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ΘΕΜΑ :

«Ελληνικό ραντάρ κατασκευής ΕΑΒ το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Όπως μας πληροφορούν διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες, το «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ»
είναι ένα ραντάρ κατασκευασμένο στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το
οποίο μπορεί να λειτουργήσει υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και να εντοπίσει
κινούμενους στόχους. Η δε εμβέλεια αυτού του ελληνικού ραντάρ είναι τουλάχιστον 10
χλμ, η οποία, κατά τις σχετικές πληροφορίες, μπορεί να αυξηθεί, εφόσον απαιτηθεί
από τον εκάστοτε χρήστη. Το εν λόγω σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή
να διασυνδεθεί με σύστημα επικοινωνίας ασύρματου ίντερνετ, επιτρέποντας την
επιχειρησιακή διασύνδεση περισσότερων του ενός συστημάτων επιτήρησης
«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ», καθώς και την μετάδοση της εικόνας σε άλλους χρήστες,
οπουδήποτε βρίσκονται αυτοί, μέσα από το δίκτυο επικοινωνιών των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά αυτό τον τρόπο, ένας αριθμός συστημάτων επιτήρησης
«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επιτήρησης, καλύπτοντας
σημαντική έκταση.
Επιπλέον το ραντάρ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» μπορεί να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό και την
παρακολούθηση πτητικών συστημάτων «Drones», τα οποία, ομολογουμένως,
αποτελούν την νέα διάσταση της εναέριας απειλής στο σύγχρονο πεδίο της μάχης,
αλλά και στον τομέα της ασφάλειας ζωτικής σημασίας στόχων. Η λειτουργία αυτή είναι
σημαντική, αφού το σύστημα «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
πολλαπλές αποστολές, συμπεριλαμβανομένης και της αεράμυνας για ζωτικής
σημασίας υποδομές, όπως αεροδρόμια, διυλιστήρια, αποθήκες, μεγάλες αθλητικές
εκδηλώσεις, αλλά και χώροι συγκέντρωσης πλήθους, που παρευρίσκεται σε
εκδηλώσεις.
Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του ραντάρ επιτήρησης «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ», είναι το
μικρό του μέγεθος και βάρος, που επιτρέπει την μεταφορά του από τρία άτομα. Το
στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επιχειρησιακά, καθώς, αυτό το χαρακτηριστικό
διευκολύνει την ταχύτατη και ευέλικτη αξιοποίησή του από τις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις, το Λιμενικό Σώμα και τα Σώματα Ασφαλείας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η ΕΑΒ ανέπτυξε το εν λόγω ραντάρ, τόσο για
στρατιωτική ή ναυτική, όσο και για πολιτική χρήση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ΕΑΒ
επιδιώκει την διεύρυνση της βάσης των πιθανών υποψήφιων «πελατών» αγοράς του
ανωτέρω συστήματός της, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους περιορισμένους
πόρους που διαθέτει για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να εντάξετε το ανωτέρω Ελληνικής προέλευσης και κατασκευής ραντάρ
στις επιχειρησιακές δράσεις του Ελληνικού Στρατού, του Λιμενικού Σώματος της
χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να αυξηθεί και να προαχθεί το
αξιόμαχο των ελληνικών δυνάμεων στρατιωτικής άμυνας και θαλάσσιας ή αστυνομικής
επιτήρησης και αποτροπής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας, που δεν υστερούν σε απόδοση και αποτελεσματικότητα από τις
αντίστοιχες αλλοδαπής προέλευσης;
2. Θα στηρίξετε την προσπάθεια της διοίκησης της ΕΑΒ, να προωθήσει εμπορικά
διεθνώς το ανωτέρω προϊόν υψηλής τεχνολογίας, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τον εξωστρεφή χαρακτήρα του κλάδου της Ελληνικής βιομηχανίας που παράγει αγαθά
υψηλής τεχνολογίας και αναβαθμίζοντας την αναγνωρισιμότητά της στον παγκόσμιο
χώρο;
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