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1ο Κεφάλαιο
Κρίσιμες 
Υποδομές –
Κατηγορίες



Κρίσιμες Υποδομές – Κατηγορίες
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Κρίσιμες Υποδομές – Περιοχές Ενδιαφέροντος

Κρίσιμη Υποδομή σε 
αστικές περιοχές

Κρίσιμη υποδομή 
«διανομής» (π.χ.
δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύστημα 
αγωγών κλπ.)

Κρίσιμη υποδομή με 
καθορισμένη 
περίμετρο σε 
αγροτική περιοχή



Κρίσιμες Υποδομές –
Είναι πραγματικά προστατευμένες;

H Greenpeace συνέτριψε drone με τη μορφή του «Superman» σε έναν γαλλικό πυρηνικό
σταθμό, θέλοντας να δείξει πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε
εξωτερικές επιθέσεις. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που το χειριζόταν ένας ακτιβιστής της
Greenpeace, πέταξε πάνω από τον πυρηνικό σταθμό στο Μπουζί, κοντά στη Λιόν, στη ζώνη
απαγόρευσης πτήσεων. Στη συνέχεια συνετρίβη στον τοίχο ενός κτιρίου, όπου βρίσκεται η
πισίνα αποθήκευσης του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, δίπλα στον αντιδραστήρα 2.
(3/07/2018).

Η Greenpeace πέταξε δύο c-drone - ένα εκ των οποίων ανάφλεξε και έριξε μία

φωτοβολίδα κινδύνου - πάνω από τη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας

πυρηνικών καυσίμων στον κόσμο στη Χάγη στη χερσόνησο Cotentin της

Νορμανδίας. (26/01/2019).



Κρίσιμες Υποδομές –
Είναι πραγματικά προστατευμένες;



Κρίσιμες Υποδομές –
Είναι πραγματικά προστατευμένες;

Ελληνικά Δεδομένα – Χαμηλό Επίπεδο Προστασίας



2ο Κεφάλαιο
Μη 
Επανδρωμένα 
Συστήματα



Είδη Μη Επανδρωμένων Συστημάτων

UAS

Fixed Wings

Rotary Wing

Hybrid

Aerostat

Unmanned 
ground 
systems 
(UGV)

Unmanned 
(sea) surface 
vehicle (USV)

Unmanned 
underwater 

vehicle

Future



Κατηγοριοποίηση 
Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων

Μέγεθος

Nano
<30 mm

Micro
30-100 mm

Mini
100-300 mm

Small
300-500 mm

Medium
500 mm – 2 m

Large
>2 m

Maximum Take – Off Weight (MTOW)

<0,5 Kg 0,5-5 Kg 5-25Kg >25Kg

Range (Distance of Operation)

Close-Range <0,5 miles Mid-Range 0,5-5 miles Long Range 5 > miles

Visual Line of Sight (VLOS) Extended Visual Line of Sight (EVLOS) Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)

Wing

Rotary Wing Fixed Wing
Hybrid 
(VTOL)

Single Multi Rotor Low
Wing

Mid
Wing

High
Wing

Delta
WingDual

Rotors
Tricopter Quadcopter Hexacopter Octocopter



Χαρακτηριστικά 
Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων

Πλατφόρμα Πλεονεκτήματα (+) και Μειονεκτήματα (-) Χρόνος πτήσης/Κάλυψη

Rotary Wing

+ Ευελιξία και ευκολία χρήσης
+ Σταθερότητα

+ δυνατότητα χαμηλής πτήσης και χαμηλής ταχύτητας
+ δυνατότητα αιώρησης
-Μικρή περιοχή κάλυψης

- Ο αέρας μπορεί να έχει επίδραση στη σταθερότητα του οχήματος

Τυπικός Χρόνος πτήσης 
20 – 40 λεπτά

Κάλυψη 5-30 103 m2 που 
εξαρτάται από το ύψος πτήσης

Fixed Wing

+ Δυνατότητα κάλυψης μεγάλης περιοχής
+ υψηλή ταχύτητα και μειωμένος χρόνος πραγματοποίησης της 

πτήσης
- Η απογείωση αλλά και η προσγείωση απαιτεί έμπειρο χειριστή
- Η υψηλή ταχύτητα μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες εύρεσης 

μικρών αντικειμένων

Τυπικός Χρόνος πτήσης που 
φθάνει τις ώρες

Κάλυψη > 20 km2 που εξαρτάται 
από το ύψος πτήσης

Hybrid VTOL
(Vertical Take off 

and Landing 

+ δυνατότητα αιώρησης, κατακόρυφη απογείωση και προσγείωση
+ δυνατότητα κάλυψης μεγάλης περιοχής

- Πολύπλοκα μηχανολογικά συστήματα (περιστρεφόμενοι κινητήρες 
ή πτέρυγες, μικτό προωστικό σύστημα ανύψωσης και πτήσης

Τυπικός Χρόνος πτήσης που 
φτάνει τις ώρες

Κάλυψη χ 106 m2



Χαρακτηριστικά 
Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων
Προτάσεις συνδυασμού Λύσεων



Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα
Συστήματα Ανίχνευσης

Σύστημα Τύπος 
Αισθητήρα

Χωρική
Ανάλυση

Φασματική
Ανάλυση

Βάρος Κόστος

Αισθητήρας 
Εικόνας

Οπτικός
RGB

Παθητικός Πολύ Υψηλή
1-5 cm/Pixel

Χαμηλή 
(3 μπάντες)

Χαμηλό
<0,5 Kg

Χαμηλό
100-1000 €

Near Infrared Παθητικός Πολύ Υψηλή
1-5 cm/Pixel

Χαμηλή 
(3 μπάντες)

Χαμηλό
<0,5 Kg

Χαμηλό
100-1000 €

Πολυφασματικός Παθητικός Υψηλή
5-10 cm/Pixel

Μέση 
(5-12 μπάντες)

Μέσο
0,5-1 Kg

Μέσο
1000-10.000 €

Υπερφασματικός Παθητικός Υψηλή
5-10 cm/Pixel

Υψηλή 
(> 50-100 μπάντες)

Μέσο
0,5-1 Kg

Υψηλό
10.000-50.000 €

Θερμικός Παθητικός Μέση
10-50 cm/Pixel

Χαμηλή 
(3 μπάντες)

Μέσο
0,5-1 Kg

Μέσο 1000-10.000 €

Αισθητήρας 
ακτίνας

Laser Scanner Ενεργός Πολύ Υψηλή
1-5 cm/Pixel

Χαμηλή 
(1-2 μπάντες)

Υψηλό
0,5-5 Kg

Υψηλό
10.000-50.000 €

Synthetic Aperture 
Radar

Ενεργός Μέση
10-50 cm/Pixel

Χαμηλή 
(1  μπάντα)

Υψηλό
>5 Kg

Πολύ Υψηλό
>50.000 €



3ο Κεφάλαιο
Αντιμετώπιση 
του 
Προβλήματος 



Αντιμετώπιση του Προβλήματος -
Παράγοντες 

• Περιβαλλοντικοί Παράγοντες (Τοπογραφία, Κλίμα/Καιρικές συνθήκες, Τύπος
περιβάλλοντος, Απομονωμένες Περιοχές, πυκνότητα πληθυσμού, γειτονικές
εγκαταστάσεις κλπ.)

• Περιοχές επιτήρησης (ζώνη παρατήρησης και ευρύτερη ζώνη, διάταξη
υποδομών, παραθαλάσσια

• Αναμενόμενος χρόνος επέμβασης, Χρόνος προειδοποίησης πριν από το
συμβάν, ορισμός της ζώνης επιτήρησης

• Ευθύνες χρηστών (Χειριστές, ιδιωτικές ομάδες επέμβασης ασφαλείας,
άλλοι)

• Ιδιοκτήτες συστημάτων/αισθητήρων



Αντιμετώπιση του Προβλήματος 

• Ανάλυση κινδύνου και ευπάθειας

• Απειλές

• Υφιστάμενα παλαιά συστήματα και οργανωτικές δομές

• Εκτίμηση επιπτώσεων, συνέπειες

• Προσδιορισμός των κενών

• Κανονιστικό Πλαίσιο, Οδηγίες EU, Προστασία Δεδομένων, Απόρρητο, 
Δεοντολογία,



Αντιμετώπιση του Προβλήματος - Ζώνες 



Αντιμετώπιση του Προβλήματος - Στάδια

Αποτροπή

Ανίχνευση

Παρακολούθηση

Πιστοποίηση

Εξουδετέρωση



Αντιμετώπιση του Προβλήματος - Αποτροπή 



Αντιμετώπιση του Προβλήματος –
Ανίχνευση - Παρακολούθηση - Πιστοποίηση



Στάδια Αντιμετώπισης «Εισβολέων» UAS
Εξουδετέρωση



Στάδια Αντιμετώπισης «Εισβολέων» UAS



Στάδια Αντιμετώπισης 
Φυσικών «εισβολέων»



4ο κεφάλαιο
Χρήση Μη 
Επανδρωμένων 
Συστημάτων για την
προστασία Κρίσιμων 
Υποδομών



Χρήση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων για 
προστασία Κρίσιμων Υποδομών –

Παραδείγματα Χρήσης
• Λιμάνι της Δουνκέρκης – Νοέμβριος 2019



Χρήση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων για την 
προστασία Κρίσιμων Υποδομών –

Παραδείγματα Χρήσης

Τα drones είναι εξοπλισμένα με οπτική όσο και με
θερμική κάμερα, είναι λειτουργικά μέρα και νύχτα με
σκοπό να πραγματοποιούν συγκεκριμένους ελέγχους,
να διεξάγουν περιπολίες περιμέτρου ή και να
παρακολουθούν τις τυχόν παρεμβάσεις από απόσταση.



Χρήση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων για την 
προστασία Κρίσιμων Υποδομών –

Παραδείγματα Χρήσης
• Smart Air Force Monitoring System (SAFMS), Travis Air Force Base, Easy Aerial 

partner for autonomous drone-based security operations (11 Δεκεμβρίου 
2020)



Χρήση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων για την 
προστασία Κρίσιμων Υποδομών –

Παραδείγματα Χρήσης

• Smart Air Force Monitoring System (SAFMS), Travis Air Force Base, Easy Aerial 
partner for autonomous drone-based security operations (11 Δεκεμβρίου 
2020)



5ο Κεφάλαιο

Καθιέρωση της αξιοπιστίας 
των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την 
προστασία των Κρίσιμων
Υποδομών



• Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν θελήσει ο Ιδιοκτήτης μίας κρίσιμης Υποδομής 
να κάνει χρήση ενός μη επανδρωμένου συστήματος

Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

“Λόγω της πυκνής δραστηριότητάς του και των κανονιστικών απαιτήσεων, η προστασία 

των Λιμενικών Εγκαταστάσεων  πρέπει να διασφαλίζεται 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 

ώρες την ημέρα.

Έγινε σαφές ότι η ανθρώπινη παρουσία μας και το σύστημα CCTV του χειριστή πρέπει να 

συμπληρώνονται με την τεχνολογία drone.

Το σύστημα, βελτιώνει την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα των ομάδων 

ασφαλείας που παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις.”



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Το UAV μπορεί να απογειωθεί ανά πάσα στιγμή, με ένα μόνο κλικ, για να 
πραγματοποιήσει αποστολές επιτήρησης με εντελώς αυτόνομο τρόπο. Εξοπλισμένο 
με οπτικές και θερμικές κάμερες, λειτουργεί μέρα και νύχτα για να εκτελεί 
συγκεκριμένους ελέγχους, να πραγματοποιεί περιμετρικές περιπολίες ή να 
παρακολουθεί  παραβάσεις από απόσταση.
Είναι το πρώτο μη επανδρωμένο σύστημα UAV που έχει εγκριθεί στην Ευρώπη για 
πτήσεις εκτός θέασης.
Οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να πραγματοποιήσουν αποστολές drone απευθείας 
από το Κέντρο ασφαλείας με προκαθορισμένο τρόπο, χειροκίνητα ή σύμφωνα με 
συναγερμούς και συμβάντα που προσδιορίζονται από το σύστημα.
Μπορούν επίσης, με την ίδια διεπαφή, να παρακολουθούν τα βίντεο και την τροχιά 
του drone σε έναν χάρτη σε πραγματικό χρόνο.

• Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν θελήσει ο Ιδιοκτήτης μίας κρίσιμης Υποδομής 
να κάνει χρήσης ενός μη επανδρωμένου συστήματος



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

U Space



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Διαλειτουργικότητα - Interoperability

Sky-Futures and Bristow successfully conducted their first interoperability test between a 
helicopter and an unmanned aircraft at Galliano, Louisiana

Η ικανότητα λογισμικού ή
συστημάτων υλικού ή στοιχείων
να λειτουργούν μαζί με επιτυχία
με ελάχιστη προσπάθεια από τον
τελικό χρήστη. (National Institute
of Standards and Technology
2008, 28).



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / privacy

• Ποιος είναι ο χειριστής;

• Τι δεδομένα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει;

• Τι κάνει με αυτά τα δεδομένα ο χρήστης;

• Έχει τον πλήρη έλεγχο ο χρήστης από τα δεδομένα που συλλέγει;

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί (Δεκέμβριος 2020) ότι ακόμα και τα στρατιωτικά Drones δεν θα 

μπορούν να είναι απολύτως αυτόνομα. 



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Think Before – During - After

Πρόληψη

Μείωση

ΕτοιμότηταΑντίδραση

Ανάκτηση



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Πριν
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των απειλών

• Τεχνικές απαιτήσεις (εγγραφή, 
απομακρυσμένη ταυτότητα)

• Διαχείριση εναέριου χώρου 
(συμπεριλαμβανομένης της γεωγνωσίας)

• Διαδικασίες, πρωτόκολλα και σχέδια

• Εκπαίδευση

• Φυσικά προστατευτικά μέτρα

• Προμήθεια τεχνικών λύσεων

• Προληπτική συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους

• Ευαισθητοποίηση

Κατά τη διάρκεια
• Αποτελεσματική χρήση διαδικασιών, 

πρωτοκόλλων και σχεδίων

• Ανάπτυξη τεχνικών λύσεων

• Επικοινωνία και συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

συμπεριλαμβανομένου του κοινού

Μετά

• Διερευνήσεις

• Μάθηση



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Internet Presence Content

http://www.eurocontrol.int/articles/national-rpasregulations EUROCONTROL: List 23 different national UAV regulations and provide 
links to respective documents.

http://jarus-rpas.org/regulations Joint Authorities for Regulation of Unmanned Systems (JARUS): List 24 
different national UAV regulations and provide a comparison of 26 
countries.

https://droneregulations.info/index.html Collaborative wiki: Global UAV Regulations Database.

http://uvs-info.com/index.php/european-matters/
regulation-monitor-europe/european-mattersregulation-
monitor-europe-open-access

UVS International: Regulation monitor for UAV regulations in Europe, 
(access to other documents is restricted and necessitates user 
registration).

http://dronerules.eu/en/ Homepage is co-funded by the European Union: The organizers aim for an 
online interface for national regulatory profiles in EU member states and 
Norway and Switzerland.



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

EASA delivers broker solution to enable European-wide sharing of drone 

registration data, 22 Oct 2020

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) has delivered a digitalised

and secure system for the exchange of drones registration data among the 

national authorities of the Member States, putting the technical framework in 

place to allow registered users to fly their drones anywhere in the European 

Union with a single registration.

Drone users will be legally obliged to register as users of their drones with their 

national aviation authorities from December 31, 2020, when the European 

regulation on drones (EU) 2019/947 takes effect. 



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

EASA publishes proposed standards for certification of light drones, 20 Jul 2020

The European Union Aviation Safety Agency has published a proposal of

airworthiness standards for the certification of the vast majority of light

unmanned aircraft. These standards will greatly contribute to the safe operation

of drones for a wide variety of services, such as parcel delivery in urban

environments, railways and power lines inspection or delivery of essential

supplies into crisis zones.

The proposed standards, are known as Special Condition Light UAS and will be

applicable to unmanned aircraft under 600 Kg operated in the specific or

certified category in accordance with regulation (EU) 2019 / 947, which enters

into force on December 31, 2020. Most drones currently under certification in

EASA will adopt this certification basis.

https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification-consultations/proposed-special-condition-light-uas


Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

• Αύξηση των δυνατοτήτων (Beyond-visual-line-of-sight (BVLOS)
• Μεγαλύτερες ακτίνες Δράσης/Χρόνου Πτήσης
• Ταχύτερα
• Δυνατότητα μεγαλύτερου Φορτίου
• Αυξημένη αυτονομία
• «Swarm capability» τόσο από τα UAS όσο και από του φυσικούς εισβολείς
• Αυξημένες ικανότητες των φορτίων τους (κάμερες, προγράμματα με 

ικανότητα αναγνώρισης κ.α)
• Χρήση αντιμέτρων από τους φυσικούς «εισβολείς»



Καθιέρωση της αξιοπιστίας των μη επανδρωμένων 
συστημάτων για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών

Καθιστώντας την υποδομή ζωτικής σημασίας πιο ανθεκτική

Οι κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων μεταφοράς, των 

σταθμών παραγωγής ενέργειας, των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

και επεξεργασίας νερού, διατρέχουν τον κίνδυνο να είναι πιθανοί τρομοκρατικοί 

στόχοι. Oι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών είναι υπεύθυνοι για την παροχή 

υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις ζωτικές κοινωνικές ανάγκες. 

Ταυτόχρονα, αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης συνεχίζουν να αυξάνονται όλο και 

περισσότερο και αντιμετωπίζουν ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον 

κινδύνου. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσικές 

καταστροφές, ατυχήματα και κακόβουλες απειλές. Για να εξασφαλιστεί μία 

αξιόπιστη παροχή βασικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ και την αξιόπιστη 

λειτουργία του στην εσωτερική αγορά, είναι ζωτικής σημασίας να 

διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμοι φορείς των βασικών υπηρεσιών είναι ανθεκτικοί, 

δηλαδή επαρκώς προετοιμασμένοι για να αποτρέψει, να μετριάσει και να 

αντέξουν σε οποιαδήποτε μορφής κακόβουλης προσπάθειας. Η Επιτροπή θα 

θεσπίσει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των φορέων εκμετάλλευσης τόσο των φυσικών όσο και των 

ψηφιακών κινδύνων.
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