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Θέμα : Σο πρόςφατο δυςτύχημα τησ πολεμικήσ αεροπορίασ και η 
εκπαιδευτική επάρκεια των πιλότων.  
 
 

H τελευταύα αεροπορικό τραγωδύα με τον θϊνατο δύο νϋων ϊξιων πιλότων 
μασ και η απώλεια δύο μαχητικών αεροςκαφών F-16 Block 52 εύλογα δημιουργεύ 
πολλϊ ερωτηματικϊ για την επϊρκεια τησ εκπαύδευςησ των πιλότων μασ ςε τόςο 
ςύνθετεσ και υψηλού ρύςκου αςκόςεισ ςτο πνεύμα τησ οικονομύασ των καυςύμων 
λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ. 

Η μη διϋλευςη αεροςκαφών ςε ςχηματιςμούσ κατϊ τισ παρελϊςεισ όπωσ 
καθιερώθηκαν ςτο πνεύμα τησ γενικόσ λιτότητασ θα ϋλεγε κανεύσ ότι δεν μειώνει το 
αξιόμαχο τησ Ελληνικόσ Αεροπορύασ. Η μεύωςη όμωσ ωρών εκπαύδευςησ κατϊ 40% 
όπωσ  αναφϋρεται δημιουργεύ ϋνα μεγϊλο ϋλλειμμα μαχητικόσ ικανότητασ με 
απρόβλεπτεσ ςυνϋπειεσ την ώρα τησ κρύςησ. Το δε δόγμα Νταβούτογλου ότι η 
Τουρκύα θϋλει να ςταματόςουν οι εμπλοκϋσ και αερομαχύεσ με την Ελλϊδα θα 
πρϋπει να αναλυθεύ από όλεσ τισ πλευρϋσ διότι οι πιλότοι μασ θα αρκεςθούν ςε 
εκπαύδευςη ςτουσ προςομοιωτϋσ ενώ οι Τούρκοι ομόλογού τουσ θα ϋχουν πεδύο 
δρϊςεωσ ςτα ανατολικϊ ςύνορϊ τουσ, όπου εύναι ςε εξϋλιξη από ετών πολεμικϋσ 
επιχειρόςεισ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε : 
 
1.Πόςεσ εκπαιδευτικϋσ ώρεσ ϋχουν ςόμερα οι πιλότοι μασ και πόςεσ όςαν προ 
διετύασ;  
 
2.Πούα εύναι η διαθεςιμότητα αεροςκαφών ςόμερα και ποια όταν η αντύςτοιχη των 
τελευταύων πϋντε (5) ετών; 
 
3.Η μεύωςη των εκπαιδευτικών ωρών εύναι ςυνεπεύα ελλεύψεωσ ικανού αριθμού 
ανταλλακτικών; 
 
4. Η μεύωςη των εκπαιδευτικών ωρών εύναι δια την εξοικονόμηςη καυςύμων 
ςυνεπεύα τησ οικονομικόσ κρύςεωσ;  
 
5.Η μεύωςη τησ διαθεςιμότητασ των αεροςκαφών ϋχει ςχϋςη με τη ςυντόρηςη των 
κινητόρων; 
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6.Η μεύωςη των εκπαιδευτικών πτόςεων ϋχει ςχϋςη με την εξοικονόμηςη 
κονδυλύων λόγω  τησ μεταθϋςεωσ ςτο μϋλλον τησ ςυντηρόςεωσ των κινητόρων; 
 
7.Πώσ δικαιολογεύται η εμπλοκό ςε υψηλού ρύςκου αςκόςεισ όταν οι εκπαιδευτικϋσ 
ώρεσ των χειριςτών όπωσ αναφϋρεται εύναι ςόμερα μειωμϋνεσ; 
 
8.Έχει υπογραφεύ η ςυμφωνύα ςυντόρηςησ  των κινητόρων των F-16 Βlock 52 και 
αν ναι ϋχει όδη ενεργοποιηθεύ; 
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