
                                                                                                                             
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Drone και Υβριδικά Συστήματα από την INTRACOM DEFENSE 

στην DEFEA 2021 

Κορωπί, 20 Ιουλίου, 2021: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε στη διεθνή έκθεση 

για την Άμυνα & Ασφάλεια "DEFEA 2021", η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, μεταξύ 

13-15 Ιουλίου.  

Τον εκθεσιακό χώρο της IDE επισκέφθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος 

Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο 

Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 

Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, 

Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους και 

στρατιωτικές αντιπροσωπείες διαφόρων χωρών, καθώς και στελεχών της αμυντικής 

βιομηχανίας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες σχεδίασης και παραγωγής της 

IDE στους τομείς των ηλεκτρονικών διατάξεων για ραντάρ, οπλικά και πυραυλικά 

συστήματα, καθώς και για τα προϊόντα της εταιρίας στους τομείς των επικοινωνιών και 

διαχείρισης πληροφοριών, των υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και των μη 

επανδρωμένων συστημάτων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το καινοτόμο Τακτικό Μη Επανδρωμένο Σύστημα RX-

3plus, το οποίο έχει υλοποιηθεί από την Κοινοπραξία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (συντονιστής) με τις εταιρίες IDE και CFT, για επιχειρησιακή εφαρμογή στην 

επιτήρηση, αναγνώριση και παροχή πληροφοριών.  

Η IDE είχε επίσης την τιμή να φιλοξενήσει στο εκθεσιακό της περίπτερο ένα άρμα μάχης 

Leopard 2A4 του Ελληνικού Στρατού, με αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην 

ηλεκτρική ισχύ και τις επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, στο άρμα έχει εφαρμοστεί το υβριδικό 

σύστημα παροχής & διαχείρισης ηλεκτρικής ισχύος GENAIRCON της IDE σε συνεργασία 

με τις εταιρίες KMW και HDVS, και ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνιών και 

διαχείρισης πληροφοριών C4I, βασισμένο στο σύστημα WiSPRevolution της IDE και το 

λογισμικό Iniohos της Rheinmetall. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι το περίπτερο της INTRACOM DEFENSE τροφοδοτήθηκε καθ' 

όλη τη διάρκεια της έκθεσης από την υβριδική της γεννήτρια τύπου HGT20K. 
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Σχετικά με την IDE 

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), θυγατρική της Intracom Holdings, 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 

Υπεύθυνος για θέματα Επικοινωνίας 

κα Βίκυ Ρουχωτά 

Τηλέφωνο: 210-6678698 

Email: vrouh@intracomdefense.com  

 

http://www.intracomdefense.com/
mailto:vrouh@intracomdefense.com

