
                                                                                                                             
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H INTRACOM DEFENSE στην Διεθνή Έκθεση IDEX 2023 

 

Κορωπί, 1 Μαρτίου, 2023: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) έλαβε μέρος στη Διεθνή 

Έκθεση Άμυνας "IDEX 2023", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, μεταξύ 20-24 Φεβρουαρίου 2023, συμμετέχοντας στο Ελληνικό 

Περίπτερο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με 

επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, κ. Αριστείδη 

Αλεξόπουλο. 

Η IDE παρουσίασε τα προηγμένα προϊόντα και λύσεις της στους τομείς των Υβριδικών 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Συστημάτων Τακτικής Επικοινωνίας & 

Πληροφοριών και των Συστημάτων Επιτήρησης. Το περίπτερό της επισκέφθηκαν ο 

Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης και ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελληνικής 

Πρεσβείας στα ΗΑΕ, κ. Χρήστος Οικονόμου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 

για τις καινοτόμες τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της IDE πραγματοποίησαν συναντήσεις με 

μεγάλες αμυντικές εταιρίες και στελέχη του κλάδου, εστιάζοντας στις δραστηριότητες της 

εταιρίας στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή βούληση συνεργασίας με τα ΗΑΕ και 

την αμυντική τους βιομηχανία. 

#  #  # 

 

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  

 


