
Έρευνα & Διάσωση  

με Χρήση drone

(Drone Search & Rescue) 

NIKOS ZALONIS

Search & Rescue Instructor   



ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

• Εισαγωγή και ενημέρωση για τις επιχειρήσεις έρευνας & διάσωσης με την χρήση
ΣμηΕΑ (Drone).

• Αναγνώριση των προβλημάτων που προκύπτουν σε πραγματικές επιχειρήσεις
έρευνας & διάσωσης.

• Παρουσίαση σύγχρονων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των
τεχνικών τους δυνατότητων.

• Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς έρευνας και διάσωσης αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών.

www.worlduav.eu



ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1 Εισαγωγική Ενημέρωση για UAVs

2 Επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης (SAR)

3 Πλατφόρμες – Εφαρμογές –

Χαρακτηριστικά

4 Πολιτική Προστασία – Κρατικοί Φορείς

5 Επίλογος



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

UAVs & Drones 



OI ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ DRONES 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Έρευνα & Διάσωση (Search & Rescue / Search & Assist)
Συνδυάζοντας τον αριθμό των εργαλείων που μπορούν να μεταφερθούν από

ένα UAV (Είδη μηχανών,LIDAR,Radar) χρησιμοποιούνται από οργανισμούς

διάσωσης & διαχείρισης καταστροφών.

www.worlduav.eu



NIKOS ZALONIS

Search & Rescue Instructor   

Επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης

(SAR)



ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ (SEARCH & RESCUE/ASSIST)

Έρευνα και Διάσωση (Search & Rescue - SAR) ονομάζεται η διαδικασία
έρευνας και παροχής βοήθειας (αρχικά ιατρικής) σε ανθρώπους, μέσα και

ιδιοκτησίες, που βρίσκονται σε ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο,

χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο προσωπικό και τις υπάρχουσες υποδομές για

τον εντοπισμό και τη διάσωση.

www.worlduav.eu



ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ (SEARCH & RESCUE/ASSIST)

Η πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα έρευνας και διάσωσης (Ε & Δ)

πραγματοποιήθηκε στο ναυάγιο του Ολλανδικού εμπορικού πλοίου Vergulde

Draeck, ανοικτά της Αυστραλίας, το 1656. Επιζήσαντες του ναυαγίου κάλεσαν
βοήθεια και συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις(3) ξεχωριστές αποστολές

έρευνας και διάσωσης, χωρίς όμως επιτυχία.

www.worlduav.eu 



ΤΥΠΟΙ SEARCH & RESCUE

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μιας επιχείρησης
Έρευνας και Διάσωσης (Ε&Δ) ανάλογα με το
προσωπικό που κινδυνεύει ή το περιβάλλον στο
οποίο εξελίσσεται μια διάσωση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α. Χερσαία διάσωση (Ορεινή, Χιονοσκεπής, σε
δασική περιοχή, κτλ) (Land rescue)

β. Θαλάσσια διάσωση (Maritime rescue)

γ. Αστική έρευνα & διάσωση (Urban SAR)

δ. Έρευνα & Διάσωση μάχης (Ε-ΔΜΑ)(Combat 
Search & Rescue -CSAR)

www.worlduav.eu



ΤΥΠΟΙ SEARCH & RESCUE

ε. Αεροναυτική διάσωση
(Aeronautical rescue)

στ. Υποβρύχια έρευνα & διάσωση
(Underwater SAR)

ζ. Έρευνα & διάσωση σε διεθνή
ύδατα (Territorial water SAR)

η. Σπηλαιο-διάσωση (Cave SAR)

θ. Έρευνα και διάσωση μετά από
φυσικές καταστροφές (Natural 
disasters SAR)

www.worlduav.eu



ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
(Natural Disasters) 

Η φυσική καταστροφή είναι η
πιθανότητα εμφάνισης ενός
καταστροφικού γεγονότος μέσα σε
δεδομένη χρονική περίοδο και σε
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ),το 1992, όρισε τις φυσικές
καταστροφές ως σοβαρές 
διαταραχές στη λειτουργία της 
κοινωνίας, οι οποίες προκαλούν 
εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές ή 
περιβαλλοντικές απώλειες που 
υπερβαίνουν την ικανότητα της 
κοινωνίας να τις αντιμετωπίζει με 
ίδιους πόρους. 

www.worlduav.eu



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Rescue Operations)

Εντοπισμός (Search & locate)
Βασικό μέρος της διάσωσης αποτελεί
πρωτίστως ο εντοπισμός των
αγνοουμένων και η επιτυχία μιας
αποστολής εξαρτάται από τον
αριθμό και την αποτελεσματικότητα
των εντοπιστών, η οποία επηρεάζεται
από τον συνολικό αριθμό, την
εκπαίδευσή τους, την εμπειρία τους,
τον διαθέσιμο εξοπλισμό, χρονική
διάρκεια της επιχείρησης, την
κούραση, το κίνητρο, τον καιρό και
το περιβάλλον καθώς και τα
χαρακτηριστικά του στόχου.

www.worlduav.eu



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ          
(Disaster Relief Operations)

Οι επιχειρήσεις ανακούφισης πληγέντων (Disaster 

Relief Operations) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία σε σχεδίαση και σε 

θέματα επιμελητείας και λογιστικής υποστήριξης 

καθώς και στην ορθολογική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων.

www.worlduav.eu

1.Άμεση βοήθεια - έκτακτη ανάγκη (Life at a
shelter)

2.Παροχή βοήθειας -καταφύγιο – Προσωρινές
κατοικίες (Life at temporary house)

3.Μόνιμη διαβίωση - επιστροφή στην
κανονικότητα (Normal life)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

Αυτές αφορούν:

✓ Το αγνοούμενο προσωπικό.

✓ Τα αγνοούμενα μέσα.

✓ Τις καιρικές συνθήκες. 

✓ Την περιοχή που θα διεξαχθεί η
επιχείρηση - εδαφικά χαρακτηριστικά.

✓ Τους διαθέσιμους πόρους για την
επιχείρηση Έρευνας & Διάσωσης (Ε & Δ) 

www.worlduav.eu
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://wallsbox.blogspot.com/2009/12/winter-wonderland-hd-desktop-wallpapers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
DRONE ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAR 
(Drone SAR 
features)

Ταχύτητα απόκρισης (Speed of response): Ένα 
απροσδόκητο έκτακτο περιστατικό μπορεί να συμβεί
στον οποιονδήποτε χωρίς προειδοποίηση και η
ταχύτητα απόκρισης (response time) μπορεί να αποβεί
μοιραία ή αντίστροφα σωτήρια αναλόγως την
περίπτωση. Ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, που η
κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορεί να προκαλέσει
σημαντικές καθυστερήσεις, η
αποτελεσματικότητα μέσω ενός drone αυξάνεται
περίπου κατά 120% αν ληφθούν υπόψη η ταχύτητα σε
ευθεία γραμμή (direct line speed of drone), η
παράκαμψη της κίνησης (traffic advantage) και η
ευρύτητα του πεδίου παρατήρησης (Field of view 
advantage)

www.worlduav.eu



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ DRONE ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAR 

(Drone SAR features)

Έδαφος (Terrain): Σχεδόν εξ’ορισμού οι
επιχειρήσεις Ε & Δ διεξάγονται σε δύσκολα 
προσβάσιμο έδαφος και όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω η αποτελεσματικότητα μέσω
ενός drone αυξάνεται σημαντικά δίνοντας το
στοιχείο της 3ης διάστασης στην προσέγγιση
ενός θύματος που ίσως κινδυνεύει.Μέσα σε
λίγα λεπτά μπορεί να μεταφερθεί εικόνα της
περιοχής ενδιαφέροντος από ψηλά , να γίνει
σάρωση μεγάλων περιοχών, καθώς και
σημείων που είναι δύσκολο να ψάξουν οι
επίγειες δυνάμεις.

www.worlduav.eu



CASE STUDY #5: Ταχεία εκτίμηση ζημιών και 
χαρτογράγηση περιοχής με drone μετά τον 
τυφώνα “Sandy” στην Αιτή
(Tabbare 28 Οκτ - 1 Νοε 2012)

Η έγκαιρη διάθεση αεροφωτογραφιών για την εκτίμηση της

ζημιάς που προξένησε ο τυφώνας “Sandy” βοήθησε τους αναλυτές

και τις αρμόδιες αρχές στην Αιτή να αποφασίσουν με ακρίβεια σε

ποιες περιοχές χρειάζεται άμεση επέμβαση κατά προτεραιότητα για

ανακούφιση των πληγέντων.

www.worlduav.eu

Η ικανότητα των drones για λήψη

φωτογραφιών και βίντεο από τις επίμαχες περιοχές

της καταστροφής ήταν καθοριστικής σημασίας

από άποψης χρόνου καθόσον οι χειριστές drone

ολοκλήρωσαν το έργο 7 μέρες νωρίτερα από την

αντίστοιχη προσπαθεια που γινόταν για

χαρτογράφηση της περιοχής από δορυφορικές

λήψεις που είχε συγκεκριμένες παραμέτρους

(μέγάλο ύψος, ύπαρξη καθαρού ουρανού κλπ).



Το drone που χρησιμοποιήθηκε
ήταν το Swinglet της εταιρείας
Sensefly, ένα σταθερών
πτερύγων drone (πρόγονος του
σημερινού eBee) που είναι
κατάλληλο για χαρτογράφηση
και surveying εκτάσεων. 
Η ομάδα κατάφερε να 
συγκεντρώσει αεροφωτογραφίες
μιας περιοχής 2 τετραγωνικών
χιλιομέτρων με ανάλυση 4 cm με
πτήση λιγότερο από 2 ώρες. 

CASE STUDY #5: Ταχεία εκτίμηση 
ζημιών και χαρτογράγηση
περιοχής με drone μετά τον 
τυφώνα “Sandy” στην Αιτή
(Tabbare 28 Οκτ - 1 Νοε 2012)

www.worlduav.eu



Στις φωτογραφίες μετά την καταστροφή έγινε

επεξεργασία με το λογισμικό Terra 3D ώστε να

μετατραπούν σε ορθομωσαικό. Στη συνέχεια οι

φωτογραφίες που προέκυψαν συγκρίθηκαν με τις

αντίστοιχες που υπήρχαν στη βάση δεδομένων πριν

να πλημμυρίσει η περιοχή. Στην ομάδα εργασίας που

“ψηφιοποίησε” αυτές τις φωτογραφίες πριν την

καταστροφή συμμετείχαν 12 εθελοντές οι οποίοι

κατέληξαν σε ένα 3-D μοντέλο εδάφους
χρησιμοποιώντας κυρίως λήψεις από πάνω(nadir

view) για να εντοπίσουν τις εντελώς κατεστραμμένες

οροφές και στη συνέχεια συνέχισαν με πλαινές λήψεις

(oblique view) για να είναι ορατή και η πρόσοψη των

κτιρίων εντόπισαν ποια κτίρια είχαν απλά υποστεί

ζημιές.

www.worlduav.eu

CASE STUDY #5: Ταχεία εκτίμηση ζημιών και 
χαρτογράγηση περιοχής με drone μετά τον 
τυφώνα “Sandy” στην Αιτή
(Tabbare 28 Οκτ - 1 Νοε 2012)



Το Φεβρουάριο του 2018, προσωπικό διάσωσης 
από το αστυνομικό τμήμα του Lincolnshire στη 
Μεγ.Βρετανία χρησιμοποίησε ένα drone εξοπλισμένο 
με θερμική κάμερα για να εντοπίσει ένα άνδρα που 
είχε εκτοξευτεί έξω από το αυτοκίνητό του στο γκρεμό 
μετά από τροχαίο ατύχημα. 

Ήταν 2 τα ξημερώματα όταν το drone απογειώθηκε
και οι αστυνομικοί έψαχναν με αγωνία να εντοπίσουν
γρήγορα τον αγνοούμενο άντρα επειδή η
θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή και ανησυχούσαν
μήπως πεθάνει- είτε από υποθερμία είτε από
εκτεταμένη αιμορραγία εξαιτίας του δυστυχήματος. 

Με τη βοήθεια του drone, εντόπισαν τον άνδρα σε
ένα χαντάκι βάθος 2 μέτρων σχετικά κοντά στο
σημείο του δυστυχήματος και δυστυχώς τα 
συμπτώματα υποθερμίας είχαν ήδη αρχίσει. 
Αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής
και τελικά διασώθηκε.

www.worlduav.eu

CASE STUDY #6 : ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
DRONE



CASE STUDY #7 : ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΣΩΣΗ 2 ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ 
COLORADO ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
DRONE

Τον Ιούνιο του 2017, 2 ορειβάτες αναφέρθηκαν ως
αγνοούμενοι στο Pike National Forest στο
Colorado. Οι τοπικές ομάδες Ε & Δ κλήθηκαν
αμέσως για να ξεκινήσουν την έρευνα και
περισσότεροι από 25 εθελοντές εμφανίστηκαν για 
να βοηθήσουν να ερευνηθεί η περιοχή.

Παρόλο που στις ομάδες των εθελοντών υπήρχε
και ομάδα σκύλων Κ-9, οι ορειβάτες βρέθηκαν
τελικά από την ομάδα των εθελοντών χειριστών
drone.

www.worlduav.eu







Πλατφόρμες Μη Επανδρωμένων Μέσων SAR 

Εφαρμογές - Χαρακτηροστικά

(Drone SAR Platforms)



Εντοπισμός (Detection): Οι επιχειρήσεις Έρευνας & 
Διάσωσης (Ε&Δ) γενικά αποσκοπούν στον 
εντοπισμό ζωντανών οργανισμών και έτσι η χρήση 
θερμικών καμερών επί του drone ως 
payload είναι ιδανική εφόσον ξεχωρίζει η φιγούρα 
ανάμεσα στη βλάστηση εξαιτίας της μεγαλύτερης 
θερμοκρασίας που προκαλείται από τη ροή του 
αίματος
Επίσης τα περισσότερα επαγγελματικά drones 
(commercial drones) φέρουν από τον 
κατασκευαστή τους ενσωματωμένο GPS, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα εύρεσης συντεταγμένων μόλις 
εντοπιστεί κάτι και έτσι ο χειριστής μπορεί να 
κατευθύνει στο σωστό σημείο τα συνεργεία 
διάσωσης ημέρα και νύκτα.

www.worlduav.eu

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ DRONE ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAR (Drone SAR features)



Ταυτοποίηση (Identification): Με τον
εντοπισμό ενός αγνοουμένου οι κάμερες
του drone με οπτικό ζουμ έιτε infrared 
(IR) λειτουργία, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για θετική
ταυτοποίηση του θύματος , έλεγχο της
σοβαρότητας της κατάστασής του
καθώς και τον υπολογισμό του
εξοπλισμού που θα χρειαστούν οι
διασώστες (το οποίο μπορεί να 
εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο κατά την
πραγματική επιχείρηση που ίσως κάνει
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου! )

www.worlduav.eu

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ DRONE ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAR (Drone SAR features)



Εφόδια εκτάκτου ανάγκης & λογιστική
υποστήριξη (Emergency supplies & logistic 
support): Με τη βοήθεια ενός drone μπορούν
τα συνεργεία που συμμετέχουν στην
επιχείρηση να κάνουν ρίψη εφοδίων ανάγκης
(τροφή,νερό,φάρμακα,σωσίβια), εργαλείων
διάσωσης αλλά και μέσων επικοινωνίας προς
τα θύματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανάκτησης σε πολιτισμένο περιβάλλον.

Επίσης μπορεί να γίνει φωτισμός με προβολέα 
ώστε να διευκολυνθούν οι έρευνες κατά τη
νύκτα ή σε συνθήκες περιορισμένου φωτός.

www.worlduav.eu

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ DRONE ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SAR (Drone SAR features)



DroneSAR : Μία εφαρμογή για 
Έρευνα & Διάσωση

Το Νοέμβριο του 2016 κυκλοφόρησε η νέα 
εφαρμογή DroneSAR η οποία δημιουργήθηκε για 
να διευκολύνει το έργο της Έρευνας & Διάσωσης
(Ε&Δ) διεθνώς. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να 
επιλέξουν αυτόματα μία διαδρομή έρευνας
βασιζόμενη σε διάφορες μεταβλητές όπως το
ύψος (altitude),το οπτικό πεδίο(field of view), η
διάρκεια της μπαταρίας (battery life) και η
πιθανότητα ανίχνευσης (probability of 
detection). 

www.worlduav.eu



Loc8 : Μία εφαρμογή για Εντοπισμό 
Ανθρώπων και Αντικειμένων

Λογισμικό σάρωσης εικόνων για αναζήτηση
ανθρώπων και αντικείμενων στο έδαφος. 
Η εξελιγμένη διαδικασία του βοηθά στην έγκαιρη διάσωση , 
εξοικονόμηση χρόνου ζωών, χρόνου και Χρημάτων.

Το Loc8 είναι μια ολοκληρωμένη λύση που δίνει τη 
δυνατότητα γρήγορης σάρωσης εικόνων από πλάνα 
drone για τον εντοπίσμό αγνοούμενων άτομων ή 
αντικείμενων χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία 
σάρωσης εικόνων που απομονώνει συγκεκριμένες 
συστάδες pixel.

www.worlduav.eu
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Smart UAV -SMD (China) www.smd-uav.com

V380 Tilt-Rotor  VTOL Multi-purpose Fixed wing UAV

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ         
SAR & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ PAYLOADS

http://www.smd-uav.com/


www.worlduav.eu

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ         
SAR & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ PAYLOADS

BRAMOR SAR Fixed wing UAV (Tracking mobile phones)



www.worlduav.eu

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ         
SAR & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ PAYLOADS

Altigator -XENA Rescue



www.worlduav.eu

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ         
SAR & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ PAYLOADS

Wanderlust Splash Drone 3 Plus



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕΣΩΝ         SAR & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ 
PAYLOADS

•

www.worlduav.eu

LAND ROVER SAR SUV with drone launching roof



SWARM:Το μέλλον της Έρευνας & Διάσωσης 
με σμήνος drones που δέχεται εντολές με 
χειρονομίες του χειριστή
Οι καθηγητές Jorge Cortes και Sonia Martinez του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο

Τμήμα Ρομποτικής και Αεροδιαστημικής δουλεύουν ήδη με αλγόριθμους ώστε να είναι

σε θέση ένας μοναδικός χειριστής drone να μπορεί να κατευθύνει ολόκληρα σμήνη

drones (swarm). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικής εφαρμογής σε ένα tablet, με την οποία

δίνονται εντολές στο σμήνος με ένα βραχιόλι που ανιχνεύει κινήσεις (motion-tracking

bracelet ).Το πεδίο δοκιμών (UAV aerodrome), χρηματοδοτήθηκε από τη γνωστή

εταιρεία αμυντικών συστημάτων Northrup Grumman και την Qualcomm, και αναμένεται

να οδηγήσει σε λύσεις που θα φέρουν επανάσταση στο χώρο της Έρευνας &

Διάσωσης μέσω σμήνους drones.

www.worlduav.eu



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ



Διαθέσιμοι πόροι
Αστυνομία, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Πολιτική 
Προστασία, υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, ΥΠΑ, ΥΕΘΑ, κοινότητες, 
οργανισμοί, λέσχες, 
εθελοντικά σώματα διασωστών.

www.worlduav.eu



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Ελλάδα

Αρμόδιος φορέας για οποιαδήποτε
περιστατικό έκτακτης ανάγκης είναι για την
Ελλάδα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ), μέσω του Ενιαίου
Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης
(ΕΚΣΕΔ), οποίος είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης
και ο συντονιστής για τον έλεγχο τον
συμμετεχόντων κάθε φορά τμημάτων.

www.worlduav.eu



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ)
Η ΓΓΠΠ έχει ως αποστολή τη μελέτη, το
σχεδιασμό, την οργάνωση και το
συντονισμό δράσης για την εκτίμηση
κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, 
ενημέρωση και αντιμετώπιση των
φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων
αποκατάστασης, τον έλεγχο της
εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την
ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα 
αυτά.

www.worlduav.eu



ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ)
Το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ έχει ως αποστολή τον συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης

στο χώρο ευθύνης της χώρας, τη συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

(Γ.Ε.Ν) και Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α) καθώς και άλλους φορείς,

υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε

περίπτωση ατυχήματος, τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και

διάσωσης άλλων χωρών και την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των

ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων καθώς και συστημάτων ελέγχου,

εντοπισμού και της επιτήρησης.

www.worlduav.eu



DRONES:
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ



42

5 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ DRONES

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1 2

Πρόληψη δασικών

πυρκαγιών

Έρευνες αγνοουμένων

(ψαράδες,κυνηγοί, πεζοπόροι)

3 4

Εκτιμήσεις ζημιών μετά από

έκτακτα καιρικά φαινόμενα

Πρόληψη οικολογικών

καταστροφών & μόλυνσης

περιβάλλοντος

5

Υποβοήθηση επίγειου

έργου εθελοντών

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΊΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ
1.Περιπολία πάνω από δασικές εκτάσεις για έγκαιρο 
εντοπισμό πυρκαγιάς

2.Περιπολίες για πρόληψη οικολογικών 
καταστροφών & μόλυνσης περιβάλλοντος (ξηρά & 
θάλασσα)

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
1.Εναέριες έρευνες για αγνοούμενους   
(ψαράδες,κυνηγούς, πεζοπόρους,απλούς πολίτες)

2.Πτήσεις εκτίμησης ζημιών μετά από φυσικές 
καταστροφές στον τομέα ευθύνης Δήμου ή 
Περιφέρειας

3. Υποβοήθηση έργου επίγειων εθελοντών

DRONES:

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟ-ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ
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ΠΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ :

1. Δημοτικών πάρκων -δασών
2. Ακτογραμμών & μαρίνας 
3. Οργανωμένων παραλιών
4. Χωματερών 
5. Χώρων ρίψης μπάζων
6. Εργοταξίων Δήμου
7. Οδικού δικτύου
8. Απόκρημνων δύσβατων ακτών
9. Πολιτιστικών μνημείων
10. Αθλητικών εγκαταστάσεων

DRONES:

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 



Διήμερο Σεμινάριο Έρευνας & Διάσωσης 
με χρήση Drone



WUAVF Hellas

Athens - GREECE

Connecting  Asia and Europe…



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

