
          
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 
 

 

               Μαδρίτη, 30 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

Η AOTEC και η Intracom Telecom υπογράφουν στρατηγική συμφωνία 

Η ελληνική εταιρεία Intracom Telecom, γνωστός παγκόσμιος πλέον προμηθευτής 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε, στις 11 Ιουλίου 2018, τη 

σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τα επόμενα 2 χρόνια, με την ισπανική AOTEC 

(National Association of Local Operators of Telecommunications- Εθνική Ένωση Τοπικών 

Χειριστών Τηλεπικοινωνιών) για την ενίσχυση της τεχνολογίας των μελών της, με τη χρήση 

υπερσύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα, τα μέλη της AOTEC θα μπορούν να επωφεληθούν από τις καινοτόμες 

υπερσύγχρονες πολυσημειακές λύσεις Point-to-MultiPoint (PtMP), στη  συχνότητα των 28 

GHz,προσφέροντας ασύρματη και ευρυζωνική πρόσβαση στους οικιακούς και εταιρικούς 

συνδρομητές της Intracom Telecom, σε ταχύτητες άνω των 200 Mbps ανά συνδρομητή. 

Επιπλέον, τα μέλη της AOTEC θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν μεγαλύτερα 

οφέλη για τους συνδρομητές τους, με τη χρήση των λύσεων των Έξυπνων Πόλεων (Smart 

Cities), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), των Μαζικών Δεδομένων (Big 

Data) και την Τηλεόραση μέσω Ιντερνετικού Πρωτοκόλλου (IPTV). 

Ο κ. Antonio Garcia Vidal, Πρόεδρος της AOTEC, υπογράμμισε ότι η συμμαχία της 

ΑΟΤΕC με την Intracom Telecom θα επιτρέψει στους τοπικούς επιχειρηματίες να έχουν 

πρόσβαση στις λύσεις αιχμής που αναπτύσσονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η 

συνεργασία αυτή θα διευρύνει και τις δυνατότητες των μικρομεσαίων ισπανικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες φτάνουν περίπου τις 1000. Επιπλέον, επισήμανε ότι η Intracom 

Telecom διακρίνεται για το γεγονός ότι βασίζεται στην παροχή λύσεων και όχι μόνο στην 

προσφορά προϊόντων, ενώ εξέφρασε τη σιγουριά του για την ευρύτερη ανάπτυξη που θα 

επιφέρει αυτή η συνεργασία και στις δύο επιχειρήσεις. 

Ο κ. Mohamed Ahmed, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, 

υποστήριξε ότι, με αυτή την συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να υποστηρίζει τα μέλη της 

AOTEC και να αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για επικοινωνία και 

σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο στην Ισπανία. Επιπλέον, τονίζει ότι θεωρεί την 

Ιβηρική χερσόνησο ως στρατηγική αγορά και, συνεπώς, η δημιουργία της εικοστής 

θυγατρικής της Ιntracom Telecom, με έδρα τη Μαδρίτη, έχει ως στόχο όχι μόνο την 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών αλλά και να τους προετοιμάσει για την νέα εποχή του 5G 

και να τους δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο 

λύσεων που προσφέρονται από την εταιρεία, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται, ώστε να 

αντιμετωπίζει τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών. 
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Σχετικά με την AOTEC:  

Η AOTEC (National Association of Local Operators of Telecommunications) αποτελεί 

ισπανική επαγγελματική ένωση επιχειρήσεων που έχει ως σκοπό την εκπροσώπηση, την 

προώθηση, το συντονισμό και την προστασία των τοπικών τηλεπικοινωνιακών φορέων. 

Αποτελεί την μοναδική εθνική ένωση στον τομέα και συγκεντρώνει περισσότερες από 150 

εταιρείες. Από την ίδρυσή της το 2002, η ένωση εργάζεται για την ανάπτυξη της εικόνας 

του τοπικού φορέα εκμετάλλευσης, με την πεποίθηση ότι αυτές οι εταιρείες αποτελούν το 

κλειδί για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την ψηφιοποίηση της χώρας και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η AOTEC δίνει φωνή σε έναν τομέα που αποτελείται 

από περισσότερες από 1.100 μικρές εταιρείες, οι οποίες δημιουργούν πάνω από 7.600 

άμεσες θέσεις εργασίας. Λόγω του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, της κάλυψης γραμμών 

και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η σημασία του ομίλου εταιρειών συγκρίνεται με 

ορισμένες μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις. 

Σχετικά με την Intracom-Telecom: 

Η Intracom Telecom είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

και λύσεων με παρουσία μεγαλύτερη των 40 χρόνων στην αγορά. Η εταιρεία έχει καταστεί 

σημείο αναφοράς στη σταθερή ασύρματη πρόσβαση αφού καινοτομεί στα Ευρυζωνικά 

Συστήματα και το Τηλεπικοινωνιακό Λογισμικό. Στις υπηρεσίες της, προστίθενται οι ΤΠΕ 

λύσεις και υπηρεσίες καθώς και οι λύσεις διαχείρισης ενέργειας. Η εταρεία Ιntracom 

ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα (έτος ίδρυσης Ιntracom Telecom: 2005) και πλέον οι 

δραστηριότητές της επεκτείνονται γεωγραφικά στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, 

την Αφρική, τη Ρωσία, την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, την Ασία και τη Βόρεια 

Αμερική. 

 


