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Σύστημα επιτήρησης θαλασσίων περιοχών με τη χρήση 
Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών {ΣμηΕΑ ή 
Unmanned Aircraft Systems (UAS)} για την αποφυγή και 

πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία 
 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ARSx2  
(AeRial System and Anti piRacy System) 

 
Πρακτικά 

Εναρκτήριας Διοικητικής Συνάντησης 
 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018, 9:30 π.μ. 
 

 
Συμμετέχοντες Φορείς:   

1. A S PROTE MARITIME LTD Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

2. Marine Remote Sensing Group, Τμήμα Επιστήμων Της 
Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

3. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου  

4. S. & A. NEMO ONLINE Ε.Π.Ε 
5. UCANDRONE IKE  
6. Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. 
7. EV AETHERIA LTD 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Έγινε παρουσίαση/εισήγηση από τον κ. Γεωργόπουλο, αλλά και από τους λοιπούς συμμετέχοντες 

των δραστηριοτήτων των φορέων και των γενικών κατευθύνσεων, στόχων και των κύριων 

παραδοτέων του έργου, αλλά και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, ανατρέχοντας 

σύντομα στο σύνολο των φάσεων και των παραδοτέων. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο 

χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί.  

2. Συζητήθηκε η σύνθεση της διοίκησης του έργου και συγκεκριμένα ορίσθηκαν ως άτομα 

επικοινωνίας με την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ο κος Γεωργόπουλος Νικόλαος ως συντονιστής του έργου, ο κύριος 

Τοπουζέλης Κωνσταντίνος  ως επιστημονικός υπεύθυνος. 

3. Παρουσιάστηκε εκτενώς η διαδικασία της οικονομικής διαχείρισης και της  υποβολής αιτημάτων 

επαλήθευσης του έργου σύμφωνα με τις  απαιτήσεις της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. 

4. Συζητήθηκε η δημιουργία και η κοινή χρήση εργαλείου παρακολούθησης της οικονομικής 

διαχείρισης του έργου. 

5. Συζητήθηκε  και αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος προχρηματοδότησης για το Marine Remote 

Sensing Group, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ προγραμματίστηκε 

η υποβολή του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου 

υλοποίησης της επένδυσης. Τα υπόλοιπα αιτήματα επαλήθευσης θα υποβάλλονται ανά εξάμηνα 

υλοποίησης του έργου.  

6. Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε ο σχεδιασμός προτύπων και διαδικασιών για την προετοιμασία 

και των έλεγχο των παραδοτέων , στον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι  κανόνες πληροφόρησης της 

δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ». 

7. Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των παραδοτέων του 

έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ένα άτομο από κάθε εταίρο και έναν εξειδικευμένο εξωτερικό 

συνεργάτη. 

8. Συζητήθηκε η σύσταση της ομάδα εργασίας του κάθε εταίρου η οποία θα εργαστεί στην 

υλοποίηση των δράσεων του έργου σύμφωνα με την ειδικότητα και την εμπειρία. Η ομάδα 

εργασίας του κάθε εταίρου μόλις οριστικοποιηθεί  θα γνωστοποιηθεί στους υπόλοιπους εταίρους. 

9. Συζητήθηκαν οι διαδικασίες συντονισμού εργασιών εταίρων και προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας προσαρμοσμένα mailing lists (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) και ως αποθετήριο του έργου το Microsoft One Drive. 

10. Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε η δημοσιότητα και εξωτερική επικοινωνία του έργου. 

Αναλυτικότερα, θα κατασκευαστεί ιστοσελίδα αποκλειστικά για το εν λόγω ερευνητικό έργο, η 

οποία θα παρέχει τη σύντομη περιγραφή της πράξης, τους στόχους και τα αποτελέσματά της και 

θα επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστοσελίδα θα είναι 
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συμβατή με τους κανόνες πληροφόρησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ». 

Επιπρόσθετα αποφασίσθηκε η κατασκευή αφίσας για κάθε συμμετέχοντα φορέα για την προβολή 

του έργου σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ». 

11. Συζητήθηκε  και αποφασίσθηκε ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεων των φορέων μέσω 

διαδικτύου (web meetings) καθώς και του τρόπου τήρησης πρακτικών αυτών.  

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ  
 

Το πρόγραμμα της συνάντησης καθώς και το απαραίτητο υλικό (παρουσιάσεις κτλ.) απεστάλησαν 

σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν από την συνάντηση στα μέλη της ομάδας και έχουν 

αναρτηθεί στο αποθετήριο του έργου. 

 


