάθμιση 

των F-16 9/2/2017). 

 4.11  Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB) 

Στο βαρόμετρο GCB, άρχισε να διεξάγεται από το 2003, και σε αυτό 

πραγματοποιούνται σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης με την μορφή ερωτη-

ματολογίου για την εκτίμηση που έχουν οι πολίτες κάθε χώρας σχετικά με την 

διαφθορά σε διάφορους τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Χρησιμο-

ποιεί την κλίμακα από 0 έως 5, με το 0 να αποτελεί την μεγαλύτερη διαφθορά 

ενώ το 5 την έλλειψη διαφθοράς. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα έχουν όπως 

παρακάτω  (Transparency International 22/8/2017):  
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Πίνακας 4.1 : Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB) Ελλάδας 
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Πηγή Transparency International, 2017 

 

Πηγή Transparency International, 2017 

Διάγραμμα 4.1 : Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB) Ελλάδας 

Από τον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα μπορούμε να καταλάβουμε 

ότι υπήρχε μια αύξηση στην διαφθορά στις ΕΔ μετά το 2004 αλλά οι έλληνες πο-

λίτες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τις ΕΔ περισσότερο από κάθε άλλο θεσμό της 

δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Μετά την κρίση υπάρχει μια σταθερότητα όσον α-

φορά το βαρόμετρο της GCB για τις ΕΔ. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αύξηση 

του επιπέδου διαφθοράς για τις ΕΔ οφείλεται στα συνεχόμενα δημοσιεύματα που 
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υπήρχαν στον ημερήσιο τύπο και αφορούσαν την διαφθορά στα εξοπλιστικά 

προγράμματα καθώς και στην καταδίκη ενός πρώην ΥΕΘΑ 

Σε έρευνα που διεξήγαγε το 2015 η εταιρεία Public Issue  (Issue και Public 

Issue 2015), υπήρξαν τα παρακάτω αποτελέσματα όσον αφορά τους δείκτες ε-

μπιστοσύνης για τους θεσμούς στην Ελλάδα: 

 
Πηγή Public Issue, 2015 
 

Διάγραμμα 4.2 : Δείκτες Εμπιστοσύνης σε Θεσμούς (Ελλάδα - 2015) 

Πγή Public Issue, 2015 
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Διάγραμμα 4.3 : Δείκτες Εμπιστοσύνης ΕΔ 2007 - 2015 

Από την παραπάνω έρευνα της εταιρείας Public Issue και σε συνδυασμό 

με την προηγούμενη έρευνα για το βαρόμετρο της BCG, μπορούμε να συμπερά-

νουμε ότι οι έλληνες πολίτες εμπιστεύονται τις ΕΔ και ειδικά τα χρόνια μετά την 

υπάρχει μια μεγάλη άνοδος στην εμπιστοσύνη προς αυτές. Οι ΕΔ εμφανίζονται 

σχεδόν καθημερινά στο προσκήνιο είτε ως δύναμη αποτροπής είτε με διάφορους 

άλλους ρόλους. Με την προσφυγική κρίση οι ΕΔ ανέλαβαν κάποιες φορές και 

εκτέλεσαν διάφορα έργα (πχ δημιουργία κέντρων υποδοχής προσφύγων), ενώ 

ήταν υπεύθυνες ακόμη και για την λειτουργία αυτών. Αυτό έγινε αντιληπτό στους 

έλληνες πολίτες που με την σειρά τους φαίνεται να εμπιστεύονται όλο και περισ-

σότερο τις ΕΔ.  

 4.12  Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας 

Οι ΕΔ διαθέτουν μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία σε όλον τον ελληνικό 

χώρο. Η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας αποτελούσε αλλά και αποτελεί βασικό 

μέλημα όλων των επικεφαλής του ΥΕΘΑ. Τα χρόνια πριν την κρίση έγιναν προ-

σπάθειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ που ως τελικό α-

ποτέλεσμα είχαν τις περισσότερες φορές την εκχώρηση εκτάσεων σε διάφορους 

δήμους χωρίς κάποιο αντισταθμιστικό ωφέλημα για τις ΕΔ.  

Το 2016 με τον Ν.4407/2016 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακί-

νητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) για προσέλκυση, 

επενδύσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ. Τα ακίνητα 

διατίθενται προς ενοικίαση ή μακροχρόνια μίσθωση, μη συμπεριλαμβανομένης 

της πώλησης  (Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ. 21/8/2017). Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος τα ακίνητα 

των ΕΔ να περάσουν στην ιδιοκτησία του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων και έτσι 

να πωληθούν, χωρίς κάποιο αντάλλαγμα για τις ΕΔ. Οι ΕΔ προσδοκούν να υ-

πάρξουν στο μέλλον έσοδα κυρίως από την μίσθωση διάφορων ακινήτων, αλλά 

και κάποια ωφελήματα για τα στελέχη των ΕΔ από την παραχώρηση διαφόρων 

εκτάσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σύμβαση παραχώρηση του πρώην στρα-

τοπέδου Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη εμβαδού 336 στρεμμάτων για 99 χρό-

νια με αντάλλαγμα την παραχώρηση 83 διαμερισμάτων και την παραχώρηση του 
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5% επί των καθαρών κερδών σε περίπτωση ανάπτυξης εμπορικών – οικονομι-

κών δραστηριοτήτων (dailythess.gr 13/3/2017). 

 4.13  Καινοτομία 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια όλο και μεγαλύτερη προσπά-

θεια στις ΕΔ για την δημιουργία διαφόρων καινοτομιών, οι οποίες και θα εξοικο-

νομούν χρηματικά ποσά. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο 

όπου υπάρχει οικονομική στενότητα και γίνεται προσπάθεια να εξοικονομηθούν 

χρήματα στον τομέα κυρίως των λειτουργικών εξόδων. Γίνεται αντιληπτό ότι η 

εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα στελέχη των ΕΔ οδηγεί σε θετικά αποτελέσμα-

τα όσον αφορά την δημιουργία νέων καινοτόμων ιδεών. 

Ενδεικτικά, για τον ΣΞ το 2015 πραγματοποιήθηκε βράβευση προσωπι-

κού , το οποίο και μπόρεσε  (militaire.gr, Ηθικές αμοιβές σε στελέχη του ΣΞ που 

εξοικονόμησαν χρήματα αλλά παραπάνω τι γίνεται; 25/5/2016): 

 Να ενεργοποιήσει δοκιμαστήριο με όφελος 200.000 € περίπου. 

 Να επισκευάσει 6 προβολείς έρευνας ελικοπτέρων με όφελος 

125.000 $ περίπου. 

 Να  σχεδιάσει και να λειτουργήσει σύστημα ανακύκλωσης χρησι-

μοποιημένης αυτούσιας αντιπηκτικής με όφελος 3 € ανά λίτρο παραγομένου 

προϊόντος. 

 Να μελετήσει και εγκαταστήσει Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας 

σε 3 στρατόπεδα στην Αττική με όφελος 240.000 € περίπου. 

Επίσης, ο ΣΞ προσπαθεί να πρωτοπορήσει όσον αφορά και την εισαγωγή 

ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία και μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος 

κυρίως λόγω της ενέργειας που χρησιμοποιούν  (zougla.gr 9/6/2017). Από την 

άλλη πλευρά το ΠΝ προσπαθεί να καινοτομήσει με την ένταξη σε αυτό 17 οχη-

μάτων με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  (ΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΝΑΥΤΙΚΟ, Ένταξη Οχημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό 17/3/2017). 
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 5 Επίλογος 

 5.1  Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρί-

σης στις ΕΔ της Ελλάδας. Τα κυριότερα συμπεράσματα μπορούν να συνοψι-

στούν όπως παρακάτω: 

 Η μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας λόγω της οικονομικής κρίσης έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση και των ΑΔ. Οι ΑΔ αποτελούν ένα σημαντικό του 

ΑΕΠ, το οποίο όμως σταδιακά μειώνεται από το 2009. Η μείωση του ΑΕΠ για την 

περίοδο 2009 – 2016 είναι περίπου 40%, ενώ οι ΑΔ έχουν μειωθεί πάνω από 

50% την συγκεκριμένη περίοδο. 

 Από τις διάφορες μελέτες που υπάρχουν για τις ΑΔ και το ΑΕΠ 

φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές. Ό-

ταν υφίσταται απειλή για την εθνική ασφάλεια μια χώρας, αυτή αυξάνει τις ΑΔ για 

να συντηρήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο στρατιωτικό προσωπικό αλλά και να 

εξοπλιστεί. Οι εξοπλισμοί από την άλλη πλευρά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξη-

ση της διαφθοράς και του εξωτερικού δανεισμού της χώρας και οι πολίτες της 

χώρας δυσανασχετούν με αυτήν την κατάσταση. Σε χώρες, με διάφορες διακρα-

τικές διαφορές, παρατηρείται αύξηση των ΑΔ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

της Ελλάδας και της Τουρκίας (αλλά και σε άλλες περιοχές όπως Ινδία – Πακι-

στάν και Κίνα – Ταιβάν). Τέλος, από τις διάφορες μελέτες φαίνεται ότι η Ελλάδα 

έχει πολύ υψηλές ΑΔ σε σχέση με τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 

ενώ αυτές οι δαπάνες δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από ένα όριο, γιατί θα 

υπάρξει πρόβλημα στην εθνική ασφάλεια της χώρας. 

 Στην Ελλάδα εκτός από την πρόσφατη οικονομική κρίση, υπήρξε 

και η κρίση την περίοδο 1989 – 1993. Η μελέτη της αντιμετώπισης της προηγού-

μενης κρίσης κατέδειξε ότι υπήρχε σχέδιο για τις ΑΔ τόσο για εκείνη την περίοδο 

όσο και για την μελλοντική περίοδο. Στην τρέχουσα οικονομική κρίση φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα κυρίως για την αγορά σύγχρονων οπλικών συ-

στημάτων ή τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση των υπαρχόντων. Επίσης, στην 

προηγούμενη οικονομική κρίση η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ ήταν σε εξέλιξη 

αυτή, ήταν υπεύθυνη για την αποπληρωμή των οπλικών συστημάτων που αγο-
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ράστηκαν με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και, ταυτόχρονα, πήρε 

την απόφαση για την μελλοντική αγορά άλλων οπλικών συστημάτων (αεροσκά-

φη F-16), που έγινε πράξη το 1997. 

 Πλην της οικονομικής κρίσης του 1989 – 1993 υπήρξαν και άλλες 

δύο μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Αρχικά με την στάση πληρωμών της Ελλάδας 

το 1893, που έγινε λόγω και των πολύ υψηλών ΑΔ των προηγούμενων ετών (α-

γορά πολεμικών πλοίων, επιστράτευση). Στο τέλος αυτής της κρίσης ακολούθη-

σε ο πόλεμος με την Τουρκία το 1897, όπου και Ελλάδα ηττήθηκε. Σε αυτήν την 

περίπτωση η Ελλάδα δεν εκτίμησε σωστά τις δυνατότητες των ΕΔ της, που πα-

ρά το γεγονός ότι είχαν δαπανηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά για την ενίσχυση 

τους δεν ήταν σε θέση να αντιπαρατεθούν με τον τουρκικό στρατό. Από την άλλη 

πλευρά μετά την στάση πληρωμών το 1932, οι ΑΔ μειώθηκαν και ο εξοπλισμός 

των ΕΔ ήταν παλαιάς τεχνολογίας κατά την έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου 

του 1940. Παρόλα αυτά η Ελλάδα νίκησε έναν πολύ καλύτερα εξοπλισμένο 

στρατό, όπως ήταν ο ιταλικός. Από τα δύο προηγούμενα μπορούμε να συμπε-

ράνουμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν πάντα αυξημένες ΑΔ, αλλά να υπάρχει 

ένα σχέδιο για την αντιμετώπισης της απειλής της εθνικής ασφάλειας της χώρας. 

Η περίοδος ειδικά μετά το 1932, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ση-

μερινή ηγεσία των ΕΔ, για τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις εξωτερικές 

απειλές για αυτήν με τα πενιχρά μέσα που διέθετε. 

 Η Ελλάδα, λόγω της ύπαρξης ορατής εξωτερικής απειλής για την 

εθνική της ασφάλειας, θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσίας, της 

Σερβίας, της Αρμενίας και της Πολωνίας, οι οποίες με κάθε κόστος προσπαθούν 

να διατηρήσουν την αξιοπιστία των ΕΔ τους λόγω των εξωτερικών απειλών που 

αντιμετωπίζουν. Ειδικά οι τρεις πρώτες χώρες, παρά τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να διαθέσουν και τελικά διαθέτουν ένα μεγά-

λο ποσοστό του ΑΕΠ τους για τις ΑΔ τους. Φαίνεται ότι εάν χαθεί η υπάρχουσα 

αμυντική ισχύς μιας χώρας, λόγω της ύπαρξης οικονομικών δυσχερειών σε αυ-

τήν, είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί ξανά, λόγω τους υψηλού κόστους για την 

απόκτηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, αλλά και του κόστους για την εκπαί-

δευση του. Το παράδειγμα των σχέσεων Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας είναι σχεδόν 

παρόμοιο με αυτό των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, όσον αφορά την ανταγω-
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νισμό σε θέματα εξοπλισμών. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει την 

εθνική της ασφάλεια στο ΝΑΤΟ, όπως κάνουν πολλές χώρες που ανήκουν σε 

αυτό, και να μειώσει τις ΑΔ της, ενώ είναι από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ, που 

τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην συμμαχία. 

 Οι δαπάνες υγείας και οι ΑΔ έχουν σχεδόν την ίδια μείωση τόσο 

κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2015, όσο και για το χρονικό διάστημα 2009 – 

2015. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι εξορθολογίστηκαν οι δαπάνες 

προς τους προμηθευτές στον χώρο της υγείας και σχεδόν μηδενίστηκαν τα εξο-

πλιστικά προγράμματα για τα οπλικά συστήματα στις ΕΔ. Από την άλλη πλευρά, 

οι δαπάνες εκπαίδευσης δεν μειώθηκαν όπως και οι ΑΔ, εξαιτίας του γεγονότος 

ότι αυτές αποτελούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό για την μισθοδοσία των εκπαι-

δευτικών. Όλες οι κατηγορίες των δαπανών στην Ελλάδα έχουν συρρικνωθεί το 

χρονικό διάστημα 2009 μέχρι σήμερα κυρίως λόγω της μείωσης του ΑΕΠ (συρ-

ρικνώθηκε κατά περίπου 40%). Οι ΑΔ, αν και δεν αποτελούν απτές υπηρεσίες 

προς τους πολίτες της Ελλάδας, δεν μειώθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με άλλες 

κατηγορίες δαπανών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πο-

λιτών. Η εθνική ασφάλεια φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ελληνική 

κυβέρνηση, αφού υπάρχει ο κίνδυνος για αυτήν από την αμφισβήτηση των κυ-

ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την Τουρκία. Η περεταίρω μείωση των 

ΑΔ θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον κονδύλια για άλλους τομείς της δη-

μόσιας διοίκησης, όπως είναι πρωτίστως η υγεία και η παιδεία.  

 Ενώ τα πρώτα χρόνια μετά το 1950 περίπου τα 3/4 των εισαγωγών 

οπλικών συστημάτων προερχόταν από τις ΗΠΑ, σταδιακά άρχισε να ελαττώνεται 

αυτό το ποσοστό και τελικά μέχρι το 2016 οι εισαγωγές οπλικών συστημάτων 

από τις ΗΠΑ αποτελούν συνολικά περίπου το 50%. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι 

υπήρξε μια σταδιακή απεξάρτηση από τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Οι εισαγωγές 

οπλικών συστημάτων από την Γερμανία και δευτερευόντως τη Γαλλία αυξήθηκαν 

σταδιακά μετά το 1970. Ειδικά οι εξαγωγές γερμανικών οπλικών συστημάτων 

στην Ελλάδα αποτέλεσαν περίπου το 10% αυτών. Η Ελλάδα ήταν, ειδικά μέχρι 

το 2010, ένας πολύ καλός εισαγωγέας όλων των εξαγωγέων οπλικών συστημά-

των αφού αποτελούσε  (SIPRI, IMPORTER/EXPORTER TIV TABLES 

12/8/2017): 
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o Από το 1950 έως το 2016 τον 15ο μεγαλύτερο εισαγωγέα 

(12ος για τις ΗΠΑ, 6ος για την Γαλλία και 2ος για την Γερμανία). 

o Από το 1950 έως το 1973 τον 27ο μεγαλύτερο εισαγωγέα 

(14ος για τις ΗΠΑ, 5ος για την Γαλλία και 5ος για την Γερμανία). 

o Από το 1974 έως το 2010 τον 10ο μεγαλύτερο εισαγωγέα 

(9ος για τις ΗΠΑ, 5ος για την Γαλλία και 2ος για την Γερμανία). 

o Από το 1985 έως το 2010 τον 7ο μεγαλύτερο εισαγωγέα (8ος 

για τις ΗΠΑ, 6ος για την Γαλλία και 2ος για την Γερμανία). 

o Από το 1996 έως το 2010 τον 6ο μεγαλύτερο εισαγωγέα (7ος 

για τις ΗΠΑ, 8ος για την Γαλλία και 2ος για την Γερμανία). 

o Από το 2001 έως το 2010 τον 4ο μεγαλύτερο εισαγωγέα (4ος 

για τις ΗΠΑ, 5ος για την Γαλλία και 1ος για την Γερμανία). 

o Από το 2011 έως το 2016 τον 32ο μεγαλύτερο εισαγωγέα 

(36ος για τις ΗΠΑ, 12ος για την Γαλλία και 2ος για την Γερμανία). 

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα αποτελούσε και αποτε-

λεί σημαντικό εισαγωγικό προορισμό για την Γερμανία ακόμη και κατά την διάρ-

κεια της οικονομικής κρίσης. Πλέον οι ΗΠΑ και η Γαλλία κατευθύνονται προς άλ-

λες χώρες για την πώληση των οπλικών τους συστημάτων. Γενικά, μετά το 1985 

και ως το 2010 η Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθος και το ΑΕΠ της αποτελούσε 

έναν πολύ μεγάλο εισαγωγέα οπλικών συστημάτων και πολλές χώρες που εξή-

γαγαν οπλικά συστήματα προσπαθούσαν να γίνουν προμηθευτές της. Πλέον η 

κατάσταση έχει αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικά την περίοδο 2001 – 2010 

η 4η θέση στις εισαγωγές φανερώνει ότι η Ελλάδα προσπαθούσε να εξοπλιστεί 

με πολύ γρήγορο ρυθμό εξαιτίας της κρίσης των Ιμίων με την Τουρκία το 1996. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατευθύνθηκε σε 

αγορά αλλά και εκσυγχρονισμούς – αναβαθμίσεις αεροσκαφών και ακολούθησαν 

τα πολεμικά πλοία – υποβρύχια και τα τεθωρακισμένα οχήματα. Γενικά, φάνηκε 

ότι η εθνική άμυνα της Ελλάδας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εισαγω-

γές οπλικών συστημάτων, αφού δεν είναι σε θέση να παράγει κάποιο δικό της 

οπλικό σύστημα. 
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 Οι ΑΔ της Ελλάδας και της Τουρκίας συμβάδιζαν μέχρι το 1980. 

Στην συνέχεια οι ΑΔ της Τουρκίας άρχισαν να αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό 

από αυτές της Ελλάδας. Η Τουρκία έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αμυντική 

της βιομηχανία, με αποτέλεσμα να εξοικονομήσει χρήματα από τις εισαγωγές με 

διάφορες συμφωνίες που έκανε κυρίως για την συμπαραγωγή οπλικών συστη-

μάτων. Τα χρόνια μετά της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οι εισαγωγές οπλι-

κών συστημάτων στην Τουρκία είναι σχεδόν 4πλάσιες από τις αντίστοιχες ελλη-

νικές, χωρίς να υπολογίζεται η πρόσφατη αγορά για τα επόμενα χρόνια αερο-

σκαφών F-35 και του αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Γενικά φαίνεται να 

υπάρχει ανταγωνισμός όσον αφορά τις ΑΔ ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά τα 

τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν δύναται να ακολουθήσει τον ρυθμό με τον οποίο 

δαπανά χρήματα η Τουρκία γιατί αφενός έχει μειωθεί τα ΑΕΠ της Ελλάδας αφε-

τέρου έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της Τουρκίας. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια οι 

τουρκικές ΕΔ είχαν ποσοτικό πλεονέκτημα έναντι των ελληνικών όσον αφορά τα 

οπλικά συστήματα που διαθέτουν. Τα τελευταία χρόνια αυτό το πλεονέκτημα ε-

κτός από ποσοτικό φαίνεται να γίνεται και ποιοτικό κυρίως στα αεροπορικά μέσα, 

αλλά και στα άρματα (παραγωγή τουρκικού άρματος ALTAY) και στο πυροβολι-

κό (αυτοκινούμενα πυροβόλα Firtina). 

 Η αγορά νέων οπλικών συστημάτων είναι πολύ δύσκολη για την 

Ελλάδα εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει. Ο εκσυγ-

χρονισμός αλλά και η αναβάθμιση αυτών είναι όμως εφικτή. Υπάρχουν διάφορες 

αμυντικές βιομηχανίες όπως τα ΕΑΣ, η ΕΑΒ, η ΕΛΒΟ αλλά και τα ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά και Ελευσίνας τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάνω σε αυτόν τον 

τομέα λόγω της τεχνογνωσίας την οποία διαθέτουν. Σύμφωνα και με τον 

Andreou (2013) φαίνεται ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε να 

συνεισφέρει στην αμυντική πολιτική της Ελλάδας. Η πώληση των διαφόρων α-

μυντικών βιομηχανιών μέσω του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, αφού δεν θα έχει κάπου να στηριχθεί 

σε διάφορα προγράμματα κυρίως αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οπλικών 

συστημάτων. Το παράδειγμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, όπου το ΠΝ είναι 

υπεύθυνο για την μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται με τα προ-

γράμματά του (υποβρύχια) φαίνεται να είναι μια λύση, η οποία όμως δεν μπορεί 

να συνεχιστεί αν δεν υπάρξουν και νέα προγράμματα για το ΠΝ. Το παράδειγμα 
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της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ, που επιδεικνύει μεγάλη εξωστρέφεια και αναλαμβάνει 

την αναβάθμιση μέσων, κυρίως μέσω της NSPA, πρέπει να οδηγός για τις υπό-

λοιπες αμυντικές βιομηχανίες. Εξάλλου φαίνεται ότι ελληνικές ΕΔ σταδιακά αρχί-

ζουν να επιλέγουν τους συμβεβλημένους με την NSPA για την αγορά υλικού ή 

για διάφορες άλλες εργασίες συντήρησης αλλά και αναβάθμισης οπλικών συ-

στημάτων. 

 Η Ελλάδα τηρεί την υποχρέωση της απέναντι στο ΝΑΤΟ να κατα-

ναλώνει πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για τις ΑΔ, ενώ οι περισσότερες χώρες 

του ΝΑΤΟ δεν το πράττουν. Όμως δεν τηρεί την δέσμευση το 20% των ΑΔ να 

κατευθύνεται σε δαπάνες εξοπλισμών και υποδομών. Επειδή όμως οι ΑΔ της 

Ελλάδας ξεπερνούν σχεδόν πάντα κατά πολύ  το 2% του ΑΕΠ της (σχεδόν πά-

ντα πάνω από 2,5% του), πραγματοποιείται ανανέωση των οπλικών συστημά-

των της Ελλάδας ακόμη και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης με την προμήθεια 

κυρίως σύγχρονων υποβρυχίων και τορπιλακάτων, αλλά και μεταχειρισμένων 

τεθωρακισμένων οχημάτων. Από την άλλη πλευρά πρέπει να σημειωθεί ότι η 

Τουρκία αν και δαπανά λιγότερο του 2% του ΑΕΠ της για τις ΑΔ της,  έχει αυξή-

σει το ποσοστό των δαπανών εξοπλισμών και υποδομών πολύ πάνω από το 

20%.  

 Οι δαπάνες για το προσωπικό των ΕΔ είναι από τις υψηλότερες 

ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ (περίπου πάνω από 15% σε σχέση με τον μέσο 

όρο του ΝΑΤΟ) και αποτελούν ανελαστικές δαπάνες. Παρά την μείωση του προ-

σωπικού των ΕΔ από το 2009 έως το 2016 αυτές εξακολουθούν να είναι υψηλές 

εξαιτίας της μείωσης του ΑΕΠ αλλά και της σταδιακής μείωσης του ποσοστού 

του ΑΕΠ που προορίζεται για τις ΑΔ. Το προσωπικό αποτελεί βασικό πυλώνα 

των ΕΔ και η μισθοδοσία του αποτελεί βασικό μέλημα της εκάστοτε κυβέρνησης 

παρά τις όποιες μειώσεις επήλθαν το 2012. Πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις πιέ-

σεις για μείωση της μισθολογικής δαπάνης το 2012 με την μείωση του προσωπι-

κού μέσω απολύσεων αυτό δεν πραγματοποιήθηκε αλλά προτιμήθηκε η λύση 

της μείωσης των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού. Οι δαπάνες προσω-

πικού εμποδίζουν την ανάπτυξη των άλλων δύο κατηγοριών δαπανών, με απο-

τέλεσμα οι δαπάνες που προορίζονται για εξοπλισμό και υποδομές να είναι κάτω 

του 20% των ΑΔ. 
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 Οι λειτουργικές δαπάνες είναι κατά περίπου 10% μικρότερες του 

μέσου όρου των αντίστοιχων κρατών – μελών του ΝΑΤΟ. Οι μειωμένες λειτουρ-

γικές δαπάνες μπορούν να αντισταθμιστούν κυρίως με την εμπειρία του προσω-

πικού σε θέματα συντήρησης και επισκευής των οπλικών συστημάτων. Το έ-

μπειρο προσωπικό δύναται να προβεί σε επισκευή των διαφόρων οπλικών συ-

στημάτων με μειωμένο κόστος. Επίσης, η χρήση οπλικών συστημάτων από έ-

μπειρο προσωπικό και όχι κληρωτούς οπλίτες μειώνει τις φθορές που παρατη-

ρούνται από την κακή χρήση αυτών. Το προσωπικό με διάφορες καινοτόμες 

δράσεις, προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα και έτσι να μειώσει τις λειτουργι-

κές δαπάνες. Τα λειτουργικά κόστη αφορούν ακόμη και τις διάφορες εκπαιδεύ-

σεις ακόμη τις στρατιωτικές παρελάσεις. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτε-

λεί πρωταρχικό μέλημα της ηγεσίας των ΕΔ, έτσι ώστε το προσωπικό να μπορέ-

σει να εκτελέσει την αποστολή του όποτε και αν απαιτηθεί. Η μείωση της εκπαί-

δευσης μέσω αναβολής μεγάλης κλίμακας ασκήσεων που πραγματοποιήθηκε τα 

πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης μπορεί να μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες 

των ΕΔ, όμως επέδρασσε αρνητικά στην εκπαίδευσή του. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια στροφή στον τομέα της εκπαίδευσης με την διεξαγωγή πολυε-

θνικών ασκήσεων είτε διακλαδικών είτε ανά κλάδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

προσωπικό των ΕΔ να αποκτά νέες εμπειρίες ασκούμενο με τις ΕΔ άλλων κρα-

τών. Το όφελος των ελληνικών ΕΔ, από την διεξαγωγή κάθε είδους ασκήσεων, 

είναι μεγάλο και αντισταθμίζει τις υψηλές λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των ασκήσεων. 

 Οι δαπάνες για εξοπλισμούς και υποδομές έχουν μειωθεί σημαντι-

κά τα τελευταία χρόνια. Ενώ μέχρι το 2000 αποτελούσαν περίπου το 20% των 

ΑΔ, πλέον το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης να αποτελούν το 11% περίπου των ΑΔ. Οι δαπάνες για 

τους εξοπλισμούς και τις υποδομές είναι υψηλές για την Ελλάδα, γιατί οι ΑΔ είναι 

μεγαλύτερες από το 2% του ΑΕΠ, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες του 

ΝΑΤΟ. Η Τουρκία όμως ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δαπανά 2,5 

φορές περισσότερο ποσοστό των ΑΔ της για δαπάνες εξοπλισμών και υποδο-

μών. Αυτό φαίνεται και στις πραγματοποιημένες αγορές οπλικών συστημάτων 

αλλά και στις σχεδιαζόμενες αγορές που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα 

χρόνια. Η Ελλάδα γενικά βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο στα οπλικά συστήματα 
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που διαθέτει σε σχέση με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά φαίνεται να υπολείπε-

ται από την Τουρκία και η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες σταδιακά αρχίζει να 

μεγαλώνει. Η μη ύπαρξη ενός ΕΜΠΑΕ για τα επόμενα χρόνια και ο μη μακρο-

χρόνιος προγραμματισμός για τις ΕΔ μεγαλώνουν το πρόβλημα στο τομέα των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα να υπάρ-

χει μεγάλη αβεβαιότητα για την δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας τα επό-

μενα χρόνια. Αυτό με την σειρά του έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται α-

ποφάσεις για την αγορά νέων οπλικών συστημάτων στο μέλλον. Με αυτό το δε-

δομένο και επειδή πάντα μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό από την παραγγελία ως 

την τελική ένταξη των οπλικών συστημάτων στις ΕΔ, φαίνεται ότι τα επόμενα 

χρόνια θα υπάρξει μείωση της ισχύος των ελληνικών ΕΔ επειδή τα υπάρχοντα 

μέσα θα παλαιώσουν και δεν θα γίνει ανανέωση αυτών. Για να διατηρηθεί η ι-

σχύς των ελληνικών ΕΔ στο σημείο που είναι σήμερα και να συνεχίσουν να απο-

τελούν δύναμη αποτροπής πρέπει να ανανεώσουν ή να εκσυγχρονίσουν τα υφι-

στάμενα οπλικά συστήματα. Η μη λήψη κάποιας συγκεκριμένης απόφασης από 

όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα για τον τρόπο χρηματοδότησης των μελ-

λοντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση 

της ισχύος των ΕΔ.  

 Η αναβάθμιση της βάσης στην Σούδα και η παραχώρηση αυτής και  

άλλων βάσεων στις ΗΠΑ και σε κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ μπορεί να αξιοποιηθεί 

έτσι ώστε η Ελλάδα να προμηθευτεί, ως αντισταθμιστικά ωφελήματα,  μεταχειρι-

σμένο στρατιωτικό εξοπλισμό από μεγάλες χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία), ό-

πως συνέβη το 1990 με την συμφωνία για την παραχώρηση της βάσης της Σού-

δας στις ΗΠΑ. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τα προβλήματα που υφίστα-

νται με την χρήση της βάσης του Ιντσιρλίκ της Τουρκίας από διάφορες χώρες του 

ΝΑΤΟ, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα ώστε να γίνει περαιτέρω 

αναβάθμιση των βάσεων στην Ελλάδα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα η Ελλά-

δα να έχει διάφορα αντισταθμιστικά οφέλη από άλλες χώρες. 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά 

την αναδιοργάνωση αλλά την αύξηση της διακλαδικότητας στις ΕΔ. Έχουν 

πραγματοποιηθεί διάφορες αλλαγές πάνω σε αυτούς τους τομείς αλλά αναγκαι-

ούν να γίνουν περισσότερες ενέργειες, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν οικονομικοί 
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πόροι και για τους τρεις κλάδους των ΕΔ. Η αναδιοργάνωση που επιχειρήθηκε, 

κυρίως στον ΣΞ, το 2013 δεν είχε τα αναμενόμενα αποτέλεσμα, αφού δεν λήφ-

θηκαν και δεν εφαρμόστηκαν τολμηρές αποφάσεις ιδίως για την μείωση Μονά-

δων στο εσωτερικό της Ελλάδας. Η ύπαρξη ενός σχεδίου για την αναδιοργάνω-

ση, το οποίο και θα τηρηθεί παρά τις διάφορες πιέσεις που θα υπάρξουν, θα ε-

ξοικονομήσει τόσο προσωπικό αλλά και λειτουργικές δαπάνες. Η διακλαδικότητα 

δεν χρειάζεται οικονομικούς πόρους αλλά κουλτούρα. Δεν επιτυγχάνεται αμέσως 

αλλά σταδιακά. Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών με διάφορες δράσεις, 

όπως η ενιαία συντήρηση των ίδιων μέσων ή η αύξηση των διακλαδικών ασκή-

σεων, μπορεί να αποτελέσει έναν πρώτο παράγοντα για την εμβάθυνση της δια-

κλαδικότητας και σε άλλους τομείς. Επιπλέον, μέσω της αναδιοργάνωσης κυρίως 

στον ΣΞ μπορεί να υπάρξει η μη ανάγκη ύπαρξης και χρήσης κυρίως παλαιών 

οπλικών συστημάτων ή και υλικού, τα οποία μπορούν να πωληθούν σε άλλες 

χώρες και να υπάρξουν έσοδα για τις ΕΔ. 

 Οι ΕΔ άρχισαν να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για την παροχή 

εκπαίδευσης σε στελέχη των ΕΔ άλλων χωρών. Αυτό γίνεται για την εκμετάλλευ-

ση της εμπειρίας του προσωπικού πάνω σε διάφορα οπλικά συστήματα με σκο-

πό την πρόσοδο από αυτήν την δραστηριότητα. Πλέον όλοι οι κλάδοι των ΕΔ 

προσπαθούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με προσωπικό από 

άλλες χώρες για να έχουν οικονομικές απολαβές από αυτές τις δράσεις. Επίσης, 

γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία των ΕΔ, μέσω 

της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., ώστε να υπάρξουν ετήσια έσοδα για αυτές από την παραχώ-

ρηση ακινήτων σε τρίτους. 

 Σύμφωνα με Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς αλλά και την έρευ-

να της εταιρίας Public Issue to 2013, οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται τις ΕΔ, 

περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της δημόσιας διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι 

έχει αυξηθεί το επίπεδο που οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται την διαφθορά 

στις ΕΔ ειδικά από το 2004 έως το 2010, στην συνέχεια και κατά την διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης δεν έχει παρατηρηθεί κάποια αύξηση του δείκτη BCB. Επί-

σης, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Public Issue οι Έλληνες πολίτες ε-

μπιστεύονται τις ΕΔ περισσότερο από κάθε άλλο θεσμό. Οι ΕΔ έχουν βοηθήσει 

κατά την αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων καταστάσεων με διάφορες δράσεις 
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που έχουν αναλάβει ιδιαίτερα στον τομέα της αντιμετώπισης της προσφυγικής 

κρίσης. Έτσι φαίνεται ότι παρά τις διάφορες μειώσεις που έχει υποστεί το προ-

σωπικό των ΕΔ, αυτό προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο σε έκτακτες κατα-

στάσεις. 

 5.2  Θέματα για Περαιτέρω Διερεύνηση 

Η υπόψη διπλωματική εργασία μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να μελετη-

θεί πως η αγορά διαφόρων οπλικών συστημάτων τα επόμενα χρόνια μπορεί να 

επηρεάσει την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις μεγάλες κατηγορίες των 

ΑΔ. Επίσης, μπορεί να γίνει έρευνα για την ανελαστικότητα που υπάρχει στην 

αύξηση ή μείωση των δαπανών και στις τρεις κατηγορίες των ΑΔ. 

Ένας άλλος μεγάλος στόχος είναι η μελέτη για τις δυνατότητες και τον κύ-

κλο ζωής που θα έχουν τα υφιστάμενα οπλικά συστήματα τόσο μεσοπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα. Επίσης μπορούν να διερευνηθούν οι ανάγκες που θα 

υπάρχουν για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και 

αν αυτή θα είναι οικονομικά συμφέρουσα σε σχέση την απόκτηση νέου εξοπλι-

σμού, το οικονομικό κόστος της, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την παράδοση 

του και τον τρόπο χρηματοδότησης της όλης προσπάθειας.  

Τέλος μπορεί να διερευνηθεί με στατιστικά στοιχεία το πώς επηρεάζει το 

ΑΕΠ της Ελλάδας τις ΑΔ αυτής, αλλά και τις υποκατηγορίες των ΑΔ, αλλά και αν 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των ΑΔ, όπως για 

παράδειγμα οι ΑΔ ή τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας.  
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