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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 5727/18-02-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γεώργιος 

Αμυράς με θέμα «Ποια στελέχη χρησιμοποιούν κυβερνητικά αεροσκάφη και για ποια 

αποστολή» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, ότι 

τα αεροσκάφη διατίθενται στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Πρωθυπουργό 

για τις μετακινήσεις τους, στους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης, εφόσον 

έτσι διευκολύνεται η άσκηση των καθηκόντων τους όπως επίσης και σε άλλα μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μόνο εάν είναι αδύνατη ή προφανώς δύσκολη και 

χρονοβόρα η μετακίνηση με εμπορικές πτήσεις. Τα σχετικά ζητήματα συντονίζονται 

από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ενώ οι σχετικές εγκρίσεις πτήσεων 

υπογράφονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στο ΓΕΑ, για  τη χρήση των 

τριών (3) κυβερνητικών αεροσκαφών (Α/Φ) σε αποστολές, για τα έτη 2015-2018, 

προκύπτει ότι από τις 366 πτήσεις οι 103 πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της Α.Ε 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι 117 για τις ανάγκες του Πρωθυπουργού, 2 για τον 

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, 50 για τον Υπουργό Εξωτερικών, 67 για τον ΥΕΘΑ, 8 

για τον Υπουργό Οικονομικών, 2 για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από 1 για 

τους Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής μαζί με τον Γ.Γ του ΟΗΕ, 

10 για τον Α/ΓΕΕΘΑ και 4 για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.  

Τέλος, oι συνολικές ώρες πτήσεις ανήλθαν στις 2082,4 και σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπήρξε συνοδεία των ως άνω από τις συζύγους τους.  
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