ΔΕΛΤ ΙΟ Τ ΥΠ ΟΥ
Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στις Εγκαταστάσεις της IDE
Κορωπί, 04 Οκτ. 2017: Επίσημη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της IDE (INTRACOM Defense
Electronics) πραγματοποίησε την Τρίτη 03 Οκτ. 2017 η κα Ann Cataldo, Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα Εξαγωγών και Συνεργασίας του Στρατού, συνοδευόμενη από
αξιωματούχους της Πρεσβείας και του Γραφείου Βιομηχανικής Συνεργασίας (ODC) των ΗΠΑ
στην Ελλάδα.
Την κα Cataldo υποδέχτηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE κ. Γεώργιος Τρουλλινός και
υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας και την ενημέρωσαν για τις δυνατότητες, τα αναπτυξιακά
προγράμματα, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η IDE με αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ
καθώς και για τις προοπτικές διεύρυνσης των συνεργασιών. Στη συνέχεια η κα Cataldo
ξεναγήθηκε στις γραμμές παραγωγής και παρακολούθησε λειτουργική επίδειξη προϊόντων
τακτικών επικοινωνιών και υβριδικών ενεργειακών συστημάτων για στρατιωτικά οχήματα που
έχει αναπτύξει η IDE.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η κα Cataldo δήλωσε ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη
από την ενημέρωση, ξενάγηση και επίδειξη των προϊόντων της IDE και προσβλέπει σε
μελλοντικές συνεργασίες με την ελληνική αμυντική βιομηχανία με σκοπό την υποστήριξη των
αμοιβαίων αμυντικών αναγκών των δύο χωρών.
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Σχετικά με την IDE
Η IDE, εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και
συστημάτων επικοινωνιών στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας, είναι θυγατρική της Intracom
Holdings, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Η
IDE έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων
που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες αμυντικών συστημάτων,
συσκευές κρυπτογράφησης, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), στην
επιτήρηση, αναγνώριση και ασφάλεια, σε υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πυραυλικές ζεύξεις μεταφοράς δεδομένων (data links),
ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, λογισμικό αμυντικών εφαρμογών και συστήματα ελέγχου
και δοκιμών.
Η εταιρία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε
διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται
στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Η IDE εξάγει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στην
Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Κύπρο, Λιθουανία, Λουξεμβούργο (NATO/NSPA), Σουηδία και
Φινλανδία.
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