ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημιουργία Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας - Πρόταση της Ένωσης
Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)
Αθήνα, 09 Σεπτ. 2015: Ο κ. Γεώργιος Τρουλλινός Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΛΕΑΑ και
Διευθύνων Σύμβουλος της IDE (INTRACOM Defense Electronics) συμμετείχε σαν
προσκεκλημένος ομιλητής στο 4th Aviation Development Conference που έγινε στην Αθήνα
στις 8 Σεπ. 15, στο πλαίσιο του Athens Flying Week.
Ο κ. Τρουλλινός στην ομιλία του με τίτλο «Προοπτικές Ανασυγκρότησης της Ελληνικής
Αμυντικής Βιομηχανίας» επανέλαβε τις θέσεις της ΕΕΛΕΑΑ, όπως αυτές έχουν κατατεθεί τα
τελευταία χρόνια σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Άμυνας χωρίς όμως
ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι
απαραίτητες υφιστάμενες υποδομές παραγωγής, και ότι οι βιομηχανίες πρέπει να
συμμετέχουν στη συντήρηση και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων
Δυνάμεων με τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δήλωσε, επίσης, ότι
είναι αναγκαία η χρηματοδότηση συγκεκριμένων πολυεθνικών και εθνικών έργων Έρευνας &
Ανάπτυξης, με απώτερο στόχο την κατασκευή προϊόντων όχι μόνο για την εγχώρια αλλά και
για τη διεθνή αγορά.
Τέλος, για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων, πρότεινε τη θέσπιση Υφυπουργείου
Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τις αμυντικές βιομηχανίες, την
τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι αμυντικές προμήθειες. Η στελέχωση
του να γίνει με τεχνοκράτες οι οποίοι, ανεξάρτητοι από κυβερνήσεις και πολιτικές
καταστάσεις, θα βάζουν στόχους, θα ελέγχουν και θα αναφέρουν για όλα τα θέματα που
αφορούν την αμυντική βιομηχανία και την υλοποίηση των αμυντικών προγραμμάτων.
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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
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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.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Σωτήρης Παπαδημητρίου
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