
                                                                                                                             
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ουάσινγκτον: Η INTRACOM DEFENSE στην AUSA 2021  

 

Κορωπί, 19 Οκτωβρίου 2021: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε στη διεθνή 

έκθεση “AUSA 2021” (Association of the United States Army Annual Meeting & Exposition), 

η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ από 11-13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο 

του Ελληνικού περιπτέρου που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - 

Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), και διοργανώθηκε 

από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Επικεφαλής της ελληνικής 

αντιπροσωπείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, κ. 

Αριστείδης Αλεξόπουλος. 

Η Ελληνίδα Πρέσβης στις ΗΠΑ, κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, συνοδευόμενη από τον 

Ακόλουθο Άμυνας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, Σχη Παναγιώτη 

Βλαχόπουλο, τον Ναυτικό Ακόλουθο Πχο Προκόπιο Χαρίτο ΠΝ, και τον Αεροπορικό 

Ακόλουθο Σμχο Δημήτριο Μπίτση, επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο της IDE και είχε την 

ευκαιρία να ενημερωθεί για τις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρίας στους τομείς των 

Τακτικών Επικοινωνιών και των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και 

για τις προοπτικές της στην αγορά των ΗΠΑ. Το περίπτερο της IDE επισκέφθηκε επίσης ο 

Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου 

Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Σμυρλής. 

Η εταιρία προσέλκυσε επιπλέον το ενδιαφέρον κυβερνητικών εκπροσώπων, στρατιωτικών 

αντιπροσωπειών ξένων χωρών και στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας που 

ενημερώθηκαν για τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα προϊόντα της εταιρίας. 
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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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