
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών  

της Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας 

  

Κορωπί, 20 Μαρτίου 2023: Στο πλαίσιο των ενημερώσεων σε βασικές και σημαντικές 
βιομηχανικές δραστηριότητες και υποδομές της χώρας στο χώρο της άμυνας και 
ασφάλειας, οι αξιωματικοί-σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών της Σχολής 
Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΣΠΠΑ) επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της 
INTRACOM DEFENSE (IDE), συνοδευόμενοι από επιτελείς της Σχολής. Η ΣΔΙΕΠ/ΣΠΠΑ 
παρέχει γενική και ειδική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους αξιωματικούς-
σπουδαστές με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής τους ικανότητας, 
ώστε να καθίστανται ικανά στελέχη για την επίτευξη της αποστολής της Πολεμικής 
Αεροπορίας. 

Στελέχη της εταιρίας υποδέχτηκαν τους αξιωματικούς-σπουδαστές και τους ενημέρωσαν 
για το ευρωπαϊκό μη επανδρωμένο σύστημα LOTUS (Low Observable Tactical 
Unmanned System), που υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος EDIDP 2019, με κυρίαρχη ελληνική συμμετοχή και συντονιστή την IDE. 
Ακόμη, έγινε παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών για πυραυλικά συστήματα σε χρήση 
από την Πολεμική Αεροπορία, που κατασκευάζει, προσφέρει και κυρίως εξάγει η εταιρία 
σε μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές. Επισημάνθηκε ότι η εγχώρια βιομηχανική 
συμμετοχή σε προγράμματα προμηθειών νέων ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων οπλικών 
συστημάτων ενισχύει τις δυνατότητες συντήρησης και υποστήριξης αυτών των 
συστημάτων.   

#                    #                    # 

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  


