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+++ Ανανέωση υποστήριξης των PATRIOT στην INTRACOM Defense Electronics από 

NATO/NAMSA +++ 

Η NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) ανέθεσε εκ νέου στην INTRACOM Defense 

Electronics και για δύο (2) επιπλέον χρόνια την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων 

PATRIOT που βρίσκονται στην Ευρώπη (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία και συστημάτων 

των ΗΠΑ στην Ευρώπη) μετά την επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων δύο ετών. 

Η INTRACOM Defense Electronics έχει αποκτήσει σημαντικά υψηλή τεχνογνωσία και διακρίνεται 

για την τεχνολογική της υποδομή στα συστήματα PATRIOT, λόγω της συμμετοχής της στην 

προμήθεια των συστημάτων PATRIOT της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, για τα οποία η 

εταιρία κατασκεύασε και ολοκλήρωσε την πλειοψηφία των ηλεκτρονικών επίγειων συστημάτων 

τους. Παράλληλα, η εταιρία κατάφερε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τη NAMSA, 

αναλαμβάνοντας σημαντικό έργο στους σταθμούς εκτόξευσης των PATRIOT. 

Η αρχική σύμβαση υποστήριξης των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT στην Ευρώπη, 

διάρκειας τριών (3) ετών, ανατέθηκε στην INTRACOM Defense electronics μέσω διεθνούς 

διαγωνισμού και η επιλογή της για την επέκταση της σύμβασης γίνεται περίπου ένα έτος πριν τη 

λήξη της ανάθεσης. Η ανανέωση της ανάθεσης με τη NAMSA ενδυναμώνει τη συνεργασία της 

INTRACOM Defense Electronics με τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ και διευρύνει τη λίστα των 

διεθνών πελατών της εταιρίας. 

Η NAMSA έχει την ευθύνη οργάνωσης κοινών προμηθειών, προμήθειας ανταλλακτικών και 

επισκευών που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των διαφόρων οπλικών συστημάτων των 

χωρών - μελών του ΝΑΤΟ. 

Σχετικά με την INTRACOM Defense Electronics  

Η INTRACOM Defense Electronics, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής 

ηλεκτρονικών αμυντικών συστημάτων, είναι θυγατρική της Intracom Holdings, ενός από τους 

μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Η INTRACOM Defense 

Electronics ειδικεύεται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών επικοινωνιακών 

συστημάτων, συσκευών κρυπτογράφησης, συστημάτων διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών, 

ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, ραντάρ, προσομοιωτών και συστημάτων ελέγχου και 

δοκιμών. Η εταιρία συμμετέχει σε πολυεθνικά προγράμματα συμπαραγωγής και διεθνή 

προγράμματα έρευνας, σε συνεργασία με μεγάλες αμυντικές εταιρίες και οργανισμούς, και 

συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Η INTRACOM Defense 

Electronics εξάγει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην 

Ισπανία, στις ΗΠΑ, στην Κύπρο, στην Ολλανδία και στη Σουηδία. Περισσότερες 

πληροφορίες:www.intracom defense.com 
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