
                                                                                                                             
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

INTRACOM DEFENSE: Οι καινοτομίες που παρουσίασε στην 
EUROSATORY 2022 στο Παρίσι 

 

Κορωπί, 21 Ιουνίου, 2022: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) έλαβε μέρος στη διεθνή έκθεση 

Άμυνας και Ασφάλειας "EUROSATORY 2022", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 

μεταξύ 13-17 Ιουνίου 2022 και στην οποία συμμετείχαν 1800 εκθέτες από 62 χώρες.  

Τα εκτιθέμενα προϊόντα και λύσεις της IDE προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από τις 

στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ισπανίας, του Ισραήλ, της 

Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, του Ομάν, της Σαουδικής Αραβίας και της 

Σλοβενίας. 

Τα στελέχη της IDE είχαν επίσης την τιμή να υποδεχθούν στο περίπτερο της εταιρίας, 

ανώτατα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας της 

Κύπρου.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με μεγάλες αμυντικές εταιρείες και στελέχη του 

κλάδου, εστιάζοντας στις σύγχρονες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές δυνατότητες της 

εταιρείας, καθώς και στις προηγμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις της στους τομείς 

των:  

 Συστημάτων επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφοριών (Communication & 

Information Management Systems), με παρουσίαση λειτουργικής C4I αρχιτεκτονικής 

οχημάτων, συμβατή με εφαρμογές NVGA, βασισμένη στον WiSPRevo Τακτικό 

Κόμβο Αποστολής (Tactical Mission Node) της IDE. 

 Προηγμένων Ηλεκτρονικών διατάξεων για ραντάρ, οπλικών και πυραυλικών 

συστημάτων (Advanced Radar and Missile Electronics). 

 Συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων 

(Surveillance, Reconnaissance and Risk Assessment Systems). 

 Εξελιγμένων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και μονάδων 

συσσωρευτών για αμυντικές εφαρμογές, με την IDE να αναπτύσσει το δικό της 

ηλεκτρικό νανο-δίκτυο, βασισμένο στην τακτική υβριδική γεννήτρια HGT20K και ένα 

Tactical Power Hub, για να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ισχύ το εκθεσιακό της 

περίπτερο καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 
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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  

 


