ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας - Προτάσεις της
Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)
Αθήνα, 07 Μαΐου 2015: Στις 5 & 6 Μαΐου 2015 διοργανώθηκε στην Αθήνα με μεγάλη
επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο EXPOSEC DEFENSEWORLD 2015 στο οποίο μεταξύ των
ομιλητών ήταν ο Υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας κ. Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας κ. Ήσυχος, άλλοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης καθώς και
εξέχουσες προσωπικότητες εγχώριων και διεθνών φορέων της Άμυνας και Ασφάλειας. Στο
Συνέδριο συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΛΕΑΑ και
Διευθύνων Σύμβουλος της IDE (INTRACOM Defense Electronics) κ. Γεώργιος Τρουλλινός.
Στην εισήγηση του ο κ. Τρουλλινός αναφέρθηκε στην δυσχερή κατάσταση των εγχώριων
αμυντικών βιομηχανιών στη χώρα μας καθώς και στις αδυναμίες και επιπτώσεις που
προέκυψαν από την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2009/81
και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των
αμυντικών βιομηχανιών.
Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες παραγωγικές υποδομές για
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης οι βιομηχανίες να
συμμετέχουν στην συντήρηση/υποστήριξη οπλικών συστημάτων με τη σύσταση
κοινοπραξιών. Παράλληλα ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση στοχευμένων
πολυεθνικών και εθνικών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, με απώτερο στόχο την
παραγωγή προϊόντων όχι μόνο για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και για την
προώθησή τους στο εξωτερικό. Επίσης πρόσθεσε ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική των
βιομηχανικών συνεργασιών μέσα από τους στόχους της εκκρεμούσας Εθνικής Αμυντικής
Βιομηχανικής Στρατηγικής και των προβλέψεων περί ασφάλειας εφοδιασμού και
συντήρησης.
Τέλος επεσήμανε ότι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην
εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία με την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων θα
συμβάλει θετικά όχι μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια αλλά και την οικονομική τόνωση της
χώρας μας.
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Σχετικά με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας
(ΕΕΛΕΑΑ)
Η ΕΕΛΕΑΑ, με μέλη τις είκοσι έξι μεγαλύτερες κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας απασχολεί περισσότερους από 8.000 εργαζομένους στον αμυντικό
τομέα. Τα μέλη της ΕΕΛΕΑΑ είναι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση,
παραγωγή και συντήρηση αμυντικών συστημάτων και έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους
στο Φόρουμ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προσυπογράφοντας «Δήλωση
Προσχώρησης» στην εφαρμογή των Common Industry Standards. Η ΕΕΛΕΑΑ εκπροσωπεί
τα μέλη της στις επαφές με όλες τις διεθνείς αρχές και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), λόγω της συμμετοχής της στο Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ASD), αποτελώντας τον εθνικό εκπρόσωπο των
Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών.
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