
                                                                                                                                                                   
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

INTRACOM DEFENSE: Εξελιγμένο σύστημα επικοινωνιών για τις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

Κορωπί, 18 Iανουαρίου 2021: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 3,9 εκ. Ευρώ υπέγραψε 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η INTRACOM DEFENSE (IDE) μετά από διαγωνιστική 

διαδικασία. Αφορά στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών, 

για χρήση σε τακτικές επικοινωνίες στρατιωτικών μονάδων εν κινήσει. 

Πρόκειται για το έργο SMOTANET (“Software Defined Mobile Ad-Hoc Tactical Networks”) 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Βιομηχανική Ανάπτυξη στον τομέα της 

Άμυνας (European Defence Industrial Development Program - EDIDP). Μέσω της έντεχνης 

διαχείρισης δικτύων επικοινωνιών, το SMOTANET υποστηρίζει αποτελεσματικά το δόγμα 

των «δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων», δίνοντας τη δυνατότητα στις στρατιωτικές μονάδες 

να ανταλλάσσουν τακτικές πληροφορίες με ταχύτητα και ασφάλεια. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, κ. Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε σχετικά: «Το 

SMOTANET αποτελεί ευρωπαϊκή καινοτομία που συνδυάζει τρεις τεχνολογίες αιχμής για 

να καλύψει ένα επιχειρησιακό κενό, ενισχύοντας σημαντικά την επίγνωση της τακτικής 

κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την διακλαδικότητα των επιχειρήσεων. 

Αναμένεται ότι θα προσδώσει έναν πολλαπλασιαστή ισχύος στις Ελληνικές Ένοπλες 

δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα πολυσύνθετο γεωγραφικό περιβάλλον, το 

οποίο επιβάλλει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών». 

Η IDE ηγείται της κοινοπραξίας του SMOTANET, στην οποία συμπράττουν η Ελλάδα 

(GridNet, ΟΠΑ), η Κύπρος (SignalGenerix) και η Πολωνία (iTTi ), με την υποστήριξη των 

Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου. 
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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 IP, 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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