
 

 

  
Οι προςπάκειεσ του Αμερικανικοφ τρατοφ για 

αναδιοργάνωςθ τθσ Αεροπορίασ τρατοφ, ζχουν ξεκινιςει 

από το 1999 και είναι εςτιαςμζνεσ ςε αναβακμίςεισ και 

εκςυγχρονιςμό των υπαρχόντων αεροπορικών του μζςων, 

αλλά και ςτθν ταχεία απόκτθςθ νζων που κα ζχουν 

ενςωματωμζνεσ τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, 

αλλά και τθν αναδιοργάνωςθ των Μονάδων Αεροπορίασ 

τρατοφ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

                   
http://armyaviation.wordpress.com 

Μία ανεπίςθμθ ιςτοςελίδα για κζματα τθσ 
Αεροπορίασ τρατοφ. 

Γράφει ο Army Aviator 
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ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ ΣΩΝ ΗΠΑ 

Κάκε χρόνο, από τοφτο δω το ιςτολόγιο, προςπακοφμε να καταγράψουμε τισ 
προςπάκειεσ των διαφόρων κρατϊν, ςε ότι αφορά τισ τάςεισ αναδιοργάνωςθσ των 
δικϊν τουσ Αεροποριϊν τρατοφ, όπωσ κάναμε και με το ςθμείωμα μασ AVIATION 
MODERNIZATION PLAN 2007 ςτισ 15 Φεβ 2008. 

ιμερα κα δοφμε το κζμα ξανά, για να ςυνεχίςουμε να είμαςτε ενιμεροι για τισ 
εξελίξεισ ςτθν αμερικάνικθ Αεροπορία τρατοφ. 

Εκεί, όπωσ το ζχουμε πει και άλλεσ φορζσ, υπάρχει το γραφείο του GAO (United 
States Government Accountability Office), κα το λζγαμε γενικά το Γραφείο που 
ελζγχει τισ ευκφνεσ των διαφόρων Τπουργείων (αν δθλαδι αυτά διαχειρίηονται 
ορκά τα κονδφλια που τουσ ζχουν διατεκεί). 

Από μία λοιπόν μελζτθ- αναφορά του γραφείου αυτοφ κα δανειςκοφμε τισ 
ςθμερινζσ μασ πλθροφορίεσ, για να δίνει και το ιςτολόγιο, ςοβαρι πλθροφόρθςθ. 

Σθ μελζτθ – αναφορά βζβαια όςοι κζλουν μποροφν να τθν βρουν ςε μορφι pdf ςτθ 
διεφκυνςθ Defense Acquisitions: Army Aviation Modernization, από όπου 
διαβάηουμε : 

«Οι προςπάκειεσ του Στρατοφ για αναδιοργάνωςθ ζχουν ξεκινιςει από το 1999 και 
είναι εςτιαςμζνεσ ςε αναβακμίςεισ και εκςυγχρονιςμό των υπαρχόντων 
αεροπορικϊν του μζςων, αλλά και ςτθν ταχεία απόκτθςθ νζων που κα ζχουν 
ενςωματωμζνθ τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, αλλά και τθν αναδιοργάνωςθ 
των μονάδων Αεροπορίασ Στρατοφ. Αν και ο μοχλόσ τθσ αναδιοργάνωςθσ ιταν το 
υπό ανάπτυξθ Ε/Ρ Comanche, θ κατάργθςθ του προγράμματοσ αυτοφ, το 2004, του 
ζδωςε τθ δυνατότθτα να επενδφςει τισ πιςτϊςεισ (περίπου  14,6 δισ δολάρια) ςε 
άλλα πιο άμεςα επωφελι προγράμματα τα οποία κα του επαρκζςουν μζχρι το 
2011.» 

Μια άλλθ μασ πθγι είναι κατευκείαν από τθν ιςτοςελίδα του Αμερικανικοφ 

Πενταγώνου, και μάλιςτα κατευκείαν από το 3ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕ των ΗΠΑ 

[(Army G-3/5/7 (Aviation), 3-Φεβ-2010], από τθν οποία μαηζψαμε και τισ παρακάτω 

πλθροφορίεσ : 

Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΡΑΣΟΤ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ. 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η αναδιοργάνωςθ των επιχειρθςιακϊν Μονάδων τθσ Αεροπορίασ Στρατοφ ( και των 
ενεργϊν και των εφεδρικϊν) ζχει ςυνοψίςει όλα τα ςυμπεράςματα, ςυνεχϊν  

 

http://armyaviation.wordpress.com/2008/02/15/aviation-modernization-plan-2007/
http://armyaviation.wordpress.com/2008/02/15/aviation-modernization-plan-2007/
http://www.gao.gov/new.items/d09978r.pdf
https://secureweb2.hqda.pentagon.mil/vdas_armyposturestatement/2010/information_papers/Restructuring_Army_Aviation.asp
https://secureweb2.hqda.pentagon.mil/vdas_armyposturestatement/2010/information_papers/Restructuring_Army_Aviation.asp
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πολεμικϊν επιχειριςεων για οκτϊ χρόνια, τθσ Αεροπορίασ Στρατοφ. H μετάπτωςι 
τουσ ςε  11 Μάχιμεσ Ταξιαρχίεσ Αεροπορίασ Στρατοφ του Eνεργοφ Στρατοφ [Active 
Army Combat Aviation Brigades (CABs)] και ςε 8 Μάχιμεσ Ταξιαρχίεσ Αεροπορίασ 
Στρατοφ του Εφεδρικοφ Στρατοφ *Reserve Army Combat Aviation Brigades (CABs)], 
ζγινε με γνϊμονα να εξαςφαλιςθεί ότι οι Σαξιαρχίεσ αυτζσ ζχουν τισ δυνατότητεσ 
να είναι αυτοτελείσ με μεγάλο βαθμό καταςτρεπτικότητασ, υψηλήσ 
προςαρμοςτικότητασ και αντοχήσ ςε επιχειρήςεισ.  

 

Κατανομι των Μάχιμων Σαξιαρχιών Α.  ςτισ Μεραρχίεσ. 

Πθγι:  http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml#1045449 

υνολικι δφναμθ Ε/Π Αμερικανικοφ τρατοφ 

Πθγι:  http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml#1045449 
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Στον παραπάνω πίνακα, βλζπουμε τθ κατανομι των Ταξιαρχιϊν ανά Μεραρχία. Η 
κάκε μία από αυτζσ τισ Ταξιαρχίεσ, ονομάηεται Μζςη Μάχιμη Σαξιαρχία 
Αεροπορίασ τρατοφ και θ οργάνωςι τθσ είναι ζτςι δομθμζνθ οφτωσ ϊςτε να 
εξιςορροπεί επιθετικζσ αποςτολζσ, αποςτολζσ αναγνωρίςεωσ και αποςτολζσ Μη 
επανδρωμζνων Αεροχημάτων (ΜΕΑ). Αυτοφ του είδουσ θ οργάνωςθ, πρζπει να 
κεωρείται προςωρινι, μζχρι να ολοκλθρωκοφν οι αξιολογιςεισ από τα μζχρι 
ςιμερα ςυμπεράςματα και να λθφκεί θ οριςτικι απόφαςθ αν όλεσ οι Μάχιμεσ 
Ταξιαρχίεσ Αεροπορίασ Στρατοφ, κα μεταςχθματιςκοφν ςε Μζςεσ, ι αν κάποιεσ από 
αυτζσ κα μεταπζςουν ςτθ μορφι τθσ Βαριάσ Μάχιμησ Σαξιαρχίασ Αεροπορίασ 
τρατοφ, για να μποροφν να αναλαμβάνουν, ειδικισ φφςεωσ αποςτολζσ.  

Με τθν αναδιοργάνωςθ αυτι των Ταξιαρχιϊν, το Ππλο τθσ Αεροπορίασ Στρατοφ των 
ΗΡΑ, ζχει αποκτιςει τθ δυνατότθτα να υποςτθρίηει ταυτόχρονα τον αγϊνα 4 ζωσ 5 
Επιχειρηςιακϊν Ομάδων επιπζδου Σαξιαρχίασ [Brigade Combat Team (BCT)]. 

Για τον καλφτερο ςυντονιςμό των ενεργειϊν των Ταξιαρχιϊν Αεροπορίασ Στρατοφ, 
αλλά και των Επιχειρθςιακϊν Ομάδων επιπζδου Ταξιαρχίασ, ζχει προβλεφκεί θ 
λειτουργία ςτο επιτελείο αυτϊν των Ομάδων, ενόσ τοιχείου Αεροπορίασ τρατοφ 
ςε κάκε μία από αυτζσ και ςε κάκε Ταξιαρχία Ρυροβολικοφ. 

Από πλευράσ τϊρα, υποςτθρίξεωσ - ςυντθριςεωσ των Ταξιαρχιϊν Αεροπορίασ 
Στρατοφ, και για τθ βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ, ζχουν 
αναδιοργανωκεί τζςςερα Τεχνικά Συγκροτιματα Συντιρθςθσ και επιςκευϊν 
Αεροπορίασ Στρατοφ [Aviation Classification Repair Activity Depots (AVCRAD)] ςε 
Συγκροτιματα Συντιρθςθσ Αεροπορίασ Στρατοφ Θεάτρου Επιχειριςεων [Theater 

Aviation Sustainment Maintenance Groups (TASM-G)]. 

Τζλοσ θ Διοίκθςθ Δόγματοσ και Εκπαιδεφςεωσ  [Training and Doctrine Command 

(TRADOC)], ζχει ανακεωριςει όλεσ τισ εκδόςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν 
Αεροπορία Στρατοφ (FM, TM κλπ.), όπωσ επίςθσ ζχει αναδιαμορφϊςει όλο το 
εκπαιδευτικό υλικό τθσ Σχολισ Αεροπορίασ Στρατοφ  (Flight School XXI), και ζχει 
προβλεφκεί από το οικονομικό ζτοσ 2012 (FY12) η αφξθςθ των αποφοιτοφντων 
μακθτϊν, από τουσ 1100 ετθςίωσ ςτουσ 1498. 

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ 

ΣΗ ΣΟΛΟ. 

 

Μζχρι το 2019, το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ τθσ αμερικανικισ Α.Σ, προβλζπει ζναν 

ςυνδυαςμό εκςυγχρονιςμοφ – αναβάκμιςθσ οριςμζνων από τουσ υφιςτάμενουσ 

τφπουσ Ε/Ρ και τθν αντικατάςταςθ οριςμζνων άλλων τφπων με Ε/Ρ ςτρατιωτικϊν 

προδιαγραφϊν που προζρχονται όμωσ από ιδθ υπάρχουςεσ πολιτικζσ εκδόςεισ 

(βλζπε το Ε/Ρ LACOTA).  

(πθγι:  http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml). 

http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml
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Από τα οικονομικά ζτη 2010 ζωσ 2012 1, κα αρχίςει ι κα ςυνεχίςει θ χοριγθςθ ςτισ 

Μονάδεσ: 

 

 

MQ-1C Sky Warrior  

 των ΜΕΑ ER/MP (ER/MP UAS) 
2
. 

 

UH-60M Upgrade   

Των Ε/Π UH-60M Upgrade 
3 

                                                           
1
 Σο Οικονομικό Ζτοσ (ιςχφει για τισ ΗΠΑ), FY 2010, ξεκινά τον Οκτϊβριο 2010 και τελειϊνει τον 

επτζμβριο 2011. Για περιςςότερεσ διευκρινίςεισ : 
http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicydefinitions/g/Fiscal_Year.htm 
2
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: ΕΔΩ 

http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicydefinitions/g/Fiscal_Year.htm
http://militarydailynews.com/2010/02/warrior-ermp-an-enhanced-predator-for-the-army/
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των ΕΕ/Π AH-64D Longbow Block III 4. 

 

Των Ε/Π CH-47F 

 

Των  Ε/Π LUH UH-145 

                                                                                                                                                                      
3
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: ΕΔΩ 

4
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: ΕΔΩ και ΕΔΩ 

http://www.sikorsky.com/vgn-ext-templating-SIK/v/index.jsp?vgnextoid=00de6eb78fa78110VgnVCM1000001382000aRCRD&vgnextchannel=162f45d57ef68110VgnVCM1000001382000aRCRD&vgnextfmt=default&pressvcmid=36506eff56ddd110VgnVCM1000004f62529fRCRD
http://www.defenseindustrydaily.com/apache-block-iii-program-kicks-off-as-contract-signed-02480/#block-III
http://www.boeing.com/rotorcraft/military/ah64d/index.htm
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Θα εφαρμοςκεί το πρόγραμμα Life Support 2020 για την ενίσχυση 

 

των Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior  

 

και των μικρϊν ΜΕΑ [Small Unmanned Aircraft System (SUSA)] 

Ήδθ από το οικονομικό ζτοσ 2009 (FY09), ζχει μεταφερκεί θ ευκφνθ του 
προγράμματοσ για το Joint Cargo Aircraft, ςτθν Ρ.Α και ζχει αρχίςει θ διαδικαςία 
εξζταςθσ εναλλακτικϊν λφςεων για ζναν τφπο Ε/Ρ που είναι πολφ αναγκαίοσ ςτθν 
αμερικανικι Αεροπορία Στρατοφ, αυτόν του Εξοπλιςμζνου Ε/Π Αναγνωρίςεωσ 

[Armed Aerial Scout (AAS)]5, για να αντικαταςτιςει το γεραςμζνο Ε/Ρ OH-58D. 

                                                           
5
 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το πρόγραμμα αυτό μζχρι το 2008 ονομαηόταν Armed Reconnaissance 

Helicopter (ARH), για το οποίο ςασ είχαμε ενθμερϊςει με το ςθμείωμα ΣΙ ΞΕΡΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ LUH ΚΑΙ 
ΣΟ ARH ; Σο 2008 καταργικθκε, λόγω υψθλοφ κόςτουσ και προβλθμάτων ςτο Ε/Π και 
αντικαταςτάκθκε από Armed Aerial  Scout (AAS), προδιαγραφζσ του οποίου μποροφμε να 
διαβάςουμε εδώ 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/arh.htm
http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/arh.htm
http://armyaviation.wordpress.com/2006/11/11/%CE%A4%CE%99-%CE%9E%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-luh-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%9F-arh/
http://armyaviation.wordpress.com/2006/11/11/%CE%A4%CE%99-%CE%9E%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-luh-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%9F-arh/
https://acquisition.army.mil/asfi/synopsis_attach_viewer.cfm?psolicitationnbr=W58RGZ-10-R-0175&pseqnbr=109013
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Μετά το 2020, θ αμερικανικι Α.Σ, ζχει ςχεδιάςει να χρθματοδοτιςει τθν ανάπτυξθ 

δφο νζων τφπων ςτροφειοπτζρων, ςε ςυνεργαςία και με τισ άλλεσ υπθρεςίεσ του Σ.Ξ 

και των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. 

 

Ο ζνασ τφποσ είναι ο Joint Heavy Lift rotorcraft (JHL), ι ο  Joint Future Theater Lift 

(JFTL) 
6
. Ο τφποσ αυτόσ του Ε/Ρ, προβλζπεται να αντικαταςτιςει τα Ε/Ρ Chinook 

που προβλζπεται να παροπλιςκοφν γφρω ςτο 2030.Τα βαςικά του χαρακτθριςτικά 
κα είναι ότι κα μπορεί να μεταφζρει φορτίο 29 τόνων, ςε ακτίνα 500 ναυτικϊν 
μιλίων και με ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 250 knots. 

Ο άλλοσ είναι ο Joint Multi-role Helicopter (JMR) 
7
. Η ανάπτυξθ του  τφπου αυτοφ 

κα ξεκινιςει το 2023 και κα γίνει μζςα από ζνα πρόγραμμα που κα αναπτυχκεί μαηί 
με το ςϊμα των Ρεηοναυτϊν. Το Ε/Ρ JMR, προορίηεται να αντικαταςτιςει όλα το 
ςτόλο των Ε/Ρ Apache και AH-1, των οποίων θ απόςυρςθ ζχει προβλεφκεί για το 
ζτοσ 2030. Επίςθσ, μία ζκδοςθ μεταφορικοφ του Ε/Ρ JMR, πρόκειται να 
αντικαταςτιςει τα Ε/Ρ Blackhawk που πρόκειται να αποςυρκοφν γφρω ςτο 2038. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΟ ΑΜΕΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

Το όπλο τθσ αμερικανικισ Αεροπορίασ Στρατοφ κα ςυνεχίςει : 

 Τθν αναδιοργάνωςθ των Μονάδων τθσ ςτο νζο μοντζλο [Active Army Combat 
Aviation Brigades (CABs)]. 

 Τθν επίβλεψθ των βιομθχανιϊν για να εξαςφαλίςει ότι τα υπάρχοντα 
προγράμματα εκτελοφνται μζςα ςτα εγκεκριμζνα οικονομικά μεγζκθ, ςτα 
ςυμβατικά χρονοδιαγράμματα και τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Τθν εφαρμογι του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ RESET 8 για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
διατιρθςθσ των ιπτάμενων μζςων  ςε πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα. 

                                                           
6
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  ΕΔΩ 

7
  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  ΕΔΩ 

8
  Πρόγραμμα RESET: Θα προςπακιςω να κάνω ζνα ειδικό αφιζρωμα ςε αυτό, αλλά πολφ ςφντομα 

μποροφμε να ποφμε ότι αφορά ςτα Ε/Π του Αμερικανικοφ τρατοφ που ςυμμετζχουν ςτισ 
επιχειριςεισ του Ιράκ και τϊρα του Αφγανιςτάν και περιλαμβάνει, τθν αποςτολι τουσ πίςω ςτισ 
ΗΠΑ, όπου αποςυναρμολογοφνται πλιρωσ, κακαρίηονται, επικεωροφνται και αντικακιςτϊνται όςα 

http://www.defensenews.com/story.php?i=3482732
http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml#1045449
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ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΩΝ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΡΑΣΟΤ. 

 

Ο ςτόλοσ των αεροπορικϊν μζςων τθσ αμερικανικισ Αερ. Στρατοφ, ςυγκροτείται από 

Ε/Ρ  Γενικισ Χριςεωσ (UH), Ε/Ρ μεταφορικά (CH) και Ε/Ρ Επικετικά/Αναγνωρίςεωσ 

(AH και OH). Οι δφο πρϊτοι τφποι ζχουν ρόλουσ  κυρίωσ μεταφορϊν, με αποςτολζσ 

που κυμαίνονται από τθν από αζροσ διείςδυςθ ςτρατευμάτων ςτο πεδίο των 

επιχειριςεων, μζχρι τθν μεταφορά προσ τισ περιοχζσ Δ.Μ, πάςθσ φφςεωσ 

βεβλαμζνου υλικοφ. Τα Επικετικά/Αναγνωρίςεωσ Ε/Ρ ζχουν ωσ αποςτολι να 

επιτίκενται ςτισ εχκρικζσ δυνάμεισ και να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για τθ διάταξθ 

αυτϊν. Ππωσ λζγαμε και πιο πάνω, θ αμερικανικι Αεροπορία Στρατοφ, ςχεδιάηει 

μζχρι το ζτοσ 2019 να εφαρμόςει το διπλισ κατευκφνςεωσ ςχζδιο διατιρθςθσ του 

ςτόλου των Ε/Ρ τθσ, αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμό και απόκτθςθ πολιτικϊν Ε/Ρ, αλλά  

με ςτρατιωτικζσ προδιαγραφζσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι ότι θ θλικία των Ε/Ρ δεν κα 

υπερβεί το όριο του ωφζλιμου ορίου ηωισ τουσ 9 

(πθγι: http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml#1045449 ). 

Παρακάτω κα παρουςιάςουμε, τθ ςθμερινι κατάςταςθ και τθν μελλοντικι εξζλιξθ 

για κάκε ζνα τφπο Ε/Π ξεχωριςτά (για όςα Ε/Π ζχουμε εμείσ κοινά με αυτοφσ), μζςα 

από τθν επίςθμθ ενθμζρωςθ που μασ δίνει θ  AMCOM LCMC (U.S. Army Aviation 

and Missile Command, a Lifecycle Management Command), θ πιο επίςθμθ Διοίκθςθ 

για τα κζματα αυτά.  

Νομίηω ότι πρζπει να τα προςζξουμε…..  

 

 

                                                                                                                                                                      
από τα εξαρτιματά τουσ βρεκοφν με βλάβθ. Ο αρικμόσ των Ε/Π του προγράμματοσ RESET, πρόκειται 
να αυξθκεί ςθμαντικά κατά το οικονομικό ζτοσ 2009 (FY 2009). Πάνα από 111 Ε/Π διαφόρων τφπων, 
ζχουν προγραμματιςκεί για το πρόγραμμα αυτό ςτα οικονομικά ζτθ FY 09-11. Σζλοσ ο αμερικανικόσ 
ςτρατόσ ζχει ανακεωριςει τον παλιό τρόπο ςυντιρθςθσ των Ε/Π και εφαρμόηει διαδικαςίεσ 
ςυντιρθςθσ που προλαμβάνουν τισ βλάβεσ των υποςυςτθμάτων των ε/Π, πριν αυτζσ εξελιχκοφν ςε 
καταςτροφικζσ. 
9  Αν και ο ςχεδιαςμόσ τθσ αμερικανικισ Α. μιλά ότι ζνα Ε/Π πρζπει να αντικακίςταται μετά  
από 20 χρόνια υπθρεςίασ, τα ςτοιχεία του ςτόλου των Ε/Π δείχνουν ότι τα επικετικά, 
αναγνωρίςεωσ και μεταφορικά Ε/Π αντικακίςτανται μετά από 27 χρόνια υπθρεςίασ ενϊ τα 
Γενικισ Χριςεωσ Ε/Π μετά από 33 χρόνια.  
 

http://www.cbo.gov/ftpdocs/88xx/doc8865/Chapter1.5.1.shtml#1045449
https://ams8.redstone.army.mil/portal/page?_pageid=735,2674232&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ams8.redstone.army.mil/portal/page?_pageid=735,2674232&_dad=portal&_schema=PORTAL
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U. S. Army Aviation and Missile Life Cycle Management Command 

Program Executive Office, Aviation  

Public Affairs Office Redstone Arsenal, AL  35898-5020 
(256) 876-4161        

UH-1 Iroquois or “Huey” 

Περιγραφι:  Σο Ε/Π  UH-1 Iroquois, ι “Huey,” είναι ζνα μονοκινθτιριο Ε/Π με 

ςτροφείο διπλοφ ζλικα.  Χρθςιμοποιείται για αποςτολζσ Διοικιςεωσ και ελζγχου, 

αεροδιακομιδζσ και μεταφορζσ προςωπικοφ, υλικϊν και εφοδίων. Σα δφο πιο 

πρόςφατα μοντζλα του είναι UH-1H και το  UH-1V. Αγοράςκθκε από τον 

αμερικανικό ςτρατό για πρϊτθ φορά το 1959και είναι το πιο μεγάλο ςε θλικία Ε/Π 

του αμερικανικοφ ςτόλου. Σο τελευταίο Ε/Π που παράχκθκε ιταν το 1976. Σο 

πρόγραμμα εκςυγχρονιςμοφ τθσ αμερικανικισ  Αερ. τρατοφ προβλζπει να το 

διατθριςει ςε ενεργό υπθρεςία μζχρι το τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2013 (FY 

2013). 

Χαρακτθριςτικά:   

Crew        3 (2 pilots, 1 crew chief)  

Length (rotors turning)      57 ft 10 in 

Height        11 ft 10 in 

Width        8 ft 6.6 in  

Max Gross Weight        9,500 lbs 

Empty Weight        5,300 lbs  

Main Rotor          48 ft 3 in diam. Two semirigid blades. 
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Power Plant                                                           T53L-13B Turboshaft   1,400 shp 

Max Cruise Speed                  120 kts  

Κφριοσ   Καταςκευαςτισ:   Textron (Bell Helicopter Company). 
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US Army Aviation & Missile Life Cycle Management Command 

Program Executive Office, Aviation  

Public Affairs Office 

Redstone Arsenal, AL  35898-5020 

(256) 876-4161 

CH-47 Chinook 

Περιγραφι:  To E/Π CH-47 Chinook είναι ζνα βαριάσ μεταφορικισ ικανότθτοσ Ε/Π, 

δικινθτιριο, με δφο ςτροφεία ςε διάταξθ tandem-rotor. Σο πρϊτο Chinook μπικε 

ςτο ςτόλο του τρατοφ το 1962 και τα ςθμερινά Ε/Π CH-47D είναι τα 

εκςυγχρονιςμζνα μοντζλα των Ε/Π CH-47A, B και C. Ο βελτιωμζνοσ τφποσ του 

μεταφορικοφ Ε/Π (Improved Cargo Helicopter) CH-47F – επίςθσ ζνα  'Chinook' – 

διακζτει αρκετζσ τροποποιιςεισ μεταξφ των οποίων μία ολοκαίνουργθ άτρακτο, 

αναβακμιςμζνουσ κινθτιρεσ, κοινό αρχιτεκτονικό ςφςτθμα Avionics, ψθφιακό 

ςφςτθμα ελζγχου πτιςεωσ, και δεξαμενζσ καυςίμου μακράσ εμβελείασ. Σο Ε/Π  CH-

47F – όπωσ και τα προθγοφμενα μοντζλα του τφπου αυτοφ κα χρθςιμοποιθκεί για 

μεταφορζσ πυρομαχικϊν, ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν και εφοδίων, 

ςτρατευμάτων και πυροβόλων, ςε αποςτολζσ μάχθσ, υποςτθρίξεωσ μάχθσ και 

αποςτολζσ Διοικθτικισ Μζριμνασ.  

Χαρακτθριςτικά: 

Speed: 180 miles per hour 

Vertical Rate of Climb: 200 feet per minute 

Max Range: 345 miles 

Crew: Three 

Propulsion: Two T55-L-712s 

Length:  50 feet 9 inches      
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Width:   60 feet      

Height:   18 feet 8 inches      

Weight: Empty 23,190 pounds 

Lift:                Up to 25,000lbs 

Power Plant:                Upgraded T55-GA-714A engine (CH-47F) 

Καταςκευαςτισ: Boeing Helicopter Company, Philadelphia, Pa. 
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U. S. Army Aviation and Missile Life Cycle Management Command  

Program Executive Office, Aviation 

Public Affairs Office 

Redstone Arsenal, AL  35898-5020 

(205) 876-4161        

 

AH-64 Apache 

Περιγραφι:  Σο Ε/Π Apache (AH-64), είναι το κφριο επικετικό Ε/Π του τρατοφ, με 

δυνατότθτεσ να προςβάλλει ζνα μεγάλο εφροσ ςτόχων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

ΣΟΜΑ ςε ςυνκικεσ παντόσ καιροφ, θμζρα και νφκτα. Οι τφποι που υπάρχουν 

ςιμερα ςτο ςτόλο των ΕΕ/Π είναι το AH-64A και το AH-64D Longbow Apache. Και οι 

δφο τφποι φζρουν βλιματα κακοδθγοφμενα από λζιηερ Hellfire, πυροβόλο 30mm 

και ρουκζτεσ  Hydra 70. Σο Apache μπορεί να προςβάλλει τουσ εχκρικοφσ ςτόχουσ 

με μεγάλθ ευκινθςία και αποτελεςματικότθτα. Σο οπτικό του ςκοπευτικό ςφςτθμα 

TADS (Target Acquisition Designation Sight) και το ςφςτθμα νυκτερινισ όραςθσ του 

χειριςτοφ (Pilot Night Vision System - PNVS), του δίνει τθ δυνατότθτα να 

καταδεικνφει τουσ ςτόχουσ μζρα και νφκτα με δζςμθ λζιηερ και να παρζχει ςτο 

πλιρωμα υπζρυκρθ νυκτερινι όραςθ. Ο τφποσ Apache AH-64D Longbow είναι 

εξοπλιςμζνοσ με το ραντάρ ελζγχου πυρόσ (Fire Control Radar), του οποίου οι 

αιςκθτιρεσ χιλιοςτομετρικοφ φάςματοσ ζχουν βελτιςτοποιιςει τισ δυνατότθτεσ 

αναηιτθςθσ, ςκόπευςθσ και προςβολισ των ςτόχων κάτω από δυςμενισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, αλλά είναι και λιγότερο ευάλωτο από τισ αντανακλάςεισ τθσ δζςμθσ 

λζιηερ από τισ ανωμαλίεσ τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ. Σο ςε εξζλιξθ ευριςκόμενο 

πρόγραμμα Apache Block IIΙ κα αυξιςει τισ επιδόςεισ του Ε/Π, τθ δυνατότθτά του 

να ςυνεργάηεται διακλαδικά, αλλά και κα βελτιςτοποιιςει τθν αποτελεςματικότθτα 

όλων των οπλικϊν του ςυςτθμάτων. Σα Ε/Π αυτοφ του block, όταν κα ζρκουν ςτο 

Επίπεδο  IV, κα ζχουν τθν δυνατότθτα να μεταδίδουν εικόνα ςτον επίγειο Διοικθτι, 

αλλά και να ςυνεργάηονται και κατευκφνουν από το εςωτερικό του Ε/Π εν πτιςθ, 
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ΜΕΑ (Unmanned Aerial Vehicle - UAV), αυξάνοντασ ζτςι τθν εμβζλεια παρατιρθςθσ 

και βολισ, αλλά και τθν επιβιωςιμότθτα του ίδιου του Ε/Π.  Σο Apache Block IIΙ  κα 

φζρει ενιςχυμζνουσ κινθτιρεσ και ΚΜΙ, κακϊσ και νζεσ πτζρυγεσ κυρίου και 

ουραίου ςτροφείου από ςυνκετικό υλικό. Οι βελτιϊςεισ αυτζσ κα αυξιςουν τθν 

ταχφτθτα, το βακμό ανόδου και το φορτίο μάχθσ. 

Χαρακτθριςτικά: 

Crew:                                    2                             Mission Weight:   17,650 lbs  

Length:                                    48 ft 2 in   Empty Weight:    11,387 lbs  

Width: (wingtip to wingtip)    16 ft 4 in    Main Rotor:          Fully Articulated, 4 Blades       

Height:                                    16 ft 1 in   Diameter (MR):    48 ft  

Wing Span:             7 ft 2 in  Tail Rotor:     Semi-Rigid, 4 Blades 

Cruise Speed:             140 kts   Diameter (TR):     9 ft 2 in 

Max Speed:                    197 kts   Power Plant:     2 T700-GE-701 turboshaft 

                                                                                                                        1690 ea                                                                                                                               

Καταςκευαςτισ: The Boeing Company, Mesa, AZ 
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Public Affairs Office 

Redstone Arsenal, AL  35898-5020 

256-876-4161        

Laser Hellfire 

Περιγραφι:  Ο πφραυλοσ Laser Hellfire 10 είναι ζνασ αντιαρματικόσ πφραυλοσ 

αζροσ-εδάφουσ κακοδθγοφμενοσ με λζιηερ, που μπορεί να εκπζμπονται είτε από το 

ίδιο το αεροπορικό μζςο, είτε από άλλο αεροπορικό μζςο, είτε από καταδείκτεσ 

εδάφουσ. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να το χρθςιμοποιοφμε 

το οπλικό ςφςτθμα με πολλοφσ τρόπουσ όπωσ αυτόνομα, από τον αζρα, ι από το 

ζδαφοσ, ςκοπεφοντασ απευκείασ ι μζςω άλλου καταδείκτθ, εκτοξεφοντάσ τουσ 

ζναν-ζναν ι κατά ριπζσ. Ο πφραυλοσ Laser Hellfire, είναι το κφριο οπλικό ςφςτθμα 

για τα Ε/Π  AH-64A Apache τθσ αμερικανικισ Αεροπορίασ ςτρατοφ και για τα Ε/Π 

AH-1W Super Cobra, του ϊματοσ των Πεηοναυτϊν. Χρθςιμοποιείται επίςθσ και από 

το Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior και ζχει πιςτοποιθκεί για χριςθ και από το Ε/Π UH-60 

Black Hawk. 

Χαρακτθριςτικά: 

Version:   Basic   Interim   HFII 

Diameter:   7 inches  7 inches  7 inches 

Weight:   100 pounds              107 pounds             100 pounds 

Length:   64 inches  71 inches  64 inches 

Range:    2.8 miles 

Unit Cost:   $47,904 

Καταςκευαςτισ:   Hellfire Systems Limited Liability Company (Lockheed Martin and 

Rockwell International) 
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 Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, μπορείτε να επιςκεφκείτε το ςθμείωμά μασ,  ΠΤΡΑΤΛΟ HELLFIRE 
ι αλλιώσ AGM-114  

http://armyaviation.wordpress.com/2010/02/28/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83-hellfire-%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%82-agm-114/
http://armyaviation.wordpress.com/2010/02/28/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83-hellfire-%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%82-agm-114/

	ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ
	Κάθε χρόνο, από τούτο δω το ιστολόγιο, προσπαθούμε να καταγράψουμε τις προσπάθειες των διαφόρων κρατών, σε ότι αφορά τις τάσεις αναδιοργάνωσης των δικών τους Αεροποριών Στρατού, όπως κάναμε και με το σημείωμα μας AVIATION MODERNIZATION PLAN 2007 στις ...
	Σήμερα θα δούμε το θέμα ξανά, για να συνεχίσουμε να είμαστε ενήμεροι για τις εξελίξεις στην αμερικάνικη Αεροπορία Στρατού.
	Εκεί, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχει το γραφείο του GAO (United States Government Accountability Office), θα το λέγαμε γενικά το Γραφείο που ελέγχει τις ευθύνες των διαφόρων Υπουργείων (αν δηλαδή αυτά διαχειρίζονται ορθά τα κονδύλια που τ...
	Από μία λοιπόν μελέτη- αναφορά του γραφείου αυτού θα δανεισθούμε τις σημερινές μας πληροφορίες, για να δίνει και το ιστολόγιο, σοβαρή πληροφόρηση.
	Τη μελέτη – αναφορά βέβαια όσοι θέλουν μπορούν να την βρουν σε μορφή pdf στη διεύθυνση Defense Acquisitions: Army Aviation Modernization, από όπου διαβάζουμε :
	«Οι προσπάθειες του Στρατού για αναδιοργάνωση έχουν ξεκινήσει από το 1999 και είναι εστιασμένες σε αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αεροπορικών του μέσων, αλλά και στην ταχεία απόκτηση νέων που θα έχουν ενσωματωμένη τις τελευταίες τεχνολο...

	Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ.
	ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
	Η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών Μονάδων της Αεροπορίας Στρατού ( και των ενεργών και των εφεδρικών) έχει συνοψίσει όλα τα συμπεράσματα, συνεχών
	/πολεμικών επιχειρήσεων για οκτώ χρόνια, της Αεροπορίας Στρατού. H μετάπτωσή τους σε  11 Μάχιμες Ταξιαρχίες Αεροπορίας Στρατού του Eνεργού Στρατού [Active Army Combat Aviation Brigades (CABs)] και σε 8 Μάχιμες Ταξιαρχίες Αεροπορίας Στρατού του Εφεδρι...
	/
	Στον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε τη κατανομή των Ταξιαρχιών ανά Μεραρχία. Η κάθε μία από αυτές τις Ταξιαρχίες, ονομάζεται Μέση Μάχιμη Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού και η οργάνωσή της είναι έτσι δομημένη ούτως ώστε να εξισορροπεί επιθετικές αποστολές, απο...
	Με την αναδιοργάνωση αυτή των Ταξιαρχιών, το Όπλο της Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ, έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ταυτόχρονα τον αγώνα 4 έως 5 Επιχειρησιακών Ομάδων επιπέδου Ταξιαρχίας [Brigade Combat Team (BCT)].
	Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των Ταξιαρχιών Αεροπορίας Στρατού, αλλά και των Επιχειρησιακών Ομάδων επιπέδου Ταξιαρχίας, έχει προβλεφθεί η λειτουργία στο επιτελείο αυτών των Ομάδων, ενός Στοιχείου Αεροπορίας Στρατού σε κάθε μία από αυτές κ...
	Από πλευράς τώρα, υποστηρίξεως - συντηρήσεως των Ταξιαρχιών Αεροπορίας Στρατού, και για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συντήρησης, έχουν αναδιοργανωθεί τέσσερα Τεχνικά Συγκροτήματα Συντήρησης και επισκευών Αεροπορίας Στρατού [Aviation Classificatio...
	ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΟΛΟ.
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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