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Ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση αμυντικού εξοπλισμού AUSA 2022 (10-

12.10.2022). 

 

Χώρα μας συμμετείχε για 9ο συνεχές έτος με Εθνικό Περίπτερο στη διεθνή εμπορική έκθεση 

αμυντικού εξοπλισμού που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων AUSA 

(Association of US Army) στο εκθεσιακό κέντρο Walter Washington Convention Center της 

αμερικανικής πρωτεύουσας. ‘Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, η ελληνική 

συμμετοχή διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο (AmCham / American-

Hellenic Chamber of Commerce), σε συνεργασία με τον φορέα Enterprise Greece, υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΑΕΕ / Γενική Δ/νση Αμυντικών Επενδύσεων και 

Εξοπλισμών). 

 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η διεθνής έκθεση AUSA αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση 

τομέα αμυντικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, στην έκθεση έτους 2022 συμμετείχαν επίσης με εθνικό 

περίπτερο η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ν. Κορέα, ενώ υπήρξαν μεμονωμένες συμμετοχές 

εταιρειών του Ην. Βασιλείου, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, 

της Νορβηγίας, της Ινδίας, του Κουβέιτ, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας. 

 

Στο ελληνικό περίπτερο / Hellenic Pavilion, AUSA 2022, το οποίο εγκαινίασε ο Υφυπουργός 

Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Χαρδαλιάς, συμμετείχαν 15 εταιρείες: Hellenic Defense Systems S.A., 

Alpha Systems, Aeroservices, Scytalys, S.A.S Technologies, heon Sensors S.A., SOTIRIA, 

AUTOMATA και υπό συμμετοχή του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

(ΣΕΚΠΥ / HASDIG) οι εταιρείες AKMON SA, ALTHOM, ALTUS, ELFON LTD., FEAC, HED 

Engineering και Miltech Hellas S.A. Στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν επίσης ως εκθέτης η 

DEFEA (που προωθεί στις ΗΠΑ την ε/ αμυντική έκθεση DEFEA, οποία πραγματοποιήθηκε 

τελευταία φορά τον Ιούνιο 2021 με US Pavillion και πολυπληθή α/ εκπροσώπηση, με τη 

συνδιοργανωτική συνδρομή του Amcham), αλλά και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών “Δημόκριτος” 

μαζί με το, υπό την αιγίδα του, τεχνολογικό πάρκο “LEFKIPPOS”. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η φετινή συμμετοχή της χώρας μας εμπλουτίστηκε με τη διοργάνωση 

της ειδικής εκδήλωσης “Greek Innovation Day” για προβολή των καινοτόμων προϊόντων των 

ελληνικών εταιριών σε εξειδικευμένο κοινό εκπροσώπων αμερικανικών εταιριών αλλά και του 

αμερικανικού στρατού. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. ιστοσελίδα AUSA https://meetings.ausa.org/annual/2022/ και 

ειδικότερα για Hellenic Pavilion βλ. 

https://meetings.ausa.org/annual/2022/exhibitor_exhibitor_list.cfm? (booth 1031), αλλά και στη 

σχετική ιστοσελίδα του Amcham https://www.amcham.gr/events/event/ausa-2022/. 
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