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Αναδροµή στο παρελθόν…

Το πρώτο σύγχρονο στρατιωτικό  
drone “Tadiran Mastiff”

χρησιµοποιηθήκε για πρώτη φορά 
από τις Ένοπλες Δυνάµεις (IDF) του 

Ισραήλ το 1973
Για εναέρια επιτήρηση του πεδίου της 

µάχης (Yom Kippur)
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Βάρος =138 κιλά Μήκος = 3,3 µέτρα Χρόνο πτήσης = 7 ώρες
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Shenzhen: Η πόλη της νότιας Κίνας που θεωρείται 
δικαίως η πρωτεύουσα των UAVs εφόσον εκεί 
Παράγεται το 70% των drones που διοχετεύονται
στην παγκόσµια αγορά
TOP UAV Εταιρείες στη Shenzhen:
ü DJI 

ü XIRO

ü AEE Technology

ü MMC

ü SMD – Smart Drone

ü GDU

ü UBSAN etc Consumer drones = 40%  Industrial = 60%

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ drones (2012—2017)
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DJI  1

Yuneec2

TT Aviation3

ΑΕΕ   Technology4

Κορυφαίες 
κατασκευάστριες

εταιρείες  
εµπορικών  drones
από την Κίνα µε 
διεθνή παρουσία

Walkera5

Ehang6

HARWAR7

Περισσότερες από 
7.000 εταιρείες 
κατέχουν

UAV business license

INDUSTRIAL UAVs -Κίνα
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Το µέγεθος της παγκόσµιας aγοράς drones
υπολογίστηκε σε  $127,3 δισ. 
µε ρυθµό ανάπτυξης 6000 % !!! (2012-2017)
Σήµερα  έχουµε  µέσο ρυθµό ανάπτυξης
13,8 % και το το µέγεθος της αγοράς το 
2025 θα είναι περίπου  $185 δισ
ΧΩΡΕΣ
ü Κίνα
ü ΗΠΑ
ü Γαλλία
ü Ελβετία
ü Γερµανία Εφαρµογές στον τοµέα Security = $13 δισ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ drones σήµερα..



6

Η χρήση των security drones ξεκίνησε από την
Αστυνοµία και τις µονάδες επιβολής νόµου (Law
enforcement agencies)

Κίνα - 50,000 drones

ΗΠΑ – 43 πολιτείες / 347 μονάδες επιβολής νόμου

ΕΕ ( π.χ Σουηδία) - 350 drones

H χρήση των Security drones από τις Αρχές
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HARDWARE

Κατασκευαστές

SOFTWARE

Developers 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Επαγγελµατίες
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πάροχοι

WUAVF Hellas 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ EΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ DRONE 

“Παρά τους νοµοθετικούς περιορισµούς τα   drones 
είναι πολύ διαδεδοµένα στις χώρες τις ΕΕ”



EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
& 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ 
DRONES

Μια νέα πρόκληση στο στο τοµέα της  Ασφάλειας



1.Αστυνοµικές Επιχειρήσεις ΟΙ 10 ΠΙΟ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ DRONES
ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.Προστασία Ζωτικών 
Υποδοµών

3.Επιτήρηση περιοχών για ύποπτη
δραστηριότητα τη νύκτα 
(θερµική κάµερα)

4.Έλεγχος ασφαλείας 
περιµέτρου µε 
εναέριες περιπολίες

5.Επιτήρηση κυκλοφορίας 
σε κόµβους & εθνικές οδούς



ΟΙ 10 ΠΙΟ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ DRONES
ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.Επιτήρηση αθλητικών event
& άλλων συναθροίσεων

7.Επιτήρηση φεστιβάλ 
& συναυλιών

8.Επιτήρηση µεγάλων 
βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων

9.Επιτήρηση συνόρων
&  µεγάλων αγροτικών εκτάσεων

10.Επιτήρηση λιµανιών &
παράκτιων εγκαταστάσεων
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16%
- 60%

24%

KEEP IN 
MIND!

- Τα χρησιµοποιούν ήδη
Προβλέπουν ότι θα τα 

χρησιµοποιήσουν πολύ 
σύντοµα

Δηλώνουν ότι δεν 
γνωρίζουν αρκετά για να 

πάρουν απόφαση

ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DRONES

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ DRONES ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Λαµβάνοντας υπόψη τα 

επίπεδα ρίσκου)
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1 στους  2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΓΝΟΕΙ ΟΤΙ:

1 2

Τα drones µπορούν να εντοπίζουν 
υπόπτους (και από µακριά)

Μπορούν να εκτελέσουν περιπολίες 
όπως το προσωπικό security µειώνοντας 

το κόστος επάνδρωσης

3 4

Τα drones µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για έλεγχο 
πλήθους πολύ αποτελεσµατικά

Τα drones µπορούν να κάνουν 
θετική αναγνώριση σε πινακίδες 

οχηµάτων

5

Τα βασικά πλεονεκτήµατα 
της τεχνολογίας 

Anti-drone

ΚΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στον τοµέα Security 
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Επιµορφώνοντας τον κλάδο 
για τις εφαρµογές, τις 
βέλτιστες πρακτικές και τις 
δυνατότητες της τεχνολογίας 
Anti-drone είναι απολύτως 
απαραίτητο στη χώρα µας 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα drones 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DRONES
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONE

H WUAVF διεξάγει από το 2019 στην Ελλάδα 
διήµερο σεµινάριο για επιµόρφωση κοινού

Ασφάλειας & Επιτήρησης µε χρήση Drone

Διήµερο Σεµινάριο της WUAVF



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ DRONES 

ΣΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της χρήσης  drones για 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

1 2

Κινούνται
(3η διάσταση)

θερµική κάµερα 
(Νύκτα)

3 4

Ευρύτερη 
Επιχειρησιακή Εικόνα 

(Situational Awareness)

Γρηγορότερη αντίδραση 
σε εισβολέα

(Intrusion detection)

5

Δεν εχουν ανθρώπινες 
αδυναµίες

(Distraction,sleep,food)

Οι αποστάσεις που καλύπτουν είναι  µεγαλύτερες σε λίγο χρόνο   αποφεύγοντας εµπόδια στο έδαφος
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Κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι
η επαγρύπνιση για το ενδεχόµενο
πυρκαγιάς είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε τις πτήσεις
επιτήρησης & ασφάλειας.

ü DRONE ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ü DRONE ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



DRONE 
AS A SERVICE 

(DaaS)
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ü Με δεδοµένες τις δυσχέρειες εκπαίδευσης & 
αδειοδότησης νέων χειριστών drone πολλοί 
ενδιαφερόµενοι καταφεύγουν σε επιλογή εξωτερικού 
συνεργάτη για άλλες εφαρµογές πλην της ασφάλειας

Δυστυχώς για το χώρο της ασφάλειας είναι σχεδόν 
µονόδροµος η αγορά drone και εκπαίδευση in-house 
χειριστών ΣµηΕΑ.

ΑΓΟΡΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ;
(DRONE AS A SERVICE)
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25%Όταν απαιτείται

Ανησυχία & έρευνα για
νέες τεχνολογίες στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ

42% Μία φορά το χρόνο

27%Κάθε 1- 3 χρόνια 6% Σπάνια 
(πάνω από 3 χρόνια)

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας ελέγχουν την εξέλιξη της τεχνολογίας & τα 
διαθέσιµα συστήµατά τους αρκετά συχνά 



ΚΟΣΤΟΣ 
&

ΟΦΕΛΟΣ
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ΚΟΣΤΟΣ & ΟΦΕΛΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ DRONES

Η Amazon το 2016 µετέφερε στο
Cambridge για 1η φορά δέµα 2 Κg σε
απόσταση 10 Κm.
Με επίγεια µέσα/οχηµατα θα κόστιζε
2-8 δολλάρια ενώ µε το drone
στοίχισε µόλις 10 cents !
Δηλαδή, 20-80 φορές φτηνότερα !!!

Αντίστοιχα µπορούµε να κάνουµε την αναγωγή
και να υπολογίσουµε την εξοικονόµηση πόρων
στη βιοµηχανία του security µόνο από τις
µετακινήσεις οχηµάτων για περιπολία
& επιτήρηση περιοχών,

Drone Security :

Τεράστια εξοικονόµηση πόρων
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ΚΟΣΤΟΣ & ΟΦΕΛΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ DRONES

Η British Security Industry Association
(BSIA) υπολογίζει ότι υπάρχουν
5-6 εκατοµ. κάµερες επιτήρησης στη
Μεγ.Βρετανία συνολικά ως απαραίτητο
τεχνολογικό µέσο & budget για την
ασφάλεια.
Δηλαδή, 1 κάµερα ανά 11 ανθρώπους !!!

Drone Security :

Ποιος µπορεί να ισχυριστεί έπειτα από 
αυτό ότι τα   drones  είναι ακριβή λύση ;



ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ 
ΧΡΗΣΗ
DRONE



DRONES: ΜΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ & ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΗ
Αρκετά εµπορικά µοντέλα drones έχουν από τη φύση τους κάποιες
κατασκευαστικές αδυναµίες ή αλλοιώς “ατέλειες” όσον αφορά στη
διασύνδεσή τους µε τον επίγειο σταθµό πλοήγησης (ground station),που
επιτρέπει ενδεχοµένως σε hackers να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό και να
αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους



DRONES:ΜΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ & ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΗ
Σε µια τέτοια περίπτωση οι συνέπειες είναι καταστροφικές αναλόγως την περίπτωση,
που µπορεί να είναι απλά κλοπή του φορτίου και των δεδοµένων σε κάρτα που
µεταφέρει το drone, εώς ανακατεύθυνση και παρέµβαση στο σχέδιο πτήσης µε σκοπό
τη λήψη φωτογραφιών & βίντεο από απαγορευµένες περιοχές, µεταφορά εκρηκτικών,
βιολογικών όπλων ή διακίνηση ναρκωτικών σε κάποιο επιλεγµένο στόχο, είτε για
δολοφονία, τροµοκρατική επίθεση ή δολιοφθορά.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ANTI-DRONE & ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ 



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ DRONE
(Companies offering counter-drone solutions)

Rafael Advanced Defense System Selex ES Inc (Leonardo company)
Apollo Shield Elta Systems
SRC Inc. TeleRadio Engineering Pte Ltd
ArtSys360 Dedrone
Elbit Systems Magos Systems
MyDefence Thales
TERJIN WhiteFox Defense Technologies

www.worlduav.eu



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η επιλογή µιας σωστής πλατφόρµας µη
επανδρωµένου αεροσκάφους και
αντίστοιχης τεχνολογίας ανά περίπτωση
σε χρήση για το χώρο της ασφάλειας
είναι ζωτικής σηµασίας.

Η World UAV Federation διευκολύνει αυτή
την προσπάθεια στη χώρα µας
αποτελώντας τη γέφυρα µε τη βιοµηχανία
drones άλλων χωρών καθώς και µε ένα
τεράστιο δίκτυο κατασκευαστών UAVs
που είναι µέλη της.

EX
PAND &

 W
IN
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ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
DRONES ΟΛΟΙ 

MAZI !

MHNYMA ΗΜΕΡΑΣ:
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Γιάννης
Δάγκλης

Πρόεδρος
World UAV Federation – GREECE
Mob: (+30) 6948539664
Email: president@worlduav.eu

WUAVF Hellas 

Let’s stay in contact!

mailto:president@worlduav.eu


GET IN TOUCH 
With Us!

PIRAEUS BUSINESS CENTRE  
41 Agiou Dimitriou Str, 18546
Athens – GREECE

(+30) 210-4617999 

www.worlduav.eu

info@worlduav.eu

http://www.worlduav.eu/
mailto:info@worlduav.eu


THANK YOU


