
 

 

 
 
 
 
  

 
 

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου  2016 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 
«Η αμυντική μας βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο παραγωγής για 
όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι για τις χώρες με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερη 
σχέση, όπως είναι οι συμμαχικές χώρες, δηλαδή οι χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και για τρίτες χώρες, η Ελλάδα 
μπορεί να αποτελέσει την πύλη εισόδου σε μεγάλες αγορές. Γεωπολιτικά, 
αυτή τη στιγμή, εκτός από τη στενή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα διαμορφώνει με διμερείς σχέσεις, ιδιαίτερα 
στα πεδία της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, ένα τόξο σταθερότητας, 
το οποίο θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ειρηνικού μέλλοντος στην 
ευρύτερη περιοχή 
 
Η Ελλάδα, προς το Βορρά προχωρά με χώρες, όπως η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία - χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης και του ΝΑΤΟ - και προς το 
Νότο με την Κύπρο, το Ισραήλ - με το οποίο έχουμε μία ιδιαίτερη αμυντική 
συμφωνία, που μέχρι στιγμής από τον υπόλοιπο κόσμο έχουν μόνο οι 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - και με μετριοπαθείς χώρες, όπως είναι η 
Ιορδανία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πολύ στενές 
αμυντικές συμφωνίες, οι οποίες επεκτείνονται και στην αμυντική βιομηχανία. 
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου αυτών των 
χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και παράλληλα, η πύλη 
εξόδου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως βεβαίως 
και η Ελλάδα, προς αυτές τις χώρες. 
 
Μέχρι τώρα, κατά διάρκεια αυτών των δύο ετών ταξιδέψαμε σε τρίτες χώρες, 
όπως είναι η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, η Ινδονησία. 
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψαν συμφωνίες και ξεκίνησαν μεγάλα 
projects, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημιουργία κλάδων βιομηχανίας σε 
αυτές τις χώρες και παράλληλα πολύ σημαντικά συμβόλαια, τα οποία θα 
βοηθήσουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία και την επέκτασή της. 
 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη στήριξη των 
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς καμία αναστολή. Η δουλειά μας, 
παράλληλα με την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας, είναι και η προάσπιση των οικονομικών 
συμφερόντων των ελληνικών ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων. 
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Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, προκειμένου να συζητήσετε περισσότερο μεταξύ 
σας. Να δούμε συνέργειες που μπορούμε να κάνουμε από κοινού, γιατί δεν 
είναι μόνο η αμυντική βιομηχανία ο κλάδος που παράγει όπλα. Υπάρχουν 
εταιρείες που μπορούν μαζί με την αμυντική βιομηχανία, με συνέργειες που 
θα συμφωνηθούν, να επεκτείνουν τις δραστηριότητες και άλλων 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα βιομηχανιών και βιοτεχνιών, που θα λειτουργήσουν 
ως υπεργολάβοι μεγάλων projects στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. 
 
Η προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί 
προτεραιότητά μας και είναι σημαντικό ότι αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει 
στη διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και στην υπόλοιπη 
οικονομία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να συνδυαστεί - και θέλουμε 
να το κάνουμε αυτό - με τα επιστημονικά κέντρα της Ελλάδας, με τα 
πανεπιστήμια και τους ερευνητές μας. 
 
Με την κατάλληλη υποστήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι 
ελληνικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας μπορούν να αναλάβουν πλέον 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα προσελκύσουν όχι 
μόνο το διεθνές ενδιαφέρον, αλλά θα γίνει πιο ενεργή η συμμετοχή τους στις 
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, των ελληνικών, των συμμαχικών και 
των φίλων χωρών. 
 
Η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει μία χώρα, 
είμαστε η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης που μπορούμε να 
συνομιλούμε ταυτόχρονα με το Ισραήλ και τις Αραβικές χώρες. Μπορούμε να 
συνομιλούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 
ΝΑΤΟ, αλλά και με τη Ρωσία. Είμαστε εκείνη η χώρα, η οποία έχει εξοπλισμό 
που προέρχεται από τη Δύση και από την Ανατολή και βρισκόμαστε 
επιχειρηματικά σε μία αρκετά ενδιαφέρουσα φάση, όπου πολλές χώρες με 
πρώην ανατολικό υλικό γυρίζουν προς τη Δύση, αλλά και χώρες με ανατολικό 
υλικό προσπαθούν να το συνδυάσουν με δυτικό. 
 
Παρά την τρέχουσα οικονομική δυσπραγία, είναι βαθιά η πεποίθησή μας ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία δημιουργείται από την 
ισχυρή μας θέληση να δουλέψουμε στενά προκειμένου να αναπτυχθεί ένας 
υγιής και ανταγωνιστικός αμυντικός βιομηχανικός τομέας. 
 
Είναι καιρός να αντιληφθούμε τις εκκολαπτόμενες αλλαγές και να 
ξεπεράσουμε οποιεσδήποτε υπάρχουσες θεσμικές ή επιχειρηματικές 
δυσχέρειες, προκειμένου να προγραμματίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας 
και να εκκινήσουμε μια νέα εποχή στρατηγικής ανάμεσα στην πολιτική 
υποστήριξη και την αμυντική βιομηχανία. 
 
Η μακροχρόνια τάση αύξησης της τεχνολογικής πολυπλοκότητας του 
αμυντικού εξοπλισμού, συνεχίζει να διαμορφώνει τις αμυντικές αγορές οι 
οποίες άσχετα με τα επίπεδα των προϋπολογισμών θα συνεχίσουν να 
παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, να παράγουν 
καινοτομίες, να πραγματοποιούν έρευνα αιχμής, να παρέχουν ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων. Στόχος μας είναι η κατά το δυνατό 
ελληνικοποίηση των προμηθειών, ανεβάζοντας τη συμμετοχή των εγχώριων 
εταιρειών. 
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Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια ισχυρή και 
ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία, ως βασικό παράγοντα της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
 
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήδη, έχει αναλάβει σειρά επαφών-
πρωτοβουλιών για τη στήριξη της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας τόσο για 
τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις προμήθειες των Ενόπλων 
Δυνάμεων όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 
Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η ενημέρωση της ειδικής διαρκούς 
επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων της Βουλής των 
Ελλήνων για την υπό έκδοση Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική 
(ΕΑΒΣ), η οποία παρουσιάστηκε και συντονίστηκε τόσο με τους φορείς της 
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας όσο και με τους ερευνητικούς φορείς και είναι 
στη διάθεσή σας. 
 
Αυτή η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική μπορεί να επεκταθεί - και 
θέλουμε να επεκταθεί - και σε όλες τις άλλες εταιρείες που δεν είναι αμιγώς 
αμυντικές, αλλά μπορούν να συνδράμουν στην αμυντική βιομηχανία με 
υπεργολαβικό έργο. 
 
Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, ένα θεσμικό κείμενο το οποίο 
έπρεπε να έχει εκδοθεί από το 2011, θα αποτελέσει τη βάση για την χάραξη 
της εθνικής πολιτικής στο τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας. 
Σκοπός της είναι η διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής αμυντικής 
τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς 
άμυνας και ασφαλείας. Είναι η ώρα να εξασφαλίσουμε την ταχεία και 
απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
Στις προβλέψεις της περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια, η διαδικασία 
υλοποίησης των προμηθειών που εμπίπτουν στη προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων ασφαλείας της χώρας. 
 
Επιπρόσθετα, στις διακρατικές συμφωνίες που συνάπτονται για την 
προμήθεια ή την αναβάθμιση του αμυντικού εξοπλισμού, επιδιώκουμε την 
ανάθεση έργου στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. 
 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, ότι στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, 
απαιτείται η ανάπτυξη συνεργασιών και η δικτύωση μεταξύ των εγχώριων 
εταιρειών. Μέσω αυτών των συνεργασιών και της δικτύωσης, οι εγχώριες 
μονάδες παραγωγής έχουν την δυνατότητα να επιτυγχάνουν καλύτερα 
αποτελέσματα και να μειώνουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει τον σύγχρονο ανταγωνισμό. 
 
Περαιτέρω υπηρετούμε πιστά τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και αποτελεί 
κύριο μέλημά μας η απρόσκοπτη και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων. 
 
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και ένα 
μεγάλο μέρος της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι 
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αναπτύσσονται δυνατότητες εξυπηρέτησης όλης αυτής της ανάγκης που έχει 
προκύψει από το προσφυγικό πρόβλημα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει η 
συνέργεια των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο για να εξυπηρετήσουμε 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα. 
Αυτοί είναι περαστικοί, σήμερα βρίσκονται εδώ, αύριο ελπίζουμε - και θα 
κάνουμε τα πάντα για αυτό - θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είναι η 
ανασυγκρότηση εκείνων των χωρών που θα κληθούν να πάρουν πίσω τους 
πρόσφυγες. 
 
Είναι βέβαιο ότι και με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες 
Πολιτείες θα δούμε τη συνεργασία δυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες με 
τη Ρωσία, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης στη Συρία. 
Αυτό σημαίνει ότι η Συρία, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που 
έχουν δημιουργήσει οι τζιχαντιστές του ISIS, θα είναι μια χώρα που θα ζητήσει 
τη βοήθεια των φίλων και συμμαχικών χωρών για την αναδιοργάνωσή της. 
Έναν κύριο ρόλο θα παίξει η Ελλάδα. Δηλαδή, η ανασυγκρότηση της Συρίας, 
αν εμείς είμαστε έτοιμοι και αν εσείς συνεργαστείτε και προετοιμαστείτε, 
μπορεί κατά ένα μεγάλο μέρος της να είναι στα χέρια μας. 
 
Σε αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα είμαστε εδώ, προκειμένου 
να σας βοηθήσουμε,  να σχεδιάσουμε τις ανάγκες που θα υπάρξουν είτε σε 
κατασκευαστικές εταιρείες, είτε σε εταιρείες αμυντικού υλικού, είτε σε εταιρείες 
τροφοδοσίας. Για αυτές τις ημέρες προετοιμαζόμαστε και για αυτό έχουμε μία 
στενή συνεργασία με τις διπλωματικές μας αρχές, οι οποίες έχουν λάβει 
συγκεκριμένες εντολές από την κυβέρνηση να υπηρετήσουν τις ελληνικές 
επιχειρηματικές ανάγκες. 
 
Νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 
με την κρίση έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της βαριάς φορολόγησης, 
στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν πάρα πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις. Επειδή και εγώ προέρχομαι από επιχειρηματική οικογένεια ξέρω 
ότι πολλές επιχειρήσεις δεν άντεξαν, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλοί 
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Όμως η ανάπτυξη η οποία έρχεται θα μας 
δώσει τη δυνατότητα και σε αυτό τον τομέα να μπορέσουμε να κάνουμε 
σοβαρές παρεμβάσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ, η επανεκκίνηση τομέων της 
οικονομίας θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία να οδηγηθεί σε αυτό που όλοι 
περιμένουμε, στη μείωση της φορολογίας και στη δημιουργία κινήτρων. 
 
Κίνητρα όμως υπάρχουν μέσω της αμυντικής βιομηχανίας. Το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, πέραν της δραστηριότητας στον τομέα των εξοπλισμών και 
στον τομέα της αμυντικής διπλωματίας, έχει και το μεγάλο κομμάτι της 
εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. 
 
Όταν ανέλαβα και ζήτησα να μου φέρουν τα στοιχεία για την περιουσία των 
Ταμείων, ανακάλυψα ότι τα Ταμεία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν 
μια περιουσία της τάξεως των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τριάντα τέσσερα 
δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία απέδιδαν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
και στον προϋπολογισμό μας 1.100.000 ευρώ. Ολόκληρα νησιά, παλιά 
στρατόπεδα, αεροδρόμια, περιοχές σε καταπληκτικούς προορισμούς 
παρέμειναν ανεκμετάλλευτα. Για το λόγο αυτό πριν από τρεις μήνες ψηφίσαμε 
ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της περιουσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
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Παλιότερα χρησιμοποιούνταν προκειμένου ο κάθε υπουργός να κάνει την 
πολιτική του με τους δημάρχους. Να παραχωρήσει ένα στρατόπεδο στο 
δήμαρχο, ο δήμαρχος να ψηφίζει τον υπουργό ή το κόμμα του και όλα αυτά 
εις βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού, αλλά και των ίδιων των 
Ταμείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 
Ψηφίστηκε λοιπόν ένας νόμος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στα Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων να 
δίνεται προς εκμετάλλευση για 100 χρόνια με ένα μίνιμουμ ενοίκιο της τάξεως 
της 5% επί της αντικειμενικής αξίας το χρόνο. Αυτό θα κατοχυρώνεται με έναν 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το περίφημο «e - bid» το οποίο λειτουργεί σε όλες 
τις χώρες του κόσμου πλην της Ελλάδος μέχρι τώρα και μέσα σε 15 ημέρες 
δημόσιας διαβούλευσης και επτά ώρες διαγωνισμού θα κατοχυρώνεται η 
ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου που μπορεί να έχει την υποστήριξη και 
εδώ θα είναι και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον του fast track που μπορεί να 
εξασφαλιστεί με την κατασκευή των βασικών έργων και τις αδειοδοτήσεις εκ 
μέρους του Μηχανικού του Στρατού, δηλαδή της παλιάς ΜΟΜΑ, της 
σημερινής ΜΟΜΚΑ. 
 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες ολόκληρες 
περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα ήταν εγκαταλελειμμένες να τις κάνουμε 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Μία ιδέα που υπάρχει αυτή τη στιγμή 
είναι το αεροδρόμιο της Νέας Καβάλας, κοντά στη Θεσσαλονίκη, να μπορεί να 
γίνει ένα αεροδρόμιο cargo, το οποίο θα αποτελεί την πύλη εισόδου - εξόδου 
προς χώρες της Ανατολής. Την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η είσοδος για 
τουρίστες με τελωνειακές διευκολύνσεις από την πλευρά της Ελλάδος σε μία 
διμερή συμφωνία, όπως για παράδειγμα με τη Ρωσία, αλλά και τη χειμερινή 
περίοδο να είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τις εξαγωγές των προϊόντων ιδιαίτερα της βορείου Ελλάδος. 
 
Ολόκληρα στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται εδώ κοντά μας, κάποια από αυτά 
μπορεί να δοθούν προς κοινή ωφέλεια, κάποια άλλα όμως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή 
θεματικά πάρκα. Βρισκόμαστε σε μία περιοχή που παράγει πολιτισμό, 
βρισκόμαστε κοντά στο Άγιο Όρος, στο θρησκευτικό μας τουρισμό, 
βρισκόμαστε κοντά σε ιστορικά μνημεία. Σε όλες αυτές τις περιοχές θέλω να 
σας καλέσω να συζητήσουμε μαζί και να δούμε τη δυνατότητα που έχουμε 
ώστε να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. 
 
Το ίδιο συμβαίνει με τις τοπικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Οι εντολές που έχουν δοθεί, είναι οι Μονάδες των Ενόπλων 
Δυνάμεων να απευθύνονται για τις προμήθειές τους σε τοπικές επιχειρήσεις, 
βεβαίως μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς που πρέπει να είναι 
απόλυτα λογική σε σχέση με τις τιμές που έχουμε από άλλες περιοχές. Αυτό 
σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις να αποτελέσουν τον πόλο προώθησης όλων αυτών των προϊόντων. 
 
Τέλος, στο θέμα του προσωπικού. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
όπως ξέρετε χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, στα μόνιμα στελέχη, 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στους ΕΠΟΠ, στις γυναίκες και στους άνδρες 
των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα μας με επαγγελματικό 
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τρόπο, αλλά και στους στρατευσίμους. Οι στρατεύσιμοι είναι τα παιδιά μας, τα 
αυριανά στελέχη σας. Θέλω να ανοίξουμε ένα διάλογο από αυτό εδώ το βήμα. 
Τα παιδιά αυτά τα οποία υπηρετούν τη θητεία τους 9, 12 ή 15 μήνες, ανάλογα 
στο πιο Όπλο υπηρετούν, να έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής τους θητείας να μπορούν να απολαμβάνουν μίας εκπαίδευσης 
που θα τους βοηθήσει αργότερα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
 
Ήδη είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε μία μεγάλη συμφωνία με τη Microsoft 
που θα δώσει τη δυνατότητα στους στρατεύσιμους να παίρνουν πτυχίο 
επαγγελματικής κατάρτισης στους υπολογιστές, οι νεοσύλλεκτοι που δεν 
έχουν μέχρι τώρα καμία εκπαίδευση πάνω σε αυτόν τον τομέα, ή στα μόνιμα 
στελέχη μας ώστε να μπορούν να παίρνουν εξειδίκευση. 
 
Αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς, δηλαδή στην επαγγελματική 
κατάρτιση των στρατεύσιμων σε ειδικότητες που θα τις χρειαστούν για την 
αυριανή τους μέρα. Χειριστές βαρέων μηχανημάτων, νέα παιδιά που έχουν 
σπουδάσει μηχανικοί, αρχιτέκτονες θα μπορούν να εργαστούν στη ΜΟΜΚΑ. 
Τεχνολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι που θα μπορούν μετά το πέρας της 
θητείας τους να έχουν μία επαγγελματική πιστοποίηση για να μπορούν αύριο 
να εργαστούν. 
 
Σε αυτό τον τομέα θέλουμε τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, θέλουμε δηλαδή 
να συνεργαστούμε και μέσα από τη θητεία αυτών των νέων παιδιών μαζί με 
τις επιχειρήσεις να ετοιμάζουμε τα στελέχη του μέλλοντος. Αυτό θα φέρει 
ακόμα πιο κοντά τον ελληνικό λαό και την επιχειρηματικότητα. 
 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όταν ξεκινήσαμε, ιδίως με τις κρατικές 
βιομηχανίες και με τους συνδέσμους αμυντικού υλικού, αυτή την προσπάθεια 
σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες, δεν περιμέναμε ότι τα 
αποτελέσματα θα είναι τόσο γρήγορα. Πράγματι, τα αποτελέσματα ήταν 
καταπληκτικά. Οι συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν μπορεί να ανοίξουν 
νέους ορίζοντες για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο της αμυντικής 
βιομηχανίας. 
 
Για την ΕΛΒΟ, που απασχολεί ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω ότι 
κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όπως ξέρετε, η ΕΛΒΟ βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή στον εκκαθαριστή. Η ΕΛΒΟ δεν πρέπει να κλείσει, πρέπει να είναι 
εκείνη η βαριά αμυντική βιομηχανία που σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 
θα αποτελέσει τον πυλώνα της ανάπτυξης της βορείου Ελλάδος. Ήδη έχουμε 
έρθει σε επαφή με αρκετές επιχειρήσεις του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να 
μπουν στην ελληνική αγορά, κυρίως για να πιστοποιήσουν με πιστοποιητικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προϊόντα που παράγουν σε άλλες 
περιοχές. Ελπίζω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική και θα αφορά και την ΕΛΒΟ. 
 
Όμως, δεν μπορεί να γίνει καμία ανάπτυξη αν δεν εμπλακείτε και εσείς. Γιατί η 
ανάπτυξη σε αυτές τις βιομηχανίες μπορεί να συμπαρασύρει εκατοντάδες 
επιχειρήσεις γύρω από αυτήν που θα μπορέσουμε με συνέργειες να 
προχωρήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, το 
ίδιο ισχύει για την ΕΑΒ, όπου και εκεί μπορούμε να δούμε συνέργειες, είτε 
αυτές οι επιχειρήσεις να έρθουν κοντά σε εσάς είτε εσείς να πάτε κοντά σε 
αυτές. Ήρθε η ώρα πλέον να παράξουμε ξανά ελληνικό αμυντικό υλικό. 
Ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι πλασάραμε στη διεθνή αμυντική αγορά 
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προϊόντα τα οποία ακόμα αποτελούν παραδείγματα και λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της αποβιομηχάνισης της χώρας κάναμε πίσω. Ήρθε ή ώρα να 
κάνουμε μπροστά. 
 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι Ένοπλες 
Δυνάμεις θα είναι δίπλα σας, θα είναι μαζί σας. Μπορούμε να δουλέψουμε 
μαζί για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό των παιδιών μας. 
 
Να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης που είναι εδώ και να 
σας διαβεβαιώσω ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σέβονται τη δουλειά 
που κάνετε και σας ζητούμε να έρθετε μαζί μας να προχωρήσουμε για να 
χτίσουμε ένα καινούργιο μέλλον για την πατρίδα μας. 
 
Ευχαριστώ πολύ». 
 
 


