
1A Holland Park, London W11 3TP, UK 
Τ. 0044 (0) 20 7727 8860    F. 0044 (0) 20 7727 9934 

Email: ecocom.london@mfa.gr       Webpage: www.agora.mfa.gr 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

Συμμετοχή Ελλήνων εκθετών στη Διεθνή Έκθεση “Defence & Security 
Equipment International” 

(Λονδίνο, 10-13/9/2019) 

Η διεθνής έκθεση “Defence & Security Equipment International - DSEI” πραγματοποιήθηκε στο 
Λονδίνο μεταξύ 10 και 13 Σεπτεμβρίου 2019. Πρόκειται για κορυφαία εκδήλωση του τομέα 
ασφάλειας και άμυνας, που φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις και εθνικές ένοπλες δυνάμεις με 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, στη φετινή DSEI συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 
εκθέτες από 49 χώρες, σε αυτόνομα ή, κυρίως, εθνικά περίπτερα. Εκτός του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που είχε την πολυπληθέστερη εκπροσώπηση (807 εταιρίες), μεγάλη συμμετοχή 
κατέγραψαν ακόμα οι ΗΠΑ (210 εταιρίες), Γερμανία (66), Καναδάς (53), Τουρκία (52), Γαλλία 
(42), Αυστραλία (39), Νότια Αφρική (33), Ισραήλ (32), Ιταλία (30) και Ολλανδία (29). Με 
περισσότερες από δέκα συμμετοχές έκαστη εκπροσωπήθηκαν οι Σουηδία, Ινδία, Νορβηγία, ΗΑΕ, 
Δανία, Τσεχία, Βραζιλία, Κίνα, Φινλανδία, Εσθονία, Ν. Κορέα, Βέλγιο, Αυστρία και Λετονία, ενώ 
με λιγότερες από δέκα εταιρίες συμμετείχαν οι Ισπανία, Λιθουανία, Πακιστάν, Ελβετία, Ιαπωνία, 
Σλοβενία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Χιλή, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Καζακστάν, 
Σαουδική Αραβία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μπελίζ, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πορτογαλία, 
Σερβία και Ταϊλάνδη . 

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν τέσσερεις εταιρίες, οι IDE – Intracom Defense, Kibo Cabins, 
Miltech Hellas S.A. και Theon Sensors. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκαν συνέδρια και σεμινάρια στα οποία πραγματοποιήθηκαν 
εισηγήσεις από περισσότερους από 280 εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και της 
βιομηχανίας του ΗΒ και άλλων χωρών. Η συμμετοχή στο συνεδριακό σκέλος της DSEI ήταν επί 
πληρωμή και σύμφωνα με τους διοργανωτές, ανήλθε σε 9.000 συνέδρους περίπου. 

Η φετινή DSEI παρουσίασε χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το παρελθόν, η οποία 
ενδέχεται να συνδέεται με την παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με την αποχώρηση 
του ΗΒ από την ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο φόρουμ για 
την παρουσίαση νέων προϊόντων, για τη δικτύωση με υποψήφιους αγοραστές, αλλά και για τη 
διερεύνηση και ανάπτυξη συνεργασιών με τις εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την DSEI είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
www.dsei.co.uk. Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο μεταξύ 14 και 17 
Σεπτεμβρίου 2021. 
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