ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Hellenic Pavilion - AUSA 2021 ANNUAL MEETING AND EXHIBITION

Δευτέρα 19.07.2021 | Στο πλαίσιο της Έκθεσης DEFEA 2021, πραγματοποιήθηκε
ειδική εκδήλωση ενημέρωσης για την οργάνωση του ελληνικού περιπτέρου στην
AUSA 2021 Annual Meeting and Exposition, η οποία θα πραγματοποιηθεί 11-13
Οκτωβρίου, στην Washington των ΗΠΑ. Το ελληνικό περίπτερο, για 8η διαδοχική
χρονιά, οργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και του Enterprise Greece.
H AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, που
πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, είναι η σημαντικότερη εκδήλωση στη Βόρεια
Αμερική, για τα θέματα της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και του σύγχρονου
στρατού. Αποτελεί μια ξεχωριστή και συναρπαστική ευκαιρία παρουσίασης
υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες του κλάδου, τον αμερικανικό στρατό
και την παγκόσμια στρατιωτική κοινότητα. Παράλληλα, προσφέρει εξαιρετικές
δυνατότητες δικτύωσης για τις εγχώριες βιομηχανίες.
Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές αλλά διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες
συμμετέχουν και παρουσιάζουν τα εκθέματα τους στην AUSA ενώ οι επισκέπτες
ανέρχονται στους 30.000 , ανάμεσά τους κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι του
υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και άλλων χωρών, στρατιωτικές αποστολές από όλο τον
κόσμο, καθώς και ηγέτες της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας. Περισσότερες από
10 χώρες διοργανώνουν εθνικά περίπτερα μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, αναφερόμενος στην συμμετοχή του Hellenic Pavilion, στην AUSA
2021, δήλωσε: “Θεωρώ, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η ελληνική παρουσία στην
AUSA, αποτελεί ένα κοινό στοίχημα όλων μας. Η ευκαιρία που δίνεται από την AUSA,
είναι μοναδική για αυτή την ουσιαστική διασύνδεση με την παγκόσμια στρατιωτική

κοινότητα, αλλά και τη δυναμική δικτύωσης για τις εγχώριες βιομηχανίες. Σε αυτήν
την κομβική συγκυρία, χρειάζεται η συμπόρευση όλων μας σε μια κοινή προσπάθεια
να επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα στο κάδρο μιας ανάπτυξης με κύριους άξονες
τον εξωστρεφή προσανατολισμό και τον ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό”.
Από την πλευρά της η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και
Μέλος ΔΣ, Enterprise Greece, επεσήμανε: “Η Enterprise Greece, η οποία είχε στηρίξει
την πρώτη Ελληνική συμμετοχή στην έκθεση το 2014, συνεχίζει να βρίσκεται στο
πλευρό των ελληνικών εταιριών του κλάδου και φέτος. H AUSA θεωρείται μία από τις
πλέον σημαίνουσες διεθνείς εκθέσεις στην Αμερική στον τομέα της αμυντικής
βιομηχανίας και οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες πρέπει να είναι εκεί”.
Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, αφού αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της ελληνικής παρουσίας
στην AUSA, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν τη συμμετοχή στη φετινή
έκθεση καθώς και τα πλεονεκτήματα που θα έχουν οι συμμετέχουσες εταιρείες από
την αξιοποίηση της διασύνδεσης με το παγκόσμιο οικοσύστημα της αμυντικής
βιομηχανίας. «Ξεκινήσαμε με 5 εταιρίες εκθέτες το 2014, σήμερα ξεπερνάμε τις 12
εταιρίες και η τάση συμμετοχών είναι αυξητική. Σημαντικές συνεργασίες και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας έχουν επιτευχθεί στα 7 χρόνια παρουσίας μας στην AUSA,
μια παρουσία η οποία τοποθετεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ως
συμμετέχουσα και συνομιλούσα με τις κυρίαρχες δυνάμεις σε παγκόσμιο πλαίσιο»,
δήλωσε ο κ. Σπυρτούνιας.

