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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 

Διοικητικής Συνάντησης 1ου Εξαμήνου  
 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019 
 

 
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 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Συζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνάντησης και αποφασίσθηκε ότι: 

o Θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τα πρακτικά της κάθε συνάντησης για 

τυχόν σχόλια και προσθήκες  

o Σε περίπτωση μη απάντησης των εμπλεκόμενων φορέων σε χρονικό διάστημα που θα 

ορίζεται κάθε φορά, τότε θα θεωρούνται ότι αυτά είναι αποδεκτά 

o Θα πρέπει να κρατούνται και πρακτικά για όλα τα web meetings που πραγματοποιούνται 

2. Η επικύρωση της αποδοχής των πρακτικών της εναρκτήριας συνάντησης από τους εμπλεκομένους 

φορείς ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση τους. 

3. Αποφασίσθηκε η αλλαγή του Συντονιστή του έργου κου Γεωργόπουλου Νικόλαου από τον κο 

Τοπουζέλη Κωνσταντίνο, ο οποίος εκτελεί και χρέη Επιστημονικού Υπεύθυνου . 

4. Έγινε ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ) στην A S Prote σχετικά με την διοικητική 

κατάσταση του έργου όσο αναφορά συμβάσεις φυσικών προσώπων, υποτροφιών και 

υπεργολάβων.  

5. Το ΠΑ ενημέρωσε την A S Prote για το σύνολο του χρονοπρογραμματισμού των διοικητικών 

εργασιών που έχει υλοποιήσει. 

6. Συζητήθηκε εκ νέου η κατάρτιση και η κοινή χρήση εργαλείου παρακολούθησης της οικονομικής 

διαχείρισης του έργου.  

7. Συζητήθηκαν οι διαδικασίες συντονισμού εργασιών εταίρων και το ΠΑ έδωσε εκ νέου πρόσβαση 

στο Microsoft One Drive που έχει δημιουργήσει, ώστε η A S Prote να το χρησιμοποιεί ως 

αποθετήριο του έργου.  

8. Συζητήθηκε  και αποφασίσθηκε η υποβολή του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης να μην γίνει μετά 

την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης της επένδυσης αλλά μετά την παρέλευση 

δωδεκαμήνου. 

9. Οι αποφάσεις 6 και 7 του πρακτικού της εναρκτήριας συνάντησης δεν έχουν υλοποιηθεί και 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω μη υλοποίησης των παραδοτέων. 

10. Συζητήθηκε η αδυναμία ολοκλήρωσης των Πακέτων Εργασίας ΠΕ.2.2, ΠΕ.2.3, ΠΕ.2.4 της Ενότητας 

Εργασίας 2 για τα οποία λήφθηκε η απόφαση να επεκταθούν λόγω καθυστερήσεων  

γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η επέκταση τους αποφασίσθηκε να είναι έως τον Μάιο του 2019. 
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Για την συγκεκριμένη απόφαση θα ερωτηθεί η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ εάν η παραπάνω αύξηση χρονικής 

διάρκειας είναι δόκιμη και σύμφωνη με τους κανόνες του έργου. 

11. Συζητήθηκε η καθυστέρηση της A S Prote στην υλοποίηση του έργου και αναφέρθηκε ως κύρια 

αιτία η αδυναμία ευρέσεως χρηματοδότησης εκ μέρους της εταιρίας. Ορίσθηκε η τελική 

ημερομηνία για απάντηση της A S Prote στο ΠΑ για την αδυναμία μη υλοποίησης του έργου. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι “Αναμένεται έως την Δευτέρα 14-Ιανουαρίου-2019 ενημέρωση 

από την A S Prote προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον επιστημονικό υπεύθυνο Επικ Καθ 

Τοπουζέλη Κωνσταντίνο, οριστική απόφαση της A S Prote για την υλοποίηση ή μη του έργου ARS2 

λαμβάνοντας ως δεδομένη την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των παραδοτέων και των εργασιών στις 

οποίες συμμετέχουν". 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ  
 

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

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

αναρτηθεί στο αποθετήριο του έργου. 

 


