
                                                                                                                             
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΒOEING και INTRACOM DEFENSE επεκτείνουν τη συνεργασία τους  

για την αναβάθμιση των Αεροσκαφών AWACS  

της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας  

 

Κορωπί, 21 Απριλίου 2021: Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η INTRACOM DEFENSE 

(IDE) υπέγραψε σύμβαση με τη BOEING, για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS 

(Airborne Warning and Control System) της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF). 

Με αυτή την νέα συμφωνία, η IDE επεκτείνει την μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία 

της με την BOEING στο πρόγραμμα AWACS και ενισχύει περαιτέρω την θέση της στην 

παγκόσμια Αεροναυπηγική αγορά, ως ένας αξιόπιστος κατασκευαστής αεροπορικού 

υλικού υψηλής ποιότητας και ως ένας έμπιστος συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιρειών 

στον κόσμο στον χώρο της Άμυνας και της Αεροναυπηγικής. 

Τα αεροσκάφη AWACS είναι σχεδιασμένα για την ανίχνευση αεροσκαφών, πλοίων και 

οχημάτων σε μεγάλες αποστάσεις και την εκτέλεση ελέγχου και διοίκησης, διευθύνοντας 

πλήγματα μαχητικών αεροσκαφών. Τέτοια αεροσκάφη μπορούν επίσης να εκτελούν 

αναγνωριστικές πτήσεις και να χρησιμοποιούνται τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές 

επιχειρήσεις. 
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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  
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