
Ενημερωτικό Δελτίο
Η Thales στην Ελλάδα



Βασικοί 
Τομείς 

Άμυνα
• Συστήματα αεροηλεκτρονικής και αποστολής για 
Rafale & Mirage 2000 / 2000-5
• Συστήματα αεράμυνας CROTALE
• Συστήματα μάχης για σκάφη επιφανείας
• Ασύρματοι Thales PR4G Tactical Radios και τα 
ηλεκτρο-οπτικά συστήματα

Αεροδιαστημική
• Εθνικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
• Συστήματα Βοηθημάτων Αεροναυτιλίας

Ασφάλεια
• Μέλος του έργου κυβερνοασφάλειας Pandora

H Thales στην Ελλάδα

• εργαζόμενοι

• Παρουσία για πάνω από 45 
χρόνια

Κορωπί
Αθήνα

Μεταφορές
• Συστήματα σηματοδότησης ETCS για τη γραμμή 
Αθήνα-Προμαχώνας (μέσω Θεσσαλονίκης)
• Συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών για 
τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη

Ψηφιακή ταυτότητα & ασφάλεια
• Ταυτότητα και βιομετρικές λύσεις
• Έγγραφα υψηλής ασφάλειας, όπως διαβατήρια, 

δελτία ταυτότητας και άδειες οδήγησης
• Λύσεις ταυτότητας για κινητά



Η Thales δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 45 χρόνια, διευρύνοντας την ιστορική της παρουσία στη χώρα 
στον τομέα της άμυνας, καλύπτοντας παράλληλα τις αγορές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μεταφορών, 
διαστήματος και ταυτότητας.

Στις αμυντικές αγορές, η Thales είναι προμηθευτής σημαντικών συστημάτων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 
Αυτά περιλαμβάνουν αεροηλεκτρονικά και συστήματα αποστολής για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Mirage
2000/2000-5, καθώς και μεγάλης κλίμακας συστήματα αεράμυνας για την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό 
Ναυτικό.

Τα συστήματα μάχης Thales αναπτύσσονται από το Πολεμικό Ναυτικό σε πλοία επιφανείας, ενώ οι ασύρματοι 
Thales PR4G Tactical Radios, τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και τα ραντάρ επιτήρησης βρίσκονται στην υπηρεσία 
του στρατού.

Στις αστικές αγορές, η Thales έχει προμηθεύσει πολλά από τα συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας της 
χώρας, καθώς και τα συστήματα σηματοδότησης για το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο και τα συστήματα 
εποπτείας και επικοινωνίας για τo μετρό της Αθήνας.

Η Thales στην Ελλάδα 



Εγχώριες Συνεργασίες
Η Thales συνεργάζεται με την ελληνική βιομηχανία σε 
πολλά έργα άμυνας, αεροδιαστημικής και επίγειων 
μεταφορών. Η Thales διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω 
ενός δικτύου τοπικών μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα σε συνεργασία με Ελληνικά 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Επιπλέον, η 
Thales είναι ενεργό μέλος πολλών τοπικών 
βιομηχανικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου 
των ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), 
HASDIG (Hellenic Aerospace & Defence Industries
Group), ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού), ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωση Ελληνικών 
Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών) 
και μέλη του si-Cluster (διαστημικό cluster). Η εταιρεία 
είναι επίσης διαπιστευμένος προμηθευτής αμυντικών 
συστημάτων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στις μεταφορές, η Thales συνεργάζεται με ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενέργειας 
(Engineering Procurement Construction).

Άμυνα

Η Thales είναι μακροχρόνιος συνεργάτης της 
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, του Ελληνικού 
Ναυτικού και του Ελληνικού Στρατού. Στον τομέα 
της αεροπορίας, η Ελλάδα ανακοίνωσε μια ιστορική 
παραγγελία 18 αεροσκαφών Rafale τον Ιανουάριο 
του 2021, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος 
ευρωπαϊκός πελάτης της ομάδας Rafale. Η Thales
είναι υπεύθυνη για τα συστήματα μάχης, τα ραντάρ 
και τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.
Οι παραδόσεις των αεροσκαφών θα κατανεμηθούν 
σε δύο έτη και θα ολοκληρωθούν το 2023. Η 
σύμβαση περιλαμβάνει επίσης υλικοτεχνική 
υποστήριξη στην αεροπορική δραστηριότητα των 
Rafale της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, 
διατηρώντας την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και 
των συστημάτων στο υψηλότερο επίπεδο.

Αυτή η νέα παραγγελία συμπληρώνει τα υπάρχοντα 
Mirage 2000 και Mirage 2000-5 που βρίσκονται στην 
υπηρεσία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα 
οποία είναι εξοπλισμένα με τους αισθητήρες και τον 
εξοπλισμό της Thales. Επιπλέον, στον τομέα της 
αεροπορίας, η Thales έχει προμηθεύσει τα συστήματα 
αεράμυνας Crotale στην Πολεμική Αεροπορία.
Η Thales Hellas υλοποίησε επίσης το Σύστημα 
Αεροπορικής Διοίκησης και Ελέγχου (ACCS) στη Λάρισα 
για λογαριασμό του ΝΑΤΟ με τους τοπικούς 
μηχανικούς της, οι οποίοι τώρα βρίσκονται ανά την 
Ευρώπη για την υποστήριξη του συστήματος.
Με την υποστήριξη της Thales Raytheon Systems, το 
ACCS είναι το πρώτο ενοποιημένο σύστημα του ΝΑΤΟ, 
που επιτρέπει στα μέλη του να διαχειρίζονται όλους 
τους τύπους αεροπορικών επιχειρήσεων, τόσο εντός 
όσο και εκτός ΝΑΤΟ. Το ACCS βοηθά τις χώρες μέλη να 
διεκδικήσουν την εδαφική κυριαρχία τους και να 
προστατεύουν τους πληθυσμούς τους και τις ένοπλες 
δυνάμεις από αεροπορικές και πυραυλικές απειλές.
Στον ναυτικό τομέα, τα πλοία επιφανείας που 
βρίσκονται σε υπηρεσία είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα ηλεκτρονικής μάχης, αυτοάμυνας και 
επικοινωνίας της Thales. Στον χερσαίο τομέα, η Thales
έχει προμηθεύσει στον Στρατό τους ασύρματους Thales
PR4G Tactical Radios, ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και 
ραντάρ επιτήρησης.

Ασφάλεια

Υπό την ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Άμυνας και 
υπό το συντονισμό της Space Hellas, στο Pandora
συμμετέχουν 15 οργανισμοί από 8 Ευρωπαϊκά κράτη 
μέλη. Ως στρατηγικός εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, 
η Thales ηγείται της δραστηριότητας ενσωμάτωσης και 
επαλήθευσης της πλατφόρμας κυβερνοάμυνας. Στόχος 
αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ενσωματώσουν 
όλα τα αναπτυγμένα στοιχεία, να πειραματιστούν και 
να επικυρώσουν την πλατφόρμα στο σύνολό της με τη 
χρήση περιβάλλοντος προσομοίωσης για τις 
κυβερνοεπιθέσεις.



Αεροδιάστημα Διάστημα

Στον τομέα του Διαστήματος, η Thales Alenia Space
προμηθεύει επίσης έναν από τους κύριους 
επικοινωνιακούς δορυφόρους της Ελλάδας, τον 
Hellasat 3, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 2017. 
Δύο χρόνια αργότερα, η Thales Alenia Space, η 
Thales Hellas και ο Ελληνικός Διαστημικός 
Οργανισμός (Hellenic Space Agency) υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας που καλύπτει τη συνεργασία 
στον τομέα της παρατήρησης της Γης. Στόχος είναι η 
προώθηση της συνεργασίας σε εθνικά, ευρωπαϊκά 
και διεθνή διαστημικά προγράμματα για την 
οικοδόμηση συνεργειών και την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων της ελληνικής διαστημικής 
βιομηχανίας.

Μεταφορές

Επιλαχούσα το 2014, η Thales είναι υπεύθυνη για τη 
σηματοδότηση και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Κιάτου 
και Ροδοδάφνης, η οποία εγκαινιάστηκε το 2020. Τα 
συστήματα σηματοδότησης ETCS επιπέδου 1 της 
Thales εξοπλίζουν επίσης τη σιδηροδρομική γραμμή 
από την Αθήνα έως τον Προμαχώνα (βουλγαρικά 
σύνορα).
Επιπλέον, η Thales παρέχει το σύστημα 
πληροφόρησης επιβατών και το σύστημα εποπτείας 
των αμαξοστοιχιών για τη γραμμή 1 του μετρό 
Αθήνας.

Από τη δεκαετία του 1990, η Thales έχει 
προμηθεύσει πολυάριθμα συστήματα στις 
ελληνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών ραντάρ και 
των ραντάρ επιτήρησης, των συστημάτων 
επικοινωνίας και των συστημάτων αεροναυτιλιακών 
βοηθημάτων (navaids). Το σύστημα διαχείρισης 
εναέριας κυκλοφορίας της Thales έχει τεθεί σε 
λειτουργία από το 1990 για τη διαχείριση όλων των 
κινήσεων της εναέριας κυκλοφορίας στον ελληνικό 
εναέριο χώρο. Το 2015, η Thales επιλέχθηκε για να 
αναβαθμίσει αυτό το σύστημα ATM, σε μια 
σύμβαση που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του 
υλικού καθώς και την προμήθεια και ενσωμάτωση 
του συστήματος παρακολούθησης πολλαπλών 
αισθητήρων (MSTS) αλλά και άλλες βελτιώσεις.

Το 2021, η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας απένειμε στην Thales σύμβαση για την 
προμήθεια επίγειων αεροναυτιλιακών βοηθημάτων 
για ασφαλέστερη προσγείωση και προσέγγιση στο 
αεροδρόμιο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει την 
προμήθεια 10 συστημάτων Doppler VHF 
Omnidirectional Range (DVOR), 13 συστημάτων 
μέτρησης απόστασης (DME) και 6 συστημάτων 
ενόργανης προσγείωσης (ILS). Περιλαμβάνει επίσης 
την εγκατάσταση των οργάνων σε 18 διαφορετικές 
τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, από απομακρυσμένες 
ορεινές κορυφές, έως μεγάλους κόμβους όπως η 
Αθήνα.

Οι δυνατότητες της Επιτήρησης Πλοήγησης θα 
εξασφαλίζουν υπηρεσίες πλοήγησης και 
προσέγγισης παντός καιρού κατά τη διάρκεια της 
πτήσης και θα αυξήσουν σημαντικά τόσο την 
ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα της 
εναέριας κυκλοφορίας.
Πάνω από το 60% αυτού του έργου θα εκτελεστεί 
τοπικά σε συνεργασία με ελληνικές βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένης της Thales Hellas, 
αναδεικνύοντας την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 
της χώρας στην παροχή υποδομών καίριας 
σημασίας.



Ψηφιακή Ταυτότητα και Ασφάλεια Στις αρχές του 2019, η Thales απέκτησε τη διεθνή 
εταιρεία ασφάλειας Gemalto και τη συνδύασε με τα 
υπάρχοντα ψηφιακά περιουσιακά της στοιχεία για 
να δημιουργήσει έναν νέο ηγέτη στην ψηφιακή 
ασφάλεια. Η Thales παρέχει λύσεις ταυτότητας και 
βιομετρικών συστημάτων σε κυβερνήσεις, δημόσιες 
αρχές και ιδιωτικούς φορείς στους τομείς της 
πολιτικής ταυτότητας και της δημόσιας ασφάλειας.
Αυτό το επιτυγχάνουμε παρέχοντας εξαιρετικά 
ασφαλή έγγραφα, όπως διαβατήρια, ταυτότητες, 
άδειες οδήγησης κ.λπ. αλλά και λύσεις κινητής 
ταυτότητας που βρίσκονται στην καρδιά των 
συστημάτων ταυτότητας.
Οι κυβερνήσεις βασίζονται στην Thales για να 
προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 
Εμείς με τη σειρά μας, τις υποστηρίζουμε 
παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής (eGovernment) και κινητής 
διακυβέρνησης (mGovernment).
Παρέχουμε επίσης λύσεις για την επαλήθευση της 
ταυτότητας των ατόμων, για παράδειγμα, όταν αυτά 
διασχίζουν τα σύνορα και εγγράφονται σε εθνικά 
μητρώα. Και τα δύο αυτά βασίζονται στην 
τεχνογνωσία μας στη βιομετρία.
Η Thales είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα 
στη δημιουργία ενός προγράμματος αξιόπιστης 
ψηφιακής ταυτότητας.





http://www.thalesgroup.com/

