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“Growth Awards 2022”: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) στις 3 πιο 

δυναμικές εταιρίες στην Ελλάδα στην «Έρευνα και Καινοτομία» 
 
Κορωπί, 7 Νοεμβρίου 2022: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) αναδείχθηκε για 2η συνεχή χρονιά, 

στις τρεις (3) πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην κατηγορία «Έρευνα και Καινοτομία» στο πλαίσιο 

των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”.  

Η IDE διακρίθηκε για τις εξαιρετικές επιδόσεις της, οι οποίες την ανέδειξαν ως “Growth Driver”, 

στην «Έρευνα και Καινοτομία», επισφραγίζοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της και 

αποτελώντας παρακαταθήκη για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο μέλλον. 

Τα Growth Awards, που διοργανώνουν από κοινού η Eurobank και η Grant Thornton, αποτελούν 

μία πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που συμβάλλουν καταλυτικά στη 

δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα μας, έχοντας ως γνώμονα τη δυναμική 

ανάπτυξη, την έρευνα & καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ψηφιακή εξέλιξη, την υιοθέτηση 

σύγχρονης προσέγγισης ESG (Environmental, Social & Governance) και τη νεοφυή 

επιχειρηματικότητα. Η 6η Τελετή Βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα 

στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου και μεταδόθηκε διαδικτυακά, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022. 

Η επιλογή των νικητών γίνεται μέσω της άντλησης πληροφοριών από δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις, για περισσότερες από 8.000 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με 

γνώμονα βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Στην 20μελή Επιτροπή Βραβεύσεων, προεδρεύουν από κοινού ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ΑΕ και ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της 

Grant Thornton ενώ ως μέλη της συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού 

και ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας. 

 

#           #          # 
 

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.  
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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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