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Aerospace & Defense Industrial Cooperation

Ο μεγαλύτερος όμιλος αμυντικής 
τεχνολογίας στην Ελλάδα
O Όμιλος εταιρειών EFA GROUP που δρα-
στηριοποιείται στην αγορά της αεροδι-
αστημικής, άμυνας, νέων τεχνολογιών 
και ασφάλειας για πάνω από 30 χρόνια, 
αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο αμυντι-
κής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Απασχο-
λεί πάνω από 320 υπαλλήλους, κυρίως 
Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς, 
και έχει εδραιωθεί σε περισσότερες από  
55 χώρες παγκοσμίως. 

Με ναυαρχίδα την THEON SENSORS,  
No1 εταιρεία στον κόσμο σε Συστήμα-
τα Νυχτερινής Όρασης για την Άμυνα 
και την Ασφάλεια, στον Όμιλο ανήκουν  
επίσης η EFA VENTURES, η SCYTALYS και 
η ES SYSTEMS. Οι δραστηριότητες του 
Ομίλου ενισχύονται από την EPICOS,  
τη μοναδική διεθνώς Β2Β διαδικτυακή 
πύλη για τον χώρο της Αεροδιαστημι-
κής, Άμυνας και Νέων Τεχνολογιών. 

Πρόσφατα, ο Όμιλος προχώρησε σε 
στρατηγικές συνεργασίες και επεν-
δύσεις με τις εταιρείες DEFENDER  
(Πανοραμικές Κάμερες και Συστήματα 
Ανάλυσης και Επεξεργασίας Εικόνας), 
UCANDRONE, G.A. AVIATION SERVICES 
και AETHER  AERONAUTICS. 

Δύναμή μας οι άνθρωποί μας
Στρατηγικό πλεονέκτημα του Ομίλου απο-
τελεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυ-
ναμικό του. Ο 'Ομιλος επενδύει όχι μόνο σε 
αύξηση προσλήψεων (με στόχο να φτάσει τα 
400 άτομα μέχρι τέλος του έτους, συνεχίζο-
ντας τη διαρκώς αυξητική του τάση), αλλά 
κυρίως στη μετεκπαίδευση όλου του υφιστά-
μενου προσωπικού του σε ένα ευρύ φάσμα 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μετεκπαίδευση 
του προσωπικού αφορά στην απόκτηση 
ψηφιακών ικανοτήτων, την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, καθώς και τον εμπλουτισμό ιστο-
ρικών και άλλων πολιτιστικών γνώσεων που 
συνδέουν την Ελλάδα με την κατανόηση δια-
φορετικών πολιτισμών. 

Εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές και 
επενδύοντας στην ανάπτυξη των ανθρώπων 
μας, παρέχουμε σε κάθε εργαζόμενο ίσες 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
του, τη διεύρυνση των οριζόντων του, και τη 
δυνατότητα να εξελιχθεί επαγγελματικά και 
να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
Αναζητούμε υποψηφίους με τεχνικό και 
business εκπαιδευτικό υπόβαθρο, που επιθυ-
μούν συνεχή επαγγελματική εξέλιξη σε ένα 
δυναμικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  
Στον Όμιλο εταιρειών EFA Group μπορούμε 
να κάνουμε τη διαφορά στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία των εργαζομένων μας. 
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 EFA Group
- HR Awards 2021, Bronze Award

- Manufacturing Excellence 
Awards 2020, Winner Award

 
 Theon Sensors

- Manufacturing Excellence 
Awards 2020, 3 Awards

- Diamonds of the Greek 
Economy 2020
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