
                                                                                                                             
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Intracom Defense: Επέκταση συνεργασίας με την Diehl Defence 

 για τους γερμανικούς πυραύλους IRIS-T 

Κορωπί, 24 Μαΐου 2021: Η Intracom Defense (IDE) επεκτείνει τη συνεργασία της με τη 

γερμανική εταιρεία Diehl Defence, με την ανάληψη νέων εργασιών που αφορούν στην 

παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της οικογένειας πυραύλων αέρος-

αέρος και επιφανείας-αέρος IRIS-T, καθώς και στον σχεδιασμό και παραγωγή σταθμών 

για την επίγεια υποστήριξή τους. 

Τα καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα που σχεδιάζει και παράγει η IDE για πυραυλική και 

αεροπορική χρήση, παρέχουν απόλυτη αξιοπιστία σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον 

λειτουργίας η οποία, μεταξύ άλλων, προέρχεται από: 

• Την τεχνολογία και εμπειρία διεθνούς επιπέδου της IDE στον τομέα αμυντικών 

συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας, με χρήση υψηλού ρυθμού μετάδοσης 

δεδομένων που διακρίνονται για την ανθεκτικότητα της επικοινωνιακής ζεύξης, την 

ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας, αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

ενδεχομένων παρεμβολών. 

• Τις εξειδικευμένες και προηγμένες δυνατότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και 

παραγωγής που διαθέτει η IDE σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υψηλών 

ταχυτήτων, καθώς και σε αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές μονάδες, που επιτρέπουν 

την ανάπτυξη εφαρμογών με ιδιαίτερα απαιτητικούς όρους, τόσο ως προς το μέγεθος, 

το βάρος και την ισχύ, αλλά και ως προς την ανταγωνιστικότητα του κόστους (SWaP-

C). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πρόσφατα η IDE ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες 

δοκιμές πιστοποίησης του ανασχεδιασμένου και σύγχρονου εξοπλισμού ελέγχων πεδίου 

(Field Test Equipment - FTE) των πυραύλων, που εξαλείφει όλα τα υφιστάμενα θέματα 

τεχνολογικής απαξίωσης. Η νέα σχεδίαση, προσφέρει μια βελτιστοποιημένη λύση 

μειωμένου κόστους (με νέες ηλεκτρονικές μονάδες) και αυξημένης αξιοπιστίας. 

O κ. Γεώργιος Τρουλλινός, Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, δήλωσε: «Η επέκταση της ήδη 

επιτυχημένης συνεργασίας με την Diehl Defence στην οικογένεια πυραύλων IRIS-T 

πιστοποιεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα και το προηγμένο τεχνολογικό επίπεδο της 

εταιρείας, αλλά επιβεβαιώνει και την πολύτιμη τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη που 

παρέχει η εταιρεία μας προς τους βιομηχανικούς της εταίρους και πελάτες, καθώς και 

προς τις Ελληνικές και διεθνείς Ένοπλες Δυνάμεις». 
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Σχετικά με την IDE 

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), θυγατρική της Intracom Holdings, είναι μια καταξιωμένη 

ελληνική εταιρεία στον χώρο των Αμυντικών συστημάτων με αξιοσημείωτη εξαγωγική 

δραστηριότητα. Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην 

ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών 

συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων 

λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων 

συστημάτων.  

Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του NATO, συμμετέχει σε διεθνή 

προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Η εξωστρέφεια, 

η αξιοπιστία και η ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα 

έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πορείας της. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.intracomdefense.com 

Υπεύθυνος για θέματα Επικοινωνίας 

κα Βίκυ Ρουχωτά 

Τηλέφωνο: 210-6678698 

Email: vrouh@intracomdefense.com  
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