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ΘΕΜΑ: Επένδυση 222 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο CETEDEX στη Χαέν από την ισπανική 

Κυβέρνηση με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 2.600 θέσεων εργασίας 

Στις 2/12 στη Χαέν της Ανδαλουσίας, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, συνοδευόμενος από 

την Υπουργό Άμυνας κας Robles προήδρευσε της παρουσίασης του έργου του Τεχνολογικού 

Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, 

CETEDEX), ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 222 εκατ. ευρώ για την έναρξη της λειτουργίας του, 

με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 2.600 θέσεων εργασίας σε διάστημα προσεχούς 

εξαετίας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της 

Κυβέρνησης για επαναβιομηχανοποίηση και εδαφική συνοχή της χώρας, η οποία πρόκειται να 

μετατρέψει τη Χαέν σε κινητήρια δύναμη έρευνας και καινοτομίας και υπογράμμισε τον ρόλο των 

τομεακών Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον Οικονομικό Μετασχηματισμό (PERTE). 

Σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, «η χώρα αναπτύσσεται, προστατεύοντας παράλληλα τις 

μεσαίες και εργατικές τάξεις της και εκσυγχρονίζεται με νέα έργα που βασίζονται στην ψηφιοποίηση 

και την οικολογική μετάβαση», προσθέτοντας ότι «μέσω του νέου αυτού Κέντρου, οι πολιτικές 

έρευνας και ανάπτυξης θα ριζώσουν στην περιοχή, η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί και η Χαέν 

θα τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της βιομηχανικής ασφάλειας και άμυνας, αποτελώντας πηγή 

πλούτου και ποιοτικής απασχόλησης για πολλές επαρχίες». Επιπλέον, κ. Sánchez επισήμανε την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που πρόκειται να προσφέρει το εν λόγω έργο στη περιοχή, με τη 

δημιουργία ορισμένων βασικών υποδομών, οδικών, σιδηροδρομικών και τηλεπικοινωνιακών. 

 

Το project δημιουργίας του Τεχνολογικού Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού (CETEDEX) θα 

αποτελείται από 3 μεγάλα έργα: (α) το πρώτο τιτλοφορείται «Anti-Drone Systems» και έχει σκοπό  

την δημιουργία ενός Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού για την άμυνα κατά των drones, (β) το 

δεύτερο ονομάζεται «Αυτόνομα και Συνδεδεμένα Οχήματα» (“Vehículos Autónomos y Conectados”), 

το οποίο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός τεχνολογικού κέντρου για επίγειες πλατφόρμες, 

προηγμένα συστήματα υποστήριξης της οδήγησης και ευφυή οχήματα και (γ) το έργο «Τεχνητή 

Νοημοσύνη» που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης 

και στην προώθηση τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα. «Η Εθνική Στρατηγική για την 

Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ως στόχο να καταστήσει την Ισπανία διεθνές σημείο αναφοράς στον 

μετασχηματισμό προς μια οικονομία δεδομένων, με την τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη στις 

αλυσίδες αξίας ολόκληρου του βιομηχανικού μας ιστού», τόνισε ο κ. Sánchez, αναφερόμενος στη 

δέσμευση της Ισπανίας για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και πρωτοπορία σε στρατηγικούς 

τομείς. 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 
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