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Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Δ/νση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ
(βάσει «Απογραφής» Οκτωβρίου 2021)

Γενική Δ/νση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων
Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
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Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Γενικά Επιτελεία Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων*

Ταμειακό Σύνολο (σε χιλ. €)

Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΑ,ΜΤΝ, ΜΤΣ)
Ταμεία Μέριμνας & Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑΝ, ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΑ,ΤΑΜΠΥ, ΤΑΑΘΠ,
ΕΚΟΕΜΣ)
Ταμεία (ΤΕΘΑ,ΤΕΣ, ΤΑΑ )
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί (ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΕΣ)
ΝΙΜΤΣ
Πολεμικό Μουσείο
ΛΑΕΔ
ΠΟΝ
Ενώσεις Αποστράτων Αξ/κων (ΕΑΑΝ,ΕΑΑΣ)
*Λόγω πλήθους φορέων οι κυριότεροι από αυτούς έχουν ομαδοποιηθεί

6.465.600

4

2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού

Στόχοι Υπουργείου
1. Εγγύηση της Ασφάλειας της
Άμυνας της Χώρας

Ασφάλεια στο σπίτι,
στην πόλη και στη
χώρα

Εκπαίδευση που
απελευθερώνει το
δυναμικό των Ελλήνων

✔

✔

Ενίσχυση της θέσης
της Ελλάδας στον
κόσμο

Σύγχρονο Κράτος λιτό
και αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

Αξία στην ακίνητη
περιουσία

Ποιοτική Δημόσια
Υγεία για όλους τους
Έλληνες

✔

2. Αξιοποίηση της περιουσίας
των ΕΔ, χρηματοδοτικών
εργαλείων και ερευνητικών
προγραμμάτων

✔
✔

3. Ενίσχυση και Προβολή της
Κοινωνικής Συνεισφοράς των
Ενόπλων Δυνάμεων

✔

4. Αναβάθμιση Αμυντικής
Διπλωματίας

✔

✔

✔

✔

✔
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού

Στόχοι Υπουργείου

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες
δουλειές

Προστασία περιβάλλοντος,
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη

✔

✔

1. Εγγύηση της Ασφάλειας της
Άμυνας της Χώρας
2. Αξιοποίηση της περιουσίας
των ΕΔ, χρηματοδοτικών
εργαλείων και ερευνητικών
προγραμμάτων
3. Ενίσχυση και Προβολή της
Κοινωνικής Συνεισφοράς των
Ενόπλων Δυνάμεων

✔

4. Αναβάθμιση Αμυντικής
Διπλωματίας
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2.1

Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας

Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων
που ενεργοποιούνται

Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων
που συμβασιοποιούνται

Ποσοστό κάλυψης της οροφής του
υπηρετούντος προσωπικού

45

Αφορά στα
στα
εξοπλιστικά
προγράμματα
που ενεργοποιούνται
με Γενικών
μέριμναΕπιτελείων.
των Γενικών
Αφορά
εξοπλιστικά
προγράμματα
που ενεργοποιούνται
με μέριμνα των
Επιτελείων.

Ετησίως
50

Αφορά
σταεξοπλιστικά
εξοπλιστικά
προγράμματα
που συμβασιοποιούνται
με της
μέριμνα
Γενικής
Αφορά στα
προγράμματα
που συμβασιοποιούνται
με μέριμνα
Γενικήςτης
Διεύθυνσης
Διεύθυνσης
Αμυντικώνκαι
Εξοπλισμών
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).
Αμυντικών
Εξοπλισμών
Επενδύσεωνκαι
(ΓΔΑΕΕ).

Ετησίως

Βελτίωση δείκτη
στο 90%
Ετησίως

Αφορά στην αύξηση του μονίμου προσωπικού από το υφιστάμενο 87%, στο 90% της προβλεπόμενης
οροφής του προσωπικού μέσω προσλήψεων και αύξησης των εισακτέων στις Σχολές των Ενόπλων
Δυνάμεων.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού
Σχεδίαση και υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων στη βάση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων. Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός θα εξασφαλίσει πρώτα τη διατήρηση και σταδιακά την
επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος, του αξιόμαχου και της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.2

Βελτίωση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης
Η αναβάθμιση της στρατιωτικής / ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί τον
κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και σχολών με τα ΑΕΙ προκειμένου να αξιοποιηθεί η σωρευτική
επιστημονική γνώση και εμπειρία. Επιπλέον προωθείται η συνεργασία με αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο
διεθνών συνεργασιών.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων
Η αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και της
δυνατότητας άμεσης επέμβασης τους. Παράλληλα επιδιώκεται και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων δομών, ώστε να
εξοικονομηθούν και να αξιοποιηθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την κάλυψη κρίσιμων και επιτακτικών
αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί το εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να αυτοματοποιηθούν
διαδικασίες και λειτουργίες όπως επίσης και να μειωθεί η κακώς εννοούμενη γραφειοκρατία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.4

Επανασχεδιασμός Πολιτικής Εκτάκτου Ανάγκης
Τροποποίηση πολιτικής εκτάκτου ανάγκης και προσαρμογή στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό και γεωπολιτικό
περιβάλλον.

1.5

Επαύξηση Διαφάνειας και Καταπολέμηση Διαφθοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις
Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην εθνική προσπάθεια
καταπολέμησης της διαφθοράς.

1.6

Ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης
Συστηματική ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού

Έργο
Λειτουργία Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)
Σύσταση λειτουργία και ανάληψη του θεσμικού ρόλου του ΣΑΕΤΒ (ν.4609/2019), ως απαραίτητου οργάνου για τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο
στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας όσο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Εθνικό Τυφέκιο
Αντικατάσταση του υφιστάμενου τυφεκίου λόγω παλαιότητας, με νέο αυξημένων δυνατοτήτων στη παραγωγή του οποίου θα συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό και
η εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Εθνικό Όχημα
Αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων γενικής χρήσης λόγω παλαιότητας, με νέα οχήματα αυξημένων δυνατοτήτων και με σημαντικό ποσοστό
συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας.
Βελτίωση Υποστήριξης Οπλικών Συστημάτων
Υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών προγραμμάτων προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους οικονομικούς φορείς.
Απόκτηση/ Αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων
Απόκτηση / αναβάθμιση οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών προγραμμάτων προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους οικονομικούς φορείς.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Βελτίωση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης

Έργο
Αναβάθμιση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΒΜ από το ΥΠΕΘΑ.
Επιμόρφωση Τεχνικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ
Επιμόρφωση του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ σε θεωρητικό, εργαστηριακό και πρακτικό επίπεδο με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων.
Αναβάθμιση Θητείας
Παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων με την χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Έργο
Αύξηση των Εισακτέων στο σύνολο των στρατιωτικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτατων
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
Σταδιακή αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατιωτικών

Σχολών

Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
Ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με προσωπικό κρίσιμων εξειδικεύσεων.
Εκπαίδευση Εφέδρων προς αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
Επικαιροποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων καθώς και ενσωμάτωση και ισχυροποίηση των οργανικών δεσμών τους με τη
Μονάδα στην οποία θα ενταχθούν κατά την επιστράτευση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.
Έκδοση Νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), Πλήρης Εφαρμογή της (επικαιροποίηση απορρεόντων θεσμικών κειμένων)
Έκδοση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), ως κείμενο έκφρασης της αμυντικής πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και επιδιώξεις
της κυβέρνησης για την επίτευξη του εκ του Νόμου σκοπού της Εθνικής Άμυνας, μέσω της αξιοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στην κατεύθυνση της
διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και της επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων που τίθενται, εντός του πλαισίου εφαρμογής της Στρατηγικής Εθνικής
Ασφάλειας.
Τροποποίηση του Νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Επικαιροποίηση – Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Έργο
Εφαρμογή και Διαχείριση ολοκληρωμένου Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΑ ΕΔ)
Εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), το οποίο είναι βασισμένο σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Διαχείριση
με σκοπό τη διασφάλιση/προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων στους χώρους εργασίας και ευθύνης τους.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΥΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία σχεδιάζεται από μηδενική βάση. Το
έργο αφορά σε 1 Κέντρο Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ) και σε 15 Μονάδες Υγείας του ΥΠΕΘΑ [(Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) – Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία
Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) – Παραρτήματα ΣΝ)].
Εγκαθίδρυση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
Ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επί στρατολογικών θεμάτων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος «www.stratologia.gr»
Δημιουργία δεκαέξι (16) νέων ηλεκτρονικών στρατολογικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημά
του, να παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσής και να παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα αιτηθέντα έγγραφα και πληροφορίες.
Ενέργειες μείωσης της γραφειοκρατίας
Δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας έως το επίπεδο Μονάδας σε όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Έργο
Ψηφιακός χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων
Επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων και επενδύσεων, μέσω της δημιουργίας εφαρμογής GIS και την παράλληλη υλοποίηση νέων εσωτερικών διαδικασιών.
Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Εθνοφυλακής
Εκσυγχρονισμός - επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το θεσμό της Εθνοφυλακής.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.4

Επανασχεδιασμός Πολιτικής Εκτάκτου ανάγκης

Έργο
Αναθεώρηση του ΝΔ 107/1973 (Α΄ 195)
Αναθεώρηση του ΝΔ 107/1973 (Α΄ 195) «Περί Χορήγησης Αναστολής Κατάταξης σε εφέδρους εν επιστρατεύσει».
Αναθεώρηση του Ν/Δ 17/1974 (Α΄ 236)
Αναθεώρηση του Ν/Δ 17/1974 (Α΄ 236) «Περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης και προσαρμογή στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον».
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.5

Επαύξηση Διαφάνειας και καταπολέμηση της διαφθοράς στις Ενόπλων Δυνάμεων

Έργο
Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Απάτης στο ΥΠΕΘΑ
Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην εθνική προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, με την ανάπτυξη
στοχευμένων δράσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας Υποδοχής καταγγελιών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ. H εν λόγω πλατφόρμα θα αποτελεί ένα χρηστικό μέσο
για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ανωνυμία του καταγγέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και τη δυνατότητα
επικοινωνίας μεταξύ καταγγέλλοντος και ελεγκτικών αρχών.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.6

Ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης

Έργο
Αναθεώρηση Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ)
Εκπόνηση αναθεωρημένης Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής.
Έκθεση DEFEA 2023
Προετοιμασία για την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας DEFEA που θα διεξαχθεί τον Μάϊο του 2023.

19

2.2

Στόχος 2: Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,
Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Ερευνητικών Προγραμμάτων
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και
ερευνητικών προγραμμάτων

Συνολικό Ετήσιο Μίσθωμα από
Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Τιμή-στόχος
δείκτη 1.000.000
ευρώ
Ετησίως

Αριθμός Διαγωνισμών Αξιοποίησης
Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων (Υλικό
μη-επιχειρησιακά αναγκαίο)

6 διαγωνισμοί

Αριθμός χρηματοδοτικών εργαλείων που
αξιοποιούνται

5

Ποσά που κατευθύνονται σε έρευνα
καινοτομία και ανάπτυξη

Ετησίως

Αφορά στη σταδιακή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ.

Αφορά σε έσοδα που θα προκύψουν από την αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων (υλικό
μη-επιχειρησιακά αναγκαίο) του ΥΠΕΘΑ καθώς και την απελευθέρωση χώρων αποθήκευσης που
κατέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Αφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία, που αξιοποιούνται προς όφελος των ενεργειών του ΥΠΕΘΑ.

Ετησίως
1.072.000€
Ετησίως

Αφορά στο απόλυτο μέγεθος των πόσων, τα οποία κατευθύνονται στη χρηματοδότηση δράσεων
έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης και καταδεικνύει την προσπάθεια του ΥΠΕΘΑ για την
αναβάθμιση της εγχώριας Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και
ερευνητικών προγραμμάτων
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

2.1

2.2

2.3

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ η οποία θα συμβάλει στην αύξηση των πόρων για την άμυνα
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος είναι η ενίσχυση και απλοποίηση του
ρόλου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα από την
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ.
Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων
Αξιοποίηση της Κινητής και άλλης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ η οποία θα συμβάλει στην αύξηση των πόρων για
την άμυνα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος είναι η αύξηση των εσόδων
από την εκμετάλλευση των κινητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ. Με την ολοκλήρωση
σχετικών διαδικασιών και την έναρξη διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών.
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ερευνητικών προγραμμάτων
Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των πόρων για την
άμυνα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος είναι η μείωση του υψηλού
κόστους έρευνας και ανάπτυξης πολυσύνθετων οπλικών συστημάτων διαμέσου της συμμετοχής της χώρας σε
Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ). Στα ΔΟΠΕΑΣ
συνεργάζονται κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτες Χώρες για την από κοινού ανάπτυξη νέου
στρατιωτικού εξοπλισμού και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.1

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Έργο
Υλοποίηση Συμβάσεων Αξιοποίησης Στρατοπέδων και Ακινήτων
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ενοικίασης - παραχώρησης στρατοπέδων και ακινήτων.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων

Έργο
Αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών Διαγωνισμών
Διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ, με σκοπό την αποσυμφόρηση των αποθηκών με
ταυτόχρονη εισροή εσόδων στο ΥΠΕΘΑ.
Μελέτη ανάθεσης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων σε ιδιώτες.
Εξέταση της προοπτικής μετασχηματισμού των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων με τη συμμετοχή κεφαλαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.3

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ερευνητικών προγραμμάτων

Έργο
Πρόγραμμα Εργασίας Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 2022
Κατάρτιση προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) και υποστήριξη συμμετοχής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αυτό.
Ερευνητικά έργα
Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων με σκοπό τον έλεγχο, την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών και την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφαλείας.
Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων, καθώς και ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
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2.3

Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ)

26

Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων
Ποσοστό ανταπόκρισης στα αιτήματα
κοινωνικής συνεισφοράς και πολιτικής
προστασίας

Αριθμός έργων ενίσχυσης της ικανότητας
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Αριθμός έργων προβολής του
πολιτισμικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ

Αριθμός εγκαταστάσεων Ενόπλων
Δυνάμεων στις οποίες πραγματοποιείται
ενεργειακή αναβάθμιση

100%
Ετησίως

4 έργα

Αφορά στην ανταπόκριση του ΥΠΕΘΑ σε αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται και αφορούν σε
θέματα κοινωνικής συνοχής.

Αφορά στα έργα που υλοποιούνται από το ΥΠΕΘΑ προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα
αντιμετώπισης των προκλήσεων που ανακύπτουν από φυσικές καταστροφές.

Ετησίως
5 έργα

Αφορά στα έργα που υλοποιούνται από το ΥΠΕΘΑ προκειμένου να προβληθεί ο πολιτισμικός ρόλος
που διαδραματίζει.

Ετησίως

19 εγκαταστάσεις
Ετησίως

Αφορά στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα αυτών, να βελτιωθούν οι επιχειρησιακές τους
δυνατότητες και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα της Υγείας
Ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού με μέσα, υλικά και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αναδύονται στο τομέα της υγείας.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

3.2

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Ενίσχυση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας με μέσα, υλικά και προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3.3

3.4

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα των Μεταφορών
Βελτίωση των υποδομών αερομεταφορών της χώρας που τελούν υπό την αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ.
Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και
επιτήρησης συνόρων
Ενίσχυση της ικανότητας της χώρας στη διαχείριση προκλήσεων που προκύπτουν από την
προσφυγική κρίση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

3.5

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας
Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3.6

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για τον πολιτισμό
Προβολή του πολιτιστικού αποτυπώματος των δράσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

3.7

Ενσωμάτωση Πολιτικών Εθνικών Σχεδίων δράσης
Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στην υλοποίηση πολιτικών των Εθνικών σχεδίων δράσης που αφορούν τους
πολίτες.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.1

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα της Υγείας

Έργο
Περιοδικές επισκέψεις υγειονομικού προσωπικού στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής σε ακριτικές περιοχές
Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους ακρίτες, με στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.
Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού επ΄ ωφελεία του Υπουργείου Υγείας
Ενίσχυση δομών του Υπουργείου Υγείας [Γενικών Νοσοκομείων (ΓΝ) - Κέντρων Υγείας (ΚΥ) - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) και Περιφερειακών Ιατρείων
(ΠΙ)] άγονων και απομακρυσμένων περιοχών, με διάθεση υγειονομικού προσωπικού [ειδικευμένους Αξιωματικούς ιατρούς (ΥΙ), αλλά και στρατεύσιμους ιατρούς].
Αεροδιακομιδές - Συμμετοχή Μέσων σε αποστολές
Διάθεση επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ πτητικών μέσων για την εκτέλεση αεροδιακομιδών, κατόπιν εξέτασης και ιεράρχησης κάθε σχετικής απαίτησης από το ΕΚΑΒ.
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.2

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Έργο
Πυρόσβεση-Συμμετοχή εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης
Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΓΓΠΠ/ΑΠΣ), μέσω διάθεσης εναερίων μέσων για
την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της δασοπυρόσβεσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.
Πυρόσβεση-Διάθεση προσωπικού και επίγειων μέσων για πρόληψη και συνδρομή
Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΓΓΠΠ/ΑΠΣ), με τη διάθεση προσωπικού και
επίγειων μέσων, για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Πυρόσβεση-Εναέρια Επιτήρηση
Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΓΓΠΠ/ΑΠΣ), με τη διάθεση εναερίων μέσων για
την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της δασοπροστασίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.
Επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες μέσω ΤΠΕ
Ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών και εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών συστημάτων σε όλη την επικράτεια, για τη μετεωρολογική
υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εκσυγχρονισμός – Προμήθεια μέσων και υλικών σχεδίου Ξενοκράτης
Προμήθεια εξοπλισμού (μηχανημάτων γεωτεχνικών έργων και γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων) άμεσης επέμβασης με σκοπό την αντιμετώπιση ή/και την πρόληψη
φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και την αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών.
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.3

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα των Μεταφορών

Έργο
Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πολιτικής Χρήσης Αερολιμένων Αεροδρομίων (Α/Δ) Πολεμικής Αεροπορίας
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αεροναυτιλίας και προσέγγισης αεροδρομίων μικτής χρήσης για την αύξηση της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Εξοπλισμός και υποστήριξη εξοπλισμού μετεωρολογίας επ’ ωφελεία αερομεταφορών
Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μετεωρολογίας ο οποίος βρίσκεται σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια.
Αναβάθμιση διαδρόμων προσγείωσης αεροδρομίων
Αναβάθμιση των εστρωμμένων επιφανειών των αεροδρομίων της Λήμνου και της Λέρου.
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.4

Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα Αντιμετώπισης της Προσφυγικής Κρίσης και Επιτήρησης Συνόρων

Έργο
Αναβάθμιση Δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR) Ε/Π S-70Β
Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR), μέσω της αναβάθμισης
των ιπτάμενων μέσων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε/Π S-70B-6 του Π/Ν).
Αναβάθμιση Δυνατοτήτων Επιτήρησης Συνόρων
Συντήρηση- Αποκατάσταση Δρομολογίων πλησίον των συνόρων καθώς και σε ακριτικές νήσους.
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3.5

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας

Έργο
Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών επικεντρωμένη σε εγκαταστάσεις υψηλών καταναλώσεων και λειτουργικού κόστους.
Απομάκρυνση Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Απομάκρυνση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Αντικατάσταση Λαμπτήρων Πυρακτώσεως με LED
Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ενεργειακή Αυτονομία Στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων με τη χρήση υβριδικών συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιριακών εγκαταστάσεων.
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3.6

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για τον πολιτισμό

Έργο
Ανακαίνιση Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας
Βελτίωση της προσπελασιμότητας στην περιοχή του Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας η οποία θα συμβάλλει στη ναυσιπλοΐα, θα αποβεί προς όφελος των θαλάσσιων
μεταφορών και θα δημιουργήσει ένα πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό Φάρο.
Ανακαίνιση αρχοντικού Μάταλα στη Σπάρτη
Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου «ΜΑΤΑΛΑ», που λειτουργεί ως Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Σπάρτης.
Επεμβάσεις διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού οχυρού Ρούπελ
Βελτίωση και συντήρηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και ανάπτυξη του τουριστικού της ενδιαφέροντος.
Αξιοποίηση Οχυρών της Γραμμής «ΜΕΤΑΞΑ»
Ανάληψη ενεργειών εκμετάλλευσης των οχυρών της Γραμμής «ΜΕΤΑΞΑ».
Το Μουσείο πάει Σχολείο
Μεταφορά επιλεγμένων ιστορικών εκθεμάτων του Πολεμικού Μουσείου, προκείμενου να εκτεθούν προς παρουσίαση στους μαθητές σχολείων πόλεων της περιφέρειας
τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Μουσείο.
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3.7

Ενσωμάτωση Πολιτικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Έργο
Βελτίωση προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στις υποδομές Ενόπλων Δυνάμεων
Εκτέλεση έργων/παρεμβάσεων εξασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υποδομές των στρατιωτικών Μονάδων/Υπηρεσιών, των Μείζονων Σχηματισμών και
Μείζονων Διοικήσεων όπως και των κτιρίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ. Έργο το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.
Επικαιροποίηση Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ώστε να ενσωματωθούν προβλέψεις και για τα άτομα με αναπηρία (εργαζομένους, επισκέπτες), σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες)
Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.
Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους και στην αγορά εργασίας
Υλοποίηση δράσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις για την ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και διεύρυνση της συμμετοχής τους στην αγορά
εργασίας.
Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές
Υλοποίηση δράσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις για την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές του ΥΠΕΘΑ.
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Στόχος 4: Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας

Αριθμός δράσεων που
πραγματοποιούνται

Αριθμός παραγόμενου πληροφοριακού
υλικού-θεσμικών κειμένων

Αριθμός διεθνών αποστολών που
συμμετέχει η χώρα

7

Αφορά στις δράσεις που πραγματοποιούνται για να υποστηρίξουν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο τη
στρατηγική αμυντικής διπλωματίας.

Ετησίως

3

Αφορά σε πληροφοριακό υλικό-θεσμικά κείμενα που εκπονούνται για να υποστηρίξουν σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο τη στρατηγική αμυντικής διπλωματίας.

Ετησίως

23

Αφορά σε διεθνείς αποστολές που συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ετησίως
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας

Δράση

4.1

4.2

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Διοργάνωση Δράσεων Εξωστρέφειας
Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας-ενημέρωσης για την ανάδειξη των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διάδοση
του έργου και της εικόνας τους.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δημιουργία Πληροφοριακού Υλικού-Θεσμικών Κειμένων
Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού (μελέτες- εκδόσεις) και θεσμικών κειμένων, με σκοπό την ανάδειξη των
Ενόπλων Δυνάμεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.1

Διοργάνωση Δράσεων Εξωστρέφειας

Έργο
Διεξαγωγή Συνεδρίου Ναυτικής Στρατηγικής
Διεξαγωγή Συνεδρίου Ναυτικής Στρατηγικής με τη συμμετοχή Υψηλόβαθμών στελεχών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, Πολεμικών Ναυτικών της Αν. Μεσογείου και των Βαλκανίων,
με σκοπό την ανάδειξη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ως πρωτοστάτη στην ανάπτυξη της θεωρίας χρήσης της Ναυτικής Ισχύος στο σύγχρονο θαλάσσιο
περιβάλλον.
Σεμινάριο σε συνεργασία με Κέντρα και Think Tanks του εξωτερικού
Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα την «Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών- Ανθεκτικότητα».
2η Συνάντηση Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (ΣΕΥΕ)
Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα «Διαχείριση Διακρατικών Κρίσεων».
Συνέδριο Υψηλής Στρατηγικής
Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Το Μέλλον στο επίκεντρο της Στρατηγικής Σκέψης».
Διοργάνωση “Workshop meeting assistance for EU border security and country illegal migration
Διοργάνωση εργαστηρίου διάρκειας 1 ή 2 ημερών σε συνεργασία με έτερο κράτος.
Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα
Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων.
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4.2

Δημιουργία Πληροφοριακού Υλικού-Θεσμικών Κειμένων

Έργο
Μελέτη από κοινού με Κέντρα και Think Tanks του εξωτερικού
Εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης «Γεωστρατηγικού περιβάλλοντος ΝΑ Μεσογείου».
Έκδοση Στρατηγικής μελέτης
Έκδοση στρατηγικής μελέτης με τίτλο «Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στη ΝΑ Μεσόγειο».
Σύνταξη Εθνικής Αμυντικής Διαστημικής Πολιτικής (ΕΑΔΠ)
Αποτύπωση των βασικών τομέων δραστηριοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων στο διάστημα και προτεραιοποίηση των μελλοντικών τους επιδιώξεων και επιχειρησιακών
απαιτήσεων (εθνικές αμυντικές μέσο -μακροπρόθεσμες επιδιώξεις).
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