
                                                                                                                             
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H INTRACOM DEFENSE υποδέχεται την Πρέσβη της Λιθουανίας 

Κορωπί, 13 Φεβρουαρίου 2023: Ανώτατα στελέχη της INTRACOM DEFENSE (IDE) είχαν 

την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούν την Α.Ε., Πρέσβη της Λιθουανίας στην Ελλάδα, κα Lina 

Skerstonaitė, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί. Η Πρέσβης της Λιθουανίας είχε 

την ευκαιρία να επισκεφθεί τις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της IDE και να 

ενημερωθεί για τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για τις διεθνείς 

συνεργασίες που αναπτύσσει η IDE με διακεκριμένες εταιρείες και οργανισμούς. 

Η Πρέσβης ενημερώθηκε επίσης, για το Σύστημα Επικοινωνιών και Πληροφοριών WiSPR, 

το οποίο εξοπλίζει διάφορους τύπους στρατιωτικών οχημάτων του Λιθουανικού Στρατού και 

έχει αποδείξει τις προηγμένες και καινοτόμες δυνατότητές του στο πεδίο. 

Η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της IDE και της βιομηχανίας της Λιθουανίας, 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η IDE έχει επενδύσει σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και 

εξειδικευμένο κέντρο υποστήριξης στη Λιθουανία, επιτρέποντας τόσο την εγχώρια 

συντήρηση του πλήρους συστήματος, όσο και τη δυνατότητα παραγωγής υποσυστημάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης η κα Πρέσβης δήλωσε ότι, «η Λιθουανία ενδιαφέρεται 
να επεκτείνει περαιτέρω τη βιομηχανική της συνεργασία με την Ελλάδα, χώρα-μέλος του 
ΝΑΤΟ, στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας». 

 

#  #  # 

Σχετικά με την IDE 

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), είναι μια ελληνική εταιρεία με μακροχρόνια διεθνή 
παρουσία και αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα στον χώρο των Αμυντικών 
συστημάτων. 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 οργανισμών 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  

 


