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Ανάθεση $30 εκατ.  στην INTRACOM Defense Electronics από τη RAYTHEON για 

ολοκληρωμένα σποσσστήματα των PATRIOT 

 

Κορωπί, 06  Ιοσνίοσ, 2011: Η INTRACOM Defense Electronics ανέλαβε από ηην RAYTHEON έπγο 

ύτοςρ 30,1 εκαη. δολ. ΗΠΑ για ηην καηαζκεςή ολοκληπυμένυν ςποζςζηημάηυν ηυν PATRIOT.  Η 

ζύμβαζη, μεηά από διεθνή  διαγυνιζμό, αθοπά ζηην καηαζκεςή ηος ζςζηήμαηορ Antenna Mast 

Group (AMG) για ηιρ ανάγκερ ηπίηυν συπών και πποβλέπεηαι να ολοκληπυθεί μέσπι ηο ηέλορ ηος 

2014. Το έπγο πεπιλαμβάνει ηην εξ ολοκλήπος καηαζκεςή ηυν ζςζηημάηυν AMG ζηην Δλλάδα 

όπυρ και ηιρ απαιηούμενερ επγαζίερ ζσεδίαζηρ και ηεσνικών ςπηπεζιών. Σημανηικό μέπορ ηος 

ππογπάμμαηορ η INTRACOM Defense Electronics αναθέηει ζε άλλερ ελληνικέρ αμςνηικέρ επισειπήζειρ 

ενιζσύονηαρ ηην εγσώπια βιομησανική δπαζηηπιόηηηα. 

Με ηην ανάθεζη αςηή η INTRACOM Defense Electronics ενηάζζεηαι ζηο παγκόζμιο ζύζηημα 

εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ υρ ςποτήθιορ καηαζκεςαζηήρ για ηα AMGs.  

«Για πεπιζζόηεπο από 15 σπόνια η RAYTHEON εμπιζηεύεηαι ηην INTRACOM Defense για ηιρ άπηιερ 

καηαζκεςαζηικέρ δςναηόηηηερ ηηρ και ηη διαζθάλιζη ποιόηηηαρ ζε ανηαγυνιζηικέρ ηιμέρ. Σηην 

παπούζα δύζκολη οικονομική ζςγκςπία ζςνειζθέποςμε θεηικά ζηην παπαγυγική δπαζηηπιόηηηα ηηρ 

σώπαρ μαρ και είμαζηε ςπεπήθανοι πος έσοςμε επιλεγεί από μια από ηιρ μεγαλύηεπερ παγκοζμίυρ 

εηαιπίερ ζηο σώπο ηηρ άμςναρ για ηην καηαζκεςή ενόρ ιδιαίηεπα ηεσνολογικά πολύπλοκος 

ζςζηήμαηορ άμςναρ», δήλυζε ο κ. Γεώπγιορ Τποςλλινόρ, Γιεςθύνυν Σύμβοςλορ ηηρ INTRACOM 

Defense Electronics. 
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Στετικά με την INTRACOM Defense Electronics 

 

Η INTRACOM Defense Electronics, η μεγαλύηεπη ελληνική εηαιπία ανάπηςξηρ και παπαγυγήρ 

ηλεκηπονικών αμςνηικών ζςζηημάηυν, είναι θςγαηπική ηηρ Intracom Holdings, ενόρ από ηοςρ 

μεγαλύηεποςρ πολςεθνικούρ ομίλοςρ ηεσνολογίαρ ζηη Ν.Α. Δςπώπη. Η INTRACOM Defense 



 

 - 2 - 

Electronics ειδικεύεηαι ζηη ζσεδίαζη, ανάπηςξη και παπαγυγή αμςνηικών επικοινυνιακών 

ζςζηημάηυν, ζςζκεςών κπςπηογπάθηζηρ, ζςζηημάηυν διοίκηζηρ, ελέγσος και επικοινυνιών, 

ηλεκηπονικών πςπαςλικών ζςζηημάηυν, πανηάπ, πποζομοιυηών και ζςζηημάηυν ελέγσος και 

δοκιμών. Η εηαιπία ζςμμεηέσει ζε πολςεθνικά ππογπάμμαηα ζςμπαπαγυγήρ και διεθνή 

ππογπάμμαηα έπεςναρ, ζε ζςνεπγαζία με μεγάλερ αμςνηικέρ εηαιπίερ και οπγανιζμούρ, και 

ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηην επίζημη λίζηα ππομηθεςηών ηος ΝΑΤΟ. Η INTRACOM Defense Electronics 

εξάγει πποφόνηα, λύζειρ και ςπηπεζίερ ζηην Αγγλία, ζηο Βέλγιο, ζηη Γαλλία, ζηη Γεπμανία, ζηην 

Ιζπανία, ζηιρ ΗΠΑ, ζηην Κύππο, ζηην Ολλανδία και ζηη Σοςηδία. 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: www.intracomdefense.com  

 
 

 
Πληρουορίες για θέματα Τύποσ 

Χπιζηίνα Γεπονικόλα, Γιεςθύνηπια Δπικοινυνίαρ, Intracom Holdings  

Email: christina.geronicola@intracom.com  
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