ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη της Σχολής Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών
Αξιωματικών Διαβιβάσεων στην IDE
Κορωπί, 3 Νοεμβρίου 2022: Η διοίκηση και σπουδαστές της Σχολής Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του
Γενικού Επιτελείου Στρατού, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της INTRACOM DEFENSE
(IDE), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής.
Στελέχη της εταιρείας υποδέχτηκαν τους επισκέπτες και τους ενημέρωσαν για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και για τις βιομηχανικές υποδομές και τις
δραστηριότητές της στη διεθνή και εγχώρια αγορά αμυντικών συστημάτων, στους τομείς
των ασφαλών επικοινωνιών, των μη επανδρωμένων αεροχημάτων και των υβριδικών
συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στην συμμετοχή της στην υλοποίηση σειράς πολυεθνικών
προγραμμάτων, αλλά και αμυντικών προγραμμάτων από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η IDE αποτελεί μια ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική βάση για την στήριξη
της αμυντικής υποδομής της χώρας. Η εταιρεία συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό, τη
συντήρηση και υποστήριξη υπαρχόντων συστημάτων, αλλά και στην εγχώρια ανάπτυξη και
κατασκευή νέων που δύνανται να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, προσδίδοντας πολλαπλασιαστές ισχύος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και
συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομία της χώρας.
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Σχετικά με την IDE
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) 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
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