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  Παρόν, μέλλον και προοπτικές της Αμυντικής 
Βιομηχανίας 

 

Συνήθως βρίσκουμε ή μελετάμε ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες 
παρουσιάσεις & προτάσεις για την Αμυντική Βιομηχανία (Α.Β), αυτό που ίσως 
λείπει είναι μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος με διαφορετικό τρόπο 
και μέθοδο προσέγγισης. 

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση επιχειρείται μια παρουσίαση του πως 
βλέπουμε το παρόν, το μέλλον και τις προοπτικές της αμυντικής βιομηχανίας 
εστιάζοντας, με συγκεκριμένη πρόταση, σε αλλαγή υπαρχουσών δομών και του 
πλαισίου-τρόπου καθορισμού, προσέγγισης και υλοποίησης των απαιτήσεων 
αμυντικών δυνατοτήτων. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει και ένας διαχωρισμός του τι 
σημαίνει, τι περιλαμβάνει  και τι εννοούμε με τον  όρο Αμυντική Βιομηχανία. 

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία αποτελείται από 80 περίπου μικρομεσαίες 
κυρίως επιχειρήσεις και μικρό αριθμό επιχειρήσεων Ενδιαμέσου Μεγέθους 
(Intermediate Size Industries ), που απασχολούν περί τους 8000 εργαζόμενους 
και έχουν παραγωγικές δυνατότητες, που σχετίζονται με την 
κατασκευή/ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με την ΕΑΒΣ (Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική) στις 
παραγωγικές δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας 
περιλαμβάνονται  επιγραμματικά....Από υλικά και υπηρεσίες ατομικού 
ιματισμού εξάρτυσης μάχης..μέχρι συντήρηση και κατασκευή οπλικών 
συστημάτων, πυρομαχικά, συστήματα διοίκησης ελέγχου επικοινωνιών και 



πληροφορικής κλπ..   

Στην ουσία και χωρίς διάθεση υπεραπλούστευσης δυο είναι οι κύριες 
δραστηριότητες-κατηγοριοποίηση των Αμυντικών Βιομηχανιών, Original 
Equipment Manufacturer  (OEM) και Maintenance, Repair & Overhaul 
(MRO). 

Στον τομέα ΟΕΜ ειδικά στο χώρο του Αerospace είναι σχετικά μικρός ο αριθμός 
των εταιριών που κατασκευάζουν ΔΙΚΑ τους προϊόντα και εδώ δεν αναφέρομαι 
σε προϊόντα Α.Ω ή σε συναρμολόγηση-integration συστημάτων. 

Είναι κοινή διαπίστωση την τελευταία 30ετια,οτι ενώ δαπανήθηκαν κυρίως 
μέσω Α.Ω τεράστια ποσά, τελικά στις εμπλεκόμενες εταιρίες στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, δεν έμεινε ουσιαστικά τίποτα από πλευράς τεχνογνωσίας. 

Προφανώς και για ευνόητους λόγους στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν οι 
Α.Β να κατασκευάσουν τα πάντα, ίσως και δεν πρέπει και τελικά μάλλον δεν 
είναι αυτό το ζητούμενο. Όμως σε βάθος χρόνου και με κατάλληλο σχεδιασμό-
επενδύσεις έρευνα και χρηματοδότηση θα μπορούσε και αυτό να συμβεί. 

Πολλές φορές θα έχετε ακούσει την ερώτηση άν θα μπορούσε πχ. η Ε.Α.Β να 
κατασκευάσει ένα αεροπλάνο...ή η Χ ή Ψ εταρεία ένα σύστημα επικοινωνιών. 
Η απάντηση είναι εύκολη και απλή ..ναι θα μπορούσε ..το θέμα είναι ότι ίσως 
είναι πλέον αργά για ορισμένα προϊόντα και απ την άλλη ακόμη και αν 
κατασκεύαζε ένα πρωτότυπο αυτό σημαίνει μεγάλη επένδυση. 

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα το αγόραζε... και εδώ 
προφανώς και λογικά ο πρώτος πελάτης θα έπρεπε να είναι οι Ε.Δ.. Το ίδιο 
ισχύει φυσικά και για άλλα συστήματα-προϊόντα.. 

Αναμφίβολα, πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Ελλάδα της κρίσης η εγχώρια αμυντική 
βιομηχανία βιώνει μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, καθώς το ζητούμενο είναι 
να συνεχίσει να υπάρχει η αλυσίδα, για να μπορεί στη συνέχεια να 
διασφαλιστεί..... 

Το ερώτημα λοιπόν είναι, πως είναι δυνατό να συνεχίσουν να υφίστανται οι 
Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες μεσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 

Πως είναι δομημένο το σύστημα σήμερα..ποια η κουλτούρα των Α.Β & 
των απαιτήσεων του ΥΠΕΘΑ..διεθνής εμπειρία & παραδείγματα 

Στην παρούσα φάση η Α.Β έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και 
επικοινωνία με το ΥΠΕΘΑ και ενημερώνεται σε μηνιαία βάση μέσω των 
συναντήσεων με ΓΔΑΕΕ αλλά και εκτάκτως  για θέματα εξοπλισμών και 
γενικότερα θέματα ενδιαφέροντος της Α.Β. Παράλληλα οι θεσμικοί φορείς, τόσο 
ο ΣΕΚΠΥ όσο και ο ΕΕΛΕΑΑ ενημερώνουν τα μέλη τους για θέματα 
εξοπλισμών και πρωτοβουλιών του ΝΑΤΟ, σχετικών φορέων της Ε.Ε άλλα και 
για προγράμματα άλλων χωρών παγκοσμίως, με την συμμετοχή και την 
υποστήριξη του εντεταλμένου προσωπικού των πρεσβειών μας 
συμπεριλαμβανομένων και των ΑΚΑΜ. Αυτό υποδηλώνει πως έχει οργανωθεί 
και δομηθεί ένα δίκτυο το οποίο θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να 
οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και να αναβαθμισθεί για να 
μεγιστοποιηθούν οι δράσεις και τα οφέλη για την Α.Β άλλα και την χώρα μας 
γενικότερα. Σημαντική επίσης είναι η πρωτοβουλία του ΥΠΕΘΑ για την 



προώθηση της Α.Β στο εξωτερικό, με την σύναψη διμερών συμφωνιών, την 
ενεργοποίηση των ΑΚΑΜ και με την συμμετοχή στις αποστολές εξωτερικού  
εκπροσώπων της Α.Β της χώρας.  Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στο ότι η Α.Β 
δεν έχει εικόνα και ενημέρωση για τα σχέδια και τις μελλοντικές απαιτήσεις του 
ΥΠΕΘΑ και των άλλων υπουργείων (civil defence), για απαιτήσεις απόκτησης 
αμυντικών δυνατοτήτων και τις προθέσεις σε προγράμματα προμήθειας κύριου 
εξοπλισμού. Προφανώς στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε ότι 
αναφερόμαστε σε ενημέρωση προθέσεων που να καλύπτει τουλάχιστον βάθος 
πενταετίας ώστε η Α.Β να μπορεί να οργανωθεί και να προετοιμασθεί 
αναλόγως και να εξετάσει την δυνατότητα επένδυσης . 

Αυτό που ενδεχομένως χρειάζεται είναι ενα Σχέδιο Αμυντικών Δυνατοτήτων 
(Defence Capability Plan), στη βάση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις 
Αμυντικές δραστηριότητες. Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν βασισθεί στην 
εμπειρία, την επιστημονική προσέγγιση του θέματος και το μοντέλο που 
υιοθέτησε πρόσφατα μετά από αρκετά χρόνια επεξεργασίας το ΥΠΑΜ της 
Αυστραλίας. 

Defence Capability Plan (DCP) 

O σκοπός ενός Σχεδίου Αμυντικών Δυνατοτήτων (Defence Capability Plan) 
είναι να παρέχει στη βιομηχανία, καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες 
ανάπτυξης δυνατοτήτων  Άμυνας. Παρέχει πληροφορίες στην βιομηχανία 
σχετικά με το το κόστος του , το χρονοδιάγραμμα του έργου, και της εμπλοκής 
της εγχώριας Α.Β. Το DCP είναι χρήσιμο στο να παρέχει καθοδήγηση και 
πληροφορίες-προβλέψεις στην βιομηχανία, όμως δεν είναι έγγραφο σχετικά με 
την πολιτική της βιομηχανίας.  Αυτό με τη σειρά του οδηγεί και την ίδια την 
βιομηχανία σε δικές της επενδύσεις και αποφάσεις σχετικά με την ειδίκευση 
της. Παράλληλα, η κυβέρνηση καθορίζει μια σειρά από Προτεραιότητες 
Δυνατοτήτων Βιομηχανίας- Priority Industry Capabilities (PICs) οι οποίες 
θεωρούνται υψίστης στρατηγικής σημασίας για την Α.Β. Τα PICs περιγράφουν 
δυνατότητες και όχι συγκεκριμένες εταιρίες. 

Strategic Industry Capabilities (SICs). 

Οι SICs είναι δυνατότητες που παρέχουν αυξημένη αμυντική αυτοδυναμία, 
επιχειρησιακή δυνατότητα της Α.Β ή παρατεταμένη σταθερότητα συμβάσεων. 
Τα έργα που περιλαμβάνονται στο DCP αναγνωρίζουν τις σχετικές SICs και 
υποδεικνύουν τις περιοχές που υπάρχουν ευκαιρίες στην Α.Β. 

Τα κύρια συστατικά και πρωτοβουλίες της Αμυντικής Βιομηχανικής 
Πολιτικής 

Ο σκοπός-έμφαση  για την Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική είναι να παρέχει την 
απαιτούμενη αμυντική δυνατότητα για να επιτύχει τους στόχους της, 
υποστηριζόμενη από μια ανταγωνιστική & καινοτόμα Εγχώρια Αμυντική 
Τεχνολογική & Βιομηχανική Βάση (ΕΑΤΒΒ). 

 

 

 



Αυτή η προσέγγιση για την Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική δομείται σε 4 
πυλώνες : 

1. Παροχή Αμυντικής Δυνατότητας . Μια πιο εστιασμένη και 
συντονισμένη σχέση μεταξύ των φορέων του Υπουργείου Άμυνας και 
Βιομηχανίας απαιτείται για την μεγιστοποίηση των Αμυντικών Δυνατοτήτων. 

2. Νέα προσέγγιση στην Αμυντική Καινοτομία.  Το σχέδιο Αμυντικών 
Δυνατοτήτων θα μεταλλάξει τον τρόπο προσέγγισης της καινοτομίας, με 
εξορθολογισμό της εμπλοκής της με την βιομηχανία και τα πανεπιστήμια, 
απλοποιώντας την πρόσβαση στην χρηματοδότηση της Αμυντικής Ε&Τ και 
δημιουργώντας μια αδιάλειπτη σύνδεση μεταξύ απαιτήσεων δυνατοτήτων, 
έξυπνων ιδεών και καινοτομίας στην Α.Β. 

3. Αύξηση ανταγωνιστικότητας και εξαγωγικής δυναμικής.  
Μεγιστοποίηση των ευκαιριών ανταγωνιστικότητας, χτίζοντας δυναμική και 
προοπτικές εξαγωγών, το βάθος των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησης της 
Α.Β. 

4. Περιορίζοντας την γραφειοκρατία. Με εκσυγχρονισμό των 
διαγωνιστικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, με την 
μείωση της γραφειοκρατίας καθιστώντας τα προγράμματα απλούστερα και 
λιγότερο δαπανηρά. 



Η Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις 
που θα πάρει η κυβέρνηση για την υλοποίηση της Βιομηχανικής Πολιτικής, με 
τον εξορθολογισμό των πολυάριθμων προγραμμάτων της βιομηχανίας και της 
καινοτομίας  του Υπ. Άμυνας με δύο γενικές πρωτοβουλίες: 

 Δημιουργία ενός νέου Κέντρου για την Αμυντική Βιομηχανική Δυνατότητα 
(Centre for Defence Industry Capability), υπό την ηγεσία και διοίκηση ενός 
advisory board του ΥΠΑΜ, ώστε να καθοδηγήσει και βελτιώσει την στρατηγική 
συνεργασία με την συμμετοχή εκπροσώπων της Α.Β, παρέχοντας ένα ευρύ 
φάσμα βιομηχανικών προγραμμάτων ευκαιριών και υπηρεσιών δεξιοτήτων και 

 Προωθώντας μια νέα προσέγγιση στην καινοτομία μέσω στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ Άμυνας, της βιομηχανίας και των ερευνητικών 
οργανισμών, ώστε να αναπτύξουν από κοινού την καινοτομία και των 
εμπορικών ευκαιριών 

Μια πολιτική αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να καθορίζει μια σειρά 
ενεργειών όπως: 

 Ύπαρξη αναλυτικού Σχέδιο Αμυντικών Δυνατοτήτων (Defence Capability 
Plan), Defence Industry Policy  και μηχανισμού υλοποίησης, επίβλεψης και 
συντονισμού του όλου έργου όπως αναλύθηκε πιο πάνω 

 Απορρόφηση τεχνολογίας μέσω της διάθεσης κονδυλίων για Ε&Α, 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ξένους προμηθευτές κύριων οπλικών 
συστημάτων. 

 Υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας με ανάθεση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων παραγωγής. 

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι ότι θα υπάρχει κατάλληλος στρατηγικός 
προγραμματισμός των εξοπλιστικών αναγκών των ΕΔ και χάραξη 
χρονοδιαγραμμάτων 

 

 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αμυντική βιομηχανία εν γένει είναι 
οι μελλοντικές τάσεις στους αμυντικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο. 

Ήδη πριν από την Παγκόσμια Οικονομική κρίση του 2008, οι Αμυντικοί 
προϋπολογισμοί είτε αυξάνονταν με πολύ μικρούς ρυθμούς σε πραγματικά 
μεγέθη, είτε μειώνονταν ως αποτέλεσμα των σφιχτών Οικονομικών Πολιτικών 
των κρατών της ΕΕ. 

Αν και η Αμυντική Βιομηχανία είναι πιο καθετοποιημένη σε σχέση μα άλλες 
αγορές, υπάρχουν χιλιάδες διαφοροποιημένες ΜΜΕ που εξυπηρετούν τις 
μεγάλες Βιομηχανίες του Χώρου. Τέλος, οι σχετικά χαμηλές επενδύσεις σε R&D 
στην Ε.Ε συγκρινόμενες με αυτές των ΗΠΑ ή άλλων τεχνολογικά προηγμένων 
Χωρών όπως η Ιαπωνία, εκλαμβάνεται ως τροχοπέδη στο μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. 

Συνοψίζοντας, οι παράγοντες κλειδιά, τα δυνατά σημεία δηλαδή, οι αδυναμίες, 
οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι για τις Ευρωπαϊκές Αμυντικές Βιομηχανίες: 

Δυνατά σημεία: 

• Διττής εφαρμογής προϊόντα & Αγορές. 

• Υψηλή διεθνοποίηση των μεγάλων εταιριών. 

• Ύπαρξη συγκεκριμένης στόχευσης για επίτευξη ανταγωνιστικότητας. 

• Ενοποίηση/Αναδιοργάνωση ενόψει σε πολλούς τομείς. 

• Ισορροπημένες ηλικιακές πυραμίδες σε μεγάλες εταιρίες του Χώρου. 

• Υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Αμυντική αγορά. 

• Κινητικότητα στελεχών εντός των Ευρωπαϊκών εταιριών. 

 



Αδυναμίες 

• Αυξανόμενα κόστη νέου εξοπλισμού και Αμυντικών Συστημάτων. 

• Συγκριτικά χαμηλές δαπάνες σε R&D. 

• Δυσκολίες σε διασυνοριακές συνεργασίες. 

• Μεγάλο ρίσκο σε έλλειψη προσόντων που μπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις/αναβολές προγραμμάτων. 

• Ρίσκα που συνδέονται με ηλικιακές πυραμίδες των ΜΜΕ. 

• Χαμηλή Ελκυστικότητα των Αμυντικών Βιομηχανιών για νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας. 

Ευκαιρίες 

• Νέο Ευρωπαϊκό κανονιστικό περιβάλλον για την Άμυνα. 

• Μεγάλες ανάγκες για αντικατάσταση, αναβάθμιση και ανατροφοδότηση του 
Αμυντικού εξοπλισμού και των Συστημάτων. 

• Αυξανόμενη Αγορά Συντήρησης. 

• Outsourcing παραδοσιακών Στρατιωτικών λειτουργιών. 

• Αυξανόμενη αγορά ασφάλειας. 

• Πολιτικές εφαρμογές Αμυντικών τεχνολογιών. 

• Αυξανόμενη ζήτηση από μη Ευρωπαϊκές Χώρες. 

Απειλές 

• Στασιμότητα ή μείωση των Αμυντικών Προϋπολογισμών εντός της Ε.Ε. 

• Μικρή αύξηση στην παγκόσμια εφοδιαστική ζήτηση. 

• Αυξανόμενος Ανταγωνισμός από Αναπτυσσόμενους κατασκευαστές σε άλλες 
Χώρες εκτός Ε.Ε. 

• Υψηλά εμπόδια εισόδου σε αγορές εκτός Ε.Ε. 

• Χαμηλή Ελκυστικότητα των Αμυντικών Βιομηχανιών για νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας. 

Το μήνυμα είναι καθαρό επένδυση στην καινοτομία & Συνέργιες-
Συνεργασίες 

Η βιομηχανία αεροδιαστημικής και άμυνας βρίσκεται σε μια όλο και πιο 
προκλητική-δυσχερή κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, οι στρατιωτικές δαπάνες 
σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν κάτω από τεράστια πίεση, οι κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσμο δεν έχουν ξεκινήσει πολλά προγράμματα νέων οπλικών 
συστημάτων και λιγότερα βρίσκονται στον ορίζοντα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στις 
Α.Β να αναπτύσσουν συνεργασίες με εταιρείες, σε νέους στρατιωτικούς τομείς 
που σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών, όπως η κυβερνο-άμυνα.  
Οι εταιρείες A&D θα πρέπει να αφομοιώσουν σημαντικές πτυχές της 
φιλοσοφίας της καινοτομίας και των συνεργαζόμενων εταιρειών 

Συνέργειες ... συνεργασίες 

Συνέργειες ... συνεργασίες με ΑΕΙ/ΤΕΙ & ερευνητικά κέντρα – φορείς για 
απόκτηση στελεχών & ανάληψη προγραμμάτων Ε&Τ προσαρμοσμένων σε 
εφαρμοσμένα προγράμματα και όχι σε έρευνα για την έρευνα. 



Οι εθνικοί πόροι είναι πολλοί λίγοι ώστε να δαπανώνται σε προγράμματα που 
δεν φέρνουν προστιθέμενη αξία  στις Α.Β αλλά και στην χώρα. Απαιτείται 
προσεκτική και στοχευμένη επιλογή και συμμετοχή σε προγράμματα που έχουν 
ενδιαφέρον και εφαρμογή στην Α.Β και όχι σε προγράμματα που απλά γίνονται 
γιατί δεν υπάρχουν άλλα. 

Παρόμοια θα πρέπει να είναι η στόχευση και οι προτεραιότητες της Α.Β για 
συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά και Νατοϊκά προγράμματα, με κύρια έμφαση την 
απόκτηση τεχνογνωσίας και την προώθηση-ενίσχυση της Α.Β 

Σκοπός είναι η σταδιακή απόκτηση αυτονομίας σε Ε&Τ και παραγωγη 
ιδίων προϊόντων. 

Προτάσεις 

Άμεση ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Αμυντικών Δυνατοτήτων και 
Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, που θα καθορίζει τους στόχους, τις δράσεις 
για το μέλλον της  Α.Β και τις τεχνολογίες στις οποίες θα πρέπει να 
επενδύσουμε την επόμενη 10ετία, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις , σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους “παίκτες” (κυβέρνηση-Α.Β-
ακαδημαϊκούς & ερευνητικούς φορείς) 

Μετά την έγκριση της ΕΑΒΣ άμεση σύσταση του Συμβουλίου Αμυντικής 
Έρευνας Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ), με συμμετοχή και εκπροσώπων 
της Α.Β, η οποία πέραν των άλλων θα αναλάβει ή θα διαδραματίσει κεντρικό 
ρόλο στην εκπόνηση των ανωτέρω 

Απορρόφηση τεχνολογίας μέσω της διάθεσης κονδυλίων για Ε&Α, Ε&Τ 

Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ξένους προμηθευτές κύριων οπλικών 
συστημάτων. 

Υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας με ανάθεση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων παραγωγής. Στόχος και επιδίωξη όλων θα πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών  από ελληνικές εταιρείες 

Αλλαγή της νοοτροπίας του integration και επιδίωξη για την συμμετοχή της Α.Β 
σε όλα τα προγράμματα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε κυβερνητικά 
προγράμματα...Με την ανάληψη ουσιαστικού υποκατασκευαστικού έργου είτε 
με την μορφή συγκεκριμένου προϊόντος ή έργου είτε με την συμπαραγωγή 
υποσυστημάτων με την μεταφορά τεχνογνωσίας στην χώρα... 

Είναι μικρή η αγορά της Α.Β της χώρας και υπ αυτή την έννοια είναι προς 
συμφέρον όλων, η κατά το δυνατόν συνεργασία, η συμπλήρωση των 
δυνατοτήτων των εταιριών προς το  κοινό συμφέρον. 

Στρατηγικές Συνεργασίες με Εξωστρεφή προσανατολισμό στην παγκόσμια 
αγορά Συνέργιες σε όλα τα επίπεδα ώστε να ενδυναμωθεί η Α.Β και να μπορεί 
να διεκδικεί με αξιώσεις ολοκληρωμένα προγράμματα τόσο του εσωτερικού 
όσο και του εξωτερικού. 

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες διττής χρήσης και καινοτομία σε προγράμματα 
και προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας 

Εισαγωγή στην ατζέντα των εταιριών της Α.Β και διαστημικών προϊόντων και 
εφαρμογών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν τεχνολογία 
αιχμής. 

Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε Α.Β, ώστε να είναι 



ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τάσεις και τις νέες 
τεχνολογίες. 

Επισύνδεση της Α.Β με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα και φορείς για ανάπτυξη 
εφαρμοσμένων προγραμμάτων έρευνας και εξεύρεση μελλοντικού 
επιστημονικού προσωπικού σύμφωνα με προτεραιότητες και στόχους που θα 
έχουν καθοριστεί κεντρικά από το ΣΑΕΤΒ.  

 

Χαράλαμπος Παπασπύρος 
Αντιπρόεδρος   Ε.Α.Β 


