
 

Ενότητα Δεύτερη 
 

Συντονίστρια: Μαριλένα Αργυρού 
 

Φωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

 

Ευάγγελος 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 
Η Εθνική μας Αμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων 

ΒΣ:Ο Αντιπτέραρχος Ε. Γεωργούσης είναι απόφοιτος της Σ.Ι. Υπηρέτησε σε Πολεμικές Μοίρες μαχητικών 

αεροσκαφών και Πτέρυγες Μάχης έχοντας συμπληρώσει ένα γενικό σύνολο ωρών πτήσεως κοντά στις 4500. 

Οι βασικές θέσεις Διοίκησης που του ανατέθηκαν είναι: Α.Ε στην 334 ΜΠΚ/114ΠΜ, Διευθυντής Σπουδών στη 

Σ.Π.Α. Διοικητής 111ΠΜ, Διοικητής Σ.Ι, Διοικητής Δ.Α.Ε 

Οι κυριώτερες θέσεις επιτελικής ευθύνης τις οποίες ανέλαβε, είναι: Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων στο 

Α.Τ.Α, Διευθυντής Διεύθυνσης Αεροπορικών Επιχειρήσεων AIRSOUTH/Napoli, Διευθυντής Α' Κλάδου Δ.Α.Υ, 

Διευθυντής Α' Κλάδου Γ.Ε.Α 

Στη διάρκεια της 35ετούς υπηρεσίας του στην Π.Α,έχει αποφοιτήσει από τα προβλεπόμενα Σχολεία και Σχολές, 

επαγγελματικής επιμόρφωσης που από την ειδικότητα του προεβλέπετο. Τα κυριώτερα είναι: Σχολή Πολέμου 

Αεροπορίας (ΣΠΑ), Air WarCollege ( Air University USA) 

Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ), Αποστρατεύθηκε το 2002 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητού 

ΔΑΕ. 

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σήμερα είναι εκλεγμένος 

Πρόεδρος του ΣΑΣΙ και εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμυνας (ΣΕΕΘΑ). 

 
ABSTRACT 
Υπό τον όρο Εθνική Ασφάλεια, σήμερα, εννοούμε και συμπεριλαμβάνουμε, κάθε απειλή που μπορεί να 

προξενήσει βλάβη στα Εθνικά Συμφέροντα της Χώρας,  αλλά και σε τομείς που εμπλέκονται,  άμεσα ή έμμεσα, 

στην Εθνική Ισχύ αυτής. 

Το σημερινό εγγύτερο Γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι φανερό και γνωστό, ότι το χαρακτηρίζει μία μεγάλη αστάθεια. 

Τα βασικά στοιχεία αυτής είναι από θρησκευτικές ακρότητες και φανατισμούς,  μέχρι ενεργειακά και οικονομικά 

συμφέροντα μικρών, μεσαίων και μεγάλων δυνάμεων. Ένας Γεωπολιτικός ‘’Γόρδιος Δεσμός’’. Για την επίτευξη της  

νέας Γεωπολιτικής ισορροπίας έχουμε ήδη εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων τοπικών, περιοχικών και 

παγκόσμιων παικτών.  Η Ανατολική Μεσόγειος φαίνεται ότι είναι ένα τμήμα του κέντρου αυτής της αστάθειας, 

εμπλέκοντας έτσι άμεσα τεράστια Εθνικά συμφέροντα των δύο κέντρων του Ελληνισμού. Της Ελλάδος και της 

Κύπρου. Η κατάληξη θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην μελλοντική πορεία του Ελληνισμού στην περιοχή. 
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  Η τουρκική εξωτερική πολιτική, μιας χώρας που τα συμφέροντα της εμπλέκονται ευθέως με τη εν λόγω περιοχή, 

αποτελεί την μόνη, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη και ουσιαστική απειλή κατά της Ελλάδος και της Κύπρου. Ο 

βασικός άξονας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι η διαχρονική άποψη όλων των κυβερνήσεων της ότι, το 

δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις είναι αυτό του ισχυρότερου και επομένως η πρωτεύουσα συνιστώσα αυτής της πίστης 

δεν μπορεί να είναι άλλη από την προβολή της στρατιωτικής της ισχύος. Γνωρίζει και εφαρμόζει πιστά την 

απόλυτη αλήθεια ότι τις διακρατικές σχέσεις τις καθορίζουν τα συμφέροντα και όχι συμπάθειες ή φιλίες. Ενώ δεν 

ξεχνά ποτέ πως και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, η ύπαρξη και προβολή της ‘’σκληρής ισχύος’’, είναι 

αναγκαίος και ικανός παράγοντας. 

  Η υπεράσπιση των Εθνικών συμφερόντων από Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που είναι μονόδρομος και 

ανελαστική επιταγή, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην ‘’έξυπνη ισχύ’’, που είναι ο συνδυασμός ‘’μαλακής’’ και 

‘’σκληρής’’ ισχύος. Και για μεν την πρώτη η εκτίμηση μου είναι ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και για τα 

δύο Ελληνικά κέντρα, με μόνη , ίσως, τραυματική κατάσταση την δική μας οικονομική χρεοκοπία και την πολύ 

αργή και αποφασιστική ανάκαμψη. Όσον αφορά το επίπεδο της δεύτερης και παρά την οικονομική κρίση, είναι στο 

ύψος εκείνο που μας εξασφαλίζει αποτροπή, συνυπολογίζοντας βέβαια και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στις Ε.Δ 

της Τουρκίας μετά την 16η Ιουλίου 2016. Όμως η μελλοντική πορεία της στρατιωτικής μας ισχύος απαιτεί 

σχεδιασμό με βάση πάντα την αντίστοιχη απειλή ,  ώστε να διαθέτει την αναγκαία και ικανή ισχύ που θα μας 

εξασφαλίζει την αποτροπή. Η βασική παράμετρος του σχεδιασμού μας δεν μπορεί, για προφανείς λόγους να είναι 

η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Επενδύσεις στην αύξηση της ποιοτικής αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής μας 

ισχύος, είναι , κατά την άποψη μου, η μοναδική λύση για την Ελλάδα και την Κύπρο.    

 

Robert HERMAN 

PalmJr 
Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in USA 

Cpt, USA Defence Attache 

 

Richard 

COLEMAN 
ΔιαχείρισηΈργου Defence and Security State of the Art Technology and 

Innovations in France 

Col. France Defence Attache 

 

Tim FERNS Defence and Security State of the Art Technology and Innovations in UK 

Cpt RN. UK Defence Attache 

 

Πλέσσας Ντένης 
Αναβαθμίσεις, Διαλειτουργικότητα και Δικτυοκεντρικότητα: Βασικοί Άξονες 

Ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας του 21ου Αιών 
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ΒΣ:Ο Ντένης Σ. Πλέσσας είναι Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών 

Ευρώπης, Μ. Ανατολής & Αφρικής 

Lockheed Martin Aeronautics/International 

ABSTRACT 
Από την στιγμή που ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει, δεν έπαψε να αναζητά τρόπους που να του χαρίσουν 

μέσω των αεροπορικών μέσων διευρυμένη κυριαρχία. Αναζητούσε κάποιο επιχειρησιακό πλεονέκτημα, έτσι ώστε 

να διασφαλίσει αεροπορική υπεροπλία και αεροπορική κυριαρχία.   

Σύντομα διαπίστωσε την αξία του αεροπορικού μέσου σε μια πλειάδα αποστολών τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και 

πολέμου. 

Με την αύξηση των τεχνολογιών επικοινωνίας, της μετάδοσης εικόνας, βίντεο και άλλων δεδομέ-νων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη δίκτυο-κεντρικών συστημάτων, με κύριο άξονα τις αεροπορικές πλατφόρμες. 

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων αλλά και διακλαδικών δυνάμεων της ίδιας χώρας επιβάλλει οι 

προδιαγραφές των νέων αεροπορικών προϊόντων να ικανοποιούν επιχειρη-σιακές ανάγκες όλων των όπλων 

(Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Πεζοναυτών).  

Σε αυτή την παρέμβαση θα δούμε πως η σχεδίαση ενός νέου αεροπορικού μέσου ή η αναβάθμιση ενός 

προγενέστερου, με επιδιώξεις την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας συνδυασμένη με διαλειτουργικότητα και 

δικτυοκεντρικότητα αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της αεροπορίας του 21ουαιώνα. 

 

Κλής Βασίλης Surveillance and Control 

ΒΣ:Ο Βασίλειος Κλής ασχολείται με την Επιχειρηματική Ανάπτυξη (BusinessDevelopment&Marketing) στον 

Ιδιωτικό Τομέα τα τελευταία 25 χρόνια. 

Είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ιλλινόις και έχει γνώση των επιχειρησιακών και τεχνικών 

απαιτήσεων συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και Ζεύξεων Δεδομένων, συμβάλλοντας στην σύναψη ανάλογων 

συμβολαίων και υλοποίησης τους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

ABSTRACT: 
Οι δυνατότητες επιτήρησης ως μέρος της υποδομής άσκησης Διοίκησης & Ελέγχου, χρησιμοποιώντας σύγχρονης 

τεχνολογίας συστήματα, αποτελούν πλέον μονόδρομο για την εξασφάλιση της Εθνικής κυριαρχίας και Ασφάλειας, 

την παρακολούθηση δραστηριοτήτων Οικονομικού Ενδιαφέροντος και την αποτροπή των συνεχώς 

εξελισσόμενων – τεχνολογικά - απειλών. 

Η εγκατάσταση και επιχειρησιακή χρήση Τακτικών Συστημάτων Αποστολής και Ζεύξεων Δεδομένων συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην επίτευξη διεξαγωγής αποστολών Επιτήρησης και μετάδοσης - σε πραγματικό χρόνο -  των 

δεδομένων που συνθέτουν την Τακτική Επιχειρησιακή Εικόνα. 

Η δυνατότητα αυτή είναι το πρώτο και σημαντικό στάδιογια την λήψη αποφάσεων διεξαγωγής επιχειρήσεων. 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε συστήματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και εγκαθίστανται σε Αεροσκάφη 

Ναυτικής Συνεργασίας. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 

Γρίβας Κων/νος 
Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multidomainoperations) και πλέγματα αντιπρόσβασης 

και άρνησης περιοχής (A2 / AD) στο ελληνοτουρκικό σύστημα αντιπαράθεσης 

ΒΣ:Ο Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με γνωστικό 

αντικείμενο «Διεθνής Γεωγραφία και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση των Σύγχρονων Οπλικών Τεχνολογιών». 

Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

ABSTRACT: 
Θα εξεταστούν γεωπολιτικές και τεχνολογικές παράμετροι που ωθούν στην ανάπτυξη πλεγμάτων αντιπρόσβασης 

και άρνησης περιοχής (A2/AD) σε διάφορα σημεία του πλανήτη και τις αλλαγές που αυτά φέρνουν στις διεθνείς 

ισορροπίες ισχύος. Επίσης, θα εξεταστούν τεχνολογίες και μεθοδολογίες που αποσκοπούν στη διάσπαση 

παρόμοιων πλεγμάτων. Ιδιαίτερα θα εξεταστούν οι νέες μεθοδολογίες μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών MDB 

(MultiDomainBattle) και ASB (AirSeaBattle),  καθώς και η φιλοσοφία των «Διαχωρικών Πυρών»  

(CrossDomainFires). Τέλος, θα εξεταστεί πως τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης 

Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, συνδυάζονται με αυτές τις εξελίξεις.  

Ορισμένα από τα οπλικά συστήματα και τις κατηγορίες οπλικών συστημάτων που θα αναφερθούν είναι τα 

ακόλουθα: Αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ASCM), υπέρ – υπερηχητικοί (hypersonic) πύραυλοι, όπλα 

κατευθυνόμενης ενέργειας (DEW), ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (EMrailguns),  μη επανδρωμένα αεροχήματα σε 

δομές σμήνωσης (swarming) κλπ. Τέλος, θα αναφερθεί πως παρόμοιες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και συστήματα 

μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνοτουρκικό σύστημα.  

 

ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος 
Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών εν 

όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (2016/679  

ΒΣ:Ο Αναστάσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ είναι Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ. εξειδικευμένος στην διερεύνηση και δίωξη 

εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς και υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ποινικές Επιστήμες» και στην «Εγκληματολογία» του Τμήματος Νομικής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επίσης, έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ISO/IEC 27001:2013. 

Επιπλέον τυγχάνει εξειδικευμένος στην Διερεύνηση Κυβερνοεγκλημάτων καθώς και σε θέματα εφαρμοσμένης 

Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Κυβερνοασφάλειας και είναι κάτοχος αντίστοιχων πιστοποιήσεων. Τέλος, έχει 

συμμετάσχει με επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων αντιμετώπισης και 

διερεύνησης κυβερνοεγκλήματος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Microsoft, BlackHat, Europol, Ιnterpol, F.B.I.  
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ABSTRACT: 
«Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η ανάπτυξη νέων μορφών 

επικοινωνίας και συναλλαγών, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, αλλά παράλληλα η παράνομη δραστηριότητα που 

αναπτύχθηκε με παραβίαση πληροφοριακών και επικοινωνιών συστημάτων, η δημιουργία ενός  νέου είδους 

εγκληματικότητας, η λεγόμενη «κυβερνοεγκληματικότητα», δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον έντασης “τεχνολογικών κινδύνων” που μοιραία επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και την 

επιχειρηματικότητα.  

Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των σύγχρονων κρατών, δημιούργησαν ένα νέο 

θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο και στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται πλέον σε υποχρεωτική εφαρμογή στις χώρες μέλη της 

ΕΕ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation 

γνωστός ως Κανονισμός GDPR), γεγονός το οποίο δημιουργεί νέες υποχρεώσεις στις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς/υποδομές (ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, θέσπιση νέων διαδικασιών 

διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων δίδοντας έμφαση στην προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας 

και διαθεσιμότητας των πληροφοριών). 

Ο προαναφερθείς Κανονισμός απαιτεί τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων από κάθε επιχείρηση και 

υποδομή για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται και προβλέπει υποχρεωτική γνωστοποίηση στην 

αρμόδια Αρχή  των περιστατικών ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και των  συμβάντων παραβίασης συστημάτων 

και απώλειας δεδομένων.  

Οι διαδικασίες που αφορούν  ακριβώς αυτή την γνωστοποίηση και ανταπόκριση- διαχείριση περιστατικών 

ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο αποτελεί αντικείμενο της  παρούσας εισήγησης»   

 

ΜΠΑΚΙΡΛΗ 

Εριφύλη  
Βιομηχανία Βιομετρικών Εφαρμογών, και Εισαγωγή τους σε Πληροφοριακά 

Συστηματα Αστυνομικών Υπηρεσιών 

ΒΣ:Η Δρ Εριφύλη Μπακιρλή είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & 

Πολιτικών Επιστημών με μετεκπαίδευση στην Εγκληματολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι διδάκτωρ 

Εγκληματολογίας του Παντείου Παν/μίου και αναπληρωματική καθηγήτρια Εγκληματολογίας στη Σχολή 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε 

συνέδρια εγκληματολογικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά 

επιστημονικά περιοδικά. 

ABSTRACT 
Οι βιομετρικές μέθοδοι κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος σχετικά με την πιστοποίηση της ταυτότητας των 

υποκειμένων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από ένα πλήθος εφαρμογών. Στην περίπτωση που μας αφορά, 

και είναι η διαχείριση του εγκληματικού φαινομένου, η βιομετρία αναδεικνύεται σε μία εξελιγμένη και αξιόπιστη 

τεχνικήπου έχουν στη διάθεσή τους τόσο οι εκάστοτε διωκτικές Αρχές, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.  

Μπορεί δε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως ωφέλιμη στην εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την ενίσχυση της 

ασφάλειας σε κάθε είδους περιβάλλοντα, στην πάταξη της πλαστοπροσωπείας στις εμπορικές συναλλαγές, στην 

αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης, στον έλεγχο του τρομοκρατικού 
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φαινομένου, κ.ο.κ..  

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στη γενικευμένη χρήση της βιομετρίας στο πεδίο της ασφάλειας και της 

αντεγκληματικής πολιτικής μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου2001 στις ΗΠΑ,  ενώ δεν θα μπορούσαμε να 

παραλείψουμε τις εξελίξεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στη χώρα μας. Έτσι, βλέπουμε να αναδύεται μία 

παγκόσμια ‘βιομηχανία’ βιομετρικών εφαρμογών, οι οποίες εισάγονται στα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα των 

αστυνομικών υπηρεσιών (όπως το AFIS), καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης της ταυτότητας για την ασφάλεια 

των μετακινήσεων των πληθυσμών (όπως το αμερικανικό US-Visit/IDENT, τα ευρωπαϊκά VIS, SIS I & II, 

EURODAC, καθώς και στα βιομετρικά διαβατήρια με τεχνολογία RFID). Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, 

σηματοδοτούν την εισαγωγή νέων προοπτικών αναφορικά με την παρακολούθηση των πολιτών σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η δημιουργία παράλληλων υποσυστημάτων πληροφοριών και βιομετρικών δεδομένων 

τα οποία δρουν συμπληρωματικά, επεκτείνουν με τον τρόπο αυτό την πανεποπτική τους εμβέλεια. 
 

  

Ενότητα Τρίτη 

Συντονίστρια:Βασιλική Κουντουρόγιαννη 

ωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

 

Δημήτρης 

Παπασωτηρίου 
GROUP TECHNOLOGY – the state of the art of SIMPLICITY to growth 

nations 

ΒΣ:ΟΔημήτρηςΠαπασωτηρίου (BsBA, MSc, MA – global business & supply chain consultant), 

απόφοιτοςΔιοίκησηςΕπιχειρήσεωνΠα. Πει., κάτοχοςμεταπτυχιακώντίτλωνσπουδώνσε Logistics ΕΜΠ-Πα.Πει, 

σεΔχσηΚρίσεων Un. Aberdeen, σε Στρατηγικές & Διπλωματικές σπουδές (CEDS FR). 

Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 6000 στελέχη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι επιστημονικός 

υπεύθυνος του Diploma in Logistics Management της ΕΕΔΕ, έχει συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει περί τις 12 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με τελευταία: ‘’16 τρόποι 

τιμολόγησης υπηρεσιών αποθήκευσης’’. Έχει διατελέσει πρόσφατα αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΚΑΒ διοικώντας 3500 

εργαζομένους και στόλο 800 οχημάτων με λειτουργία 24Χ7Χ365, έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 

έργα businesslogistics, systems Logistics, 3rd Party Logistics – ενδεικτική – μη πλήρης αναφορά εμπειριών στην 

Ελλάδα: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ, SYNERGY, Κ&Ν, CHEMLAND, TECTOPROFIL, EMPROSS, ELVAL-ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 

NORTHWEST, ATERMON, ZSCIENCE ENERGY, EBO, PROEX, GOLD AIR CARGO, 3G-GLOBAL, CYTA HELLAS, 

EUTRAIN, KRYSTALIS, RAYCAP, INTERMAT, IDEAL, SIMPLEX, CHROTEX, PROES, IMEPATREYS, ΚΑΪΜΑΚΑΣ 

TRANS, EKAB, ELVO, DERESKOS WINES, BIEMET, ILSS, MEGHATRON, INTRACOM, KOLIOS, ANYMH, ΔΗΜ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.α. καθώς και εκτός Ελλάδας: ΚΕΟ (CY), LORDOS PLASTICS (CY), GENNESIS (CY), 

CHRISTOUDIAS (CY), ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (CY), CHRISTODOULIDIS (CY), CTC-ARI (CY), ECODOMIKA (CY), KAZOULIS 
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(CY), IPH (CY), LEADERS BRAND (CY), HARRIS CO (USA), MACAY (USA), TRW (USA), KMW (GE), BOING (USA), 

DEKAPLUS (CY), N-GATE (CY), KBR (UK), ROMTEL (RO), STM (TY), BC (TY-AL), STAR MEDICINE (CY) κ.α. Είναι 

μεταξύ των άλλων εφευρέτης / κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δημιουργός των μεθοδολογιών L.A.W. (Logistics 

Audit Wheel) και RE.LO.CA.M.m. (Reverse Logistics CapabilityMaturitymodel). 

 

ABSTRACT 

 

 

Μπόσινας Νίκος 
New Capabilities (new type of missions, weaponization) of RPAS Operating 

in Austere Military Environment 

ΒΣ:Ο Νικόλαος Μπόσινας εργάζεται από το 2014στηνIDE – INTRACOM DefenseElectronicsωςManager Νέων 

Τεχνολογιών και κατέχει επίσης της θέση του ProductManager του Συστήματος Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους της 

εταιρείας. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, στο 

οποίο είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα των νανοσύνθετων υλικών. Κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το InstitutUniversitaireKurtBösch (IUKB) της Ελβετίας και πανεπιστημιακό 

τίτλο σπουδών στην Αεροναυπηγική από τη Σχολή Ικάρων. 

Η προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ως ερευνητής, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης και 

ManagerΚαινοτομίας, στον όμιλο εταιρειών τηςONEXαπό το 2009 έως το 2013, ενώ από το 1996 έως το 2009 ήταν 

αξιωματικόςτης Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίαςέχοντας υπηρετήσει σε θέσεις όπως Διοικητής Γραμμής Πτήσεων σε 

αεροσκάφη F-5, Επιθεωρητής Ποιοτικού Ελέγχου, επιτελής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και Αρχιμηχανικός 

της Μοίρας Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Nanopolytox, TANOCOMP, 

CARBONCOMP, HCUAV) σχετικά με νανοτεχνολογία, αεροναυπηγική και ασφάλεια ενώ είναι και αξιολογητής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ερευνητικό πλαίσιο Horizon 2020. 

Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) από το 2006. 

 
ABSTRACT 
Τα μη επανδρωμένα συστήματα για στρατιωτικές εφαρμογές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ενισχύσουν την επίγνωση 

της κατάστασης, να μειώσουν το φόρτο εργασίας, να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις και να ελαχιστοποιήσουν 

το συνολικό ρίσκο με μειωμένο κόστος.  Παρέχουν διάρκεια,  ευελιξία,  επιβιωσιμότητα και μειωμένο κίνδυνο απώλειας 

ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα σε επικίνδυνεςαποστολές. Η παρουσίαση αυτήεστιάζει αρχικά στο παρόν, σε αποστολές 

ISTARκαι επιδεικνύει με πρακτικά παραδείγματα και απεικονίσεις πως η υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών και 

τεχνολογιών μπορεί να φέρει νέες δυνατότητες χρήσης τωνRPAS. Έπειτα πηγαίνει 10-20  χρόνια πιο μετά και 

περιγράφει συνοπτικά τις μελλοντικές δυνατότητες των RPASστο ευρύτερο στρατιωτικό περιβάλλον, σε αποστολές που 

σχετίζονται με την επίγνωση στο πεδίο της μάχης, την υποστήριξη μάχης και την εφαρμογή δύναμης. 
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Χρυσοχού Γιώργος  
Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο ρόλος της 

Ελλάδος για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 

ΒΣ:Ο Δρ Γεώργιος Χρυσοχού είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Γεωπολιτική και το Δίκαιο της Θάλασσας 

και κατέχει τη θέση του Τμηματάρχη Διεθνούς Δικαίου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Διδάσκει στη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων στα επιστημονικά πεδία της Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών καθώς επίσης σε Σχολές των Ενόπλων 

Δυνάμεων και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Έχει πιστοποιηθεί από την Ε.Ε. σε θέματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας, 

έχοντας μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στην 

αγγλική και ελληνική γλώσσα. 

 
ABSTRACT 
Περίπου τα τέσσερα πέμπτα του διεθνούς εμπορίου διεξάγονται δια θαλάσσης. Μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων 

ασφαλείας που απαντώνται στις θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας είναι το ενδεχόμενο θαλάσσιων ατυχημάτων και 

παράκτιας ρύπανσης, αλλά και σοβαρές απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως η πειρατεία, η τρομοκρατία και 

το οργανωμένο έγκλημα, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και διακρατικές 

διαφορές σχετικά με αξιώσεις όμορων κρατών επί θαλασσίων ζωνών. Με άλλα λόγια, η θαλάσσια ασφάλεια, στη διττή 

της διεθνή έκφανση ως «maritimesafety» και «maritimesecurity», αποτελεί για κάθε κράτος ή διεθνή οργανισμό βασικό 

στοιχείο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών  

Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνει πλήρη προτεραιότητα στη 

θαλάσσια ασφάλεια μέσω των σχετικών διατάξεών της. Επίσης, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) δίδεται πλήρη προτεραιότητα στο εν λόγω ζήτημα, μέσω της θέσπισης σχετικών στρατηγικών και 

πολιτικών αντίστοιχα, συνοδευόμενες και από ποικίλους κανονισμούς. Έτσι, έχει οικοδομηθεί σταδιακά μια βασική 

σχετική λειτουργία των δύο αυτών Οργανισμών που απαντά στο όνομα: «Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα (Maritime 

DomainAwareness) ή «Επίγνωση Θαλάσσιας Κατάστασης» (Maritime SituationalAwareness) αντίστοιχα. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχουν αναπτυχθεί δυνατότητες που βασίζονται στην ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών για την ενίσχυση της 

θαλάσσιας επιτήρησης (maritimesurveillance) και διαμοιρασμό των σχετικών πληροφοριών στις εμπλεκόμενες κρατικές 

και διακρατικές Υπηρεσίες. Λόγω των αυξανόμενων αναγκών, όλες οι σχετικές τεχνολογίες και συστήματα πρέπει να 

επιτρέπουν πολλαπλές λειτουργίες, όπως τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την λεπτομερή αναφορά όλων των 

πλοίων στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ. Προς το σκοπό αυτό, η διαδικασία 

ολοκλήρωσης όλων των υφιστάμενων τεχνολογιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Μια περιοχή μείζονος σημασίας για την «Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα» τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ είναι 

αναμφισβήτητα η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου - συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, δεδομένου ότι αποτελεί 

περιοχή μείζονος γεωπολιτικής έντασης και ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα σταυροδρόμι μαζικού θαλάσσιου 

εμπορίου. Υπό αυτή την έννοια, και λογιζόμενοι την παρούσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, η παρούσα εισήγηση 

θα αναδείξει ότι η επιτυχία της Θαλάσσιας Στρατηγικής της Συμμαχίας ή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια 

Ασφάλεια αντίστοιχα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βασίζεται στην επιτυχή παρακολούθηση και έλεγχο από 
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ελληνικής πλευράς, τόσο του Αιγαίου, όσο και της περιοχής εκείνης της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Ελλάδα ασκεί τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα, δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες. Προς τούτο, καθίσταται αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση του 

ρόλου και των δυνατοτήτων της χώρας μας. 

 

Σταμέλος Χαράλαμπος  European Defence Procurement 

ΒΣ:Ο Χαράλαμπος Σταμέλος είναι Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης στην Νομική Σχολή του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Δικηγόρος 

Αθηνών, με ειδίκευση σε θέματα διοικητικού, αστικού, εμπορικού, ευρωπαϊκού και αμερικανικού δικαίου.Έχει 

δημοσιεύσει νομικά βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά.Είναι μέλος του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου 

και του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

 
ABSTRACT: 
Ο Νόμος 3978/2011 έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. 

Στην συγκεκριμένη εισήγηση αναλύονται συστηματικά και συνοπτικά οι κρίσιμες διατάξεις των άρθρων της Οδηγίας 

2009/81/ΕΚ, του Νόμου 3978/2011 καθώς και η αντιστοιχία των άρθρων του Νόμου 3978/2011 προς τα άρθρα της 

Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 2014-2017, καθώς και ορισμένες ακόμη αποφάσεις 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και του Εφετείου 

Δωδεκανήσου. 

 

Σωτηριάδης Παναγίωτης Ergonomics - Safety Management and Culture 

ΒΣ:Ο Παναγιώτης Σωτηριάδης, είναι Αντισμήναρχος Μηχανικός Αεροσκαφώνκαι Εργονόμος Μηχανικός με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εργονομία και Ασφάλεια στην Εργασία (MScinErgonomicsandSafetyatWork) από το 
CranfieldUniversityτου Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάκριση στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (InternationalMBA)  από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακήειδίκευσηGlobale-
Management (consortiumAUEB, GeorgiaStateκαιReykjavikUniversity). Είναι Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας του 
ΥΠΕΘΑ. Έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων στο Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΑ ως Τμηματάρχης ΥΑΕ, 
στη Σχολή Ικάρων ως Επόπτης Κατεύθυνσης Μηχανικών (ΣΜΑ) και Τεχνικός Ασφαλείας, Τμηματάρχης Ποιοτικού 
Ελέγχου στην 112ΠΜ και ως Διευθυντής Βιομηχανικής Σχεδίασης & Τεχνικός Ασφαλείας στο Κρατικό Εργοστάσιο 
Αεροσκαφών. Είναι έμπειρος διερευνητής ατυχημάτων και υπήρξε μέλος επιτροπών διερεύνησης μειζόνων 
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ατυχημάτων. Έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στη διερεύνηση ατυχημάτων 
από το HealthandSafetyLaboratory του Ηνωμένου Βασιλείου.Επίσης είναι Λέκτορας (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, διδάσκει 
στη ΣΤΥΑ και είναιεκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα 
Υγείας και ασφάλειας στην Εργασία. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
επιστημονικών συνεδρίων. 
 

ABSTRACT:Υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποίες διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι εταιρείες που έχουν υψηλό 
επίπεδο κουλτούρας ασφάλειας βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό στον κλάδο 
δραστηριοποίησης τους.  
Αντίστοιχα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων 
σε οποιοδήποτε οικονομικό κλάδο, οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα.  
Τα τελευταία χρόνια δίνεται πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τις διαδικασίες και τα συστήματα ασφάλειας στην 
δημιουργία θετικής κουλτούρας ασφάλειας με έμφαση στην συνειδητοποιημένη ασφαλή εκτέλεση των εργασιών από το 
προσωπικό, δηλαδή στην εφαρμογή συμπεριφορικών συστημάτων ασφάλειας (BehavioralBasedSafety Systems, 
BBSS). 
Το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας ενός οργανισμού είναι εγγενώς συνδεδεμένο με τη συμπεριφορά των εργαζομένων. 
Μέσω της συμπεριφοράς εκδηλώνεται το σύνολο των πεποιθήσεων (values-attitudes-beliefs) και συνεπώς αναδύεται ο 
βαθμός συναίσθησης της ασφαλούς δράσης. Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσουμε το επίπεδο κουλτούρας ασφαλείας 
πρέπει να υιοθετήσουμε την συμπεριφορική προσέγγιση στην ασφάλεια. 

H συμπεριφορική προσέγγιση τοποθετεί στο επίκεντρο ανθρώπινες ενέργειες, ως συνέπειες της συμπεριφοράς, 
αναλύοντας τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτή. Αντικείμενο της συμπεριφορικής προσέγγισης συνεπώς, αποτελεί 
η θέση και ανάδειξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς ως παράγοντα συμβολής στην εμφάνιση μη επιθυμητών - 
επικίνδυνων καταστάσεων ή/και ατυχημάτων. 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συμπεριφορικής προσέγγισης, οδηγούμαστε στην αποτύπωση του επιπέδου 
κουλτούρας ασφαλείας καθώς και στην πρόταση τρόπων διαχείρισης και βελτίωσης τόσο της συμπεριφοράς, όσο και 
της κουλτούρας ασφαλείας. 
 

 

Κολοβός Αλέξανδρος  Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο Διάστημα 

ΒΣ:Ο Αλέξανδρος Κολοβός είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ικάρων. Υπηρέτησε στη 

Πολεμική Αεροπορία από όπου αποστρατεύτηκε το 2008 με το βαθμό του Ταξιάρχου (ε.α.). Από το 1991 ως το 2006 

υπήρξε προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών (EKΔΕ) της ΠΑ. Εισηγήθηκε τη Πολιτική για το 

Διάστημα του ΥΠΕΘΑ, το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης όπως αυτό υλοποιείται ( Helios-2-MUSIS), συμμετοχή στο 

Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ και τη συγκρότηση του Γραφείου Διαστήματος στο Επιτελείο Υπουργού. Στο πλαίσιο δύο 

ελληνικών Προεδριών ανέπτυξε πρωτοβουλίες για την Πολιτική Διαστήματος της ΔΕΕ (1998) και την αναγνώριση του 

ρόλου του Διαστήματος στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ, 2003) που έγιναν δεκτές από τα 

αρμόδια Συμβούλια Υπουργών. Εχει γράψει 2 βιβλία, και 2 μονογραφίες για το Διάστημα και μεγάλο αριθμό άρθρων. 

 
ABSTRACT 

Η παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσει το κύκλο της δημόσιας πολιτικής για το Διάστημα στην Ελλάδα και την 
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Τουρκία. Θα εξετάσει το πώς ξεκίνησαν οι διαστημικές δραστηριότητες στις δύο χώρες από την δεκαετία του 

70. Θα αναλύσει την υφιστάμενη κυβερνητική ατζέντα της Ελλάδας και της Τουρκίας για το Διάστημα, τη 

Πολιτική Διαστήματος των δύο χωρών και τους φορείς εκπόνησής της καθώς και την μέχρι σήμερα 

εφαρμογής της. Θα γίνει αναφορά  στα υφιστάμενα δορυφορικά προγράμματα των δύο χωρών καθώς και 

στα επόμενα βήματα που έχουν σχεδιαστεί σε κάθε κύρια επιμέρους κατηγορία δορυφόρων. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσει να κάνει μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων καθώς και των επιπτώσεών τους 

στους τομείς ασφάλειας και άμυνας των δύο χωρών. Τέλος, θα καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

που ακολούθησαν οι δύο χώρες. 

 

Γκύζης Δημήτριος Εθνικό, ποινικό οπλοστάσιο κατά των Κυβερνοεπιθέσεων 

ΒΣ:Ο Δημήτριος Γκύζης είναι εισαγγελικός λειτουργός και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με τον βαθμό του 

Αντεισαγγελέα Εφετών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών της Θεσσαλονίκης καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LL.M. (Masters’ Degree, 

International Business Law, VictoriaUniversity of Manchester). 

Υπηρέτησε στην Αθήνα από το 1999 έως το 2008 (Πάρεδρος Εισαγγελίας και Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), στα Χανιά 

από το 2008 έως το 2009 και στην Αθήνα από το 2009 έως το 2017 (Εισαγγελέας Πρωτοδικών). Από την επάνοδο στην 

Αθήνα το 2009 ασκούσε συνεχώς (πλην ενός έτους που υπηρέτησε στο Τμήμα Προσδιορισμού) καθήκοντα Εισαγγελέα 

Ποινικής Δίωξης (Α’ Τμήμα ꞉ 2009-2011, Β’ Τμήμα ꞉ Επικεφαλής 2012-2014, Α’ Τμήμα ꞉ 2014-2015, Επικεφαλής 2015-

2017). Κατά τα έτη 2013-2015 διετέλεσε και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ενώ από 

το 2012 είναι τακτικός Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στο μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι». 

Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη South Eastern European ProsecutorialAdvisoryGroup 

(SEEPAG- SECI Center) κατά τα έτη 2004-2008, στη GRECO (CoE), της οποίας υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Bureau 

και αξιολογητής (GRECO'sThirdRoundEvaluation της Αρμενίας και Κύπρου) κατά τα έτη 2004-2012 και στη 

MultidisciplinaryGroupagainstOrganizedCrime (E.U.) κατά τα έτη 2004-2006. Έχει συμμετάσχει σε 

νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές (μεταφορά Οδηγίας 2008/99/EC για το περιβάλλον και Απόφασης 2009/316 (ECRIS) 

για την δημιουργία Εθνικού Ποινικού Μητρώου) ενώ κατά το έτος 2014 εκπόνησε πλήρη κατάλογο των αξιόποινων 

πράξεων, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον ελλ ΠΚ και τους σημαντικότερους ΕιδΠοιν Ν και τον αντιστοίχησε 

με όμοιο ευρωπαϊκό κατάλογο προκειμένου να συνδεθεί ηλεκτρονικά το ελληνικό Ποινικό Μητρώο με τα άλλα 

ευρωπαϊκά. Επίσης υπήρξε μέλος των Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη 

e- law/e-justice και για την προετοιμασία για τον 7ο Γύρο αμοιβαίας αξιολόγησης GENVAL για το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Έχει λάβει μέρος σε διάφορα Σεμινάρια και Συναντήσεις (UNODC Reg.Conference on Witness Protection for Southeast 

European the Caucasus, 4-7 February 2008, Αθήνα, Experts’ meeting on environmentalcrime to transposeDirective 

2008/99/ Econ the protection of the environmentthroughcriminallaw, 6 May 2009, Βρυξέλλες, Meeting of Directors of 

NationalInstitutions and Agencies for CombatingCorruption and OrganisedCrime, 9-10 May 2011, Μπούντβα, 

Μοντενέγκρο, ProsecutingHateCrimes, OSCE -ODIHR, 5, 6.7.2012 Βαρσοβία, «Δικαστική προστασία των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων», Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη, EJTN Seminar: Criminal Justice II (“Admissibility of 

evidencebetweenMember States”), 23-24 May 2013, Madrid) και παρασταθεί ως ομιλητής σε Συνέδρια και Εκδηλώσεις 

(«Η κλοπή, η παραγγελία, η παιδοκτονία και άλλα για τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ε.Ε.Ν. e-Θέμις και Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Δίκαιο Πληροφορικής Tech Law &Data Protection, Θεσσαλονίκη, 

22-24.3.2013, «Η πρόληψη της αυτοκτονίας ανηλίκου και ένα νομικό παράδοξο» Εισήγηση στο 2ο Συνέδριο της 

Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αθήνα, 7.2.2013, «“Κράτος Δικαίου & Ρατσισμός” Επαρκεί το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των ρατσιστικών φαινομένων;», 31.10.2013, «Αναμόρφωση του νομοθετικού 

πλαισίου της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος. Ουσιαστικές και δικονομικές πλευρές του Ν. 4042/2012» προς 

τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 17.9.2014). 

Το α’ εξάμηνο του 2017 συμμετείχε ως εισηγητής (α) σε τέσσερεις ημερίδες (Πάτρα, Θεσ-νίκη, Λάρισα, Χανιά), που 

διοργάνωσε το Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων/ΔΑΑ/ΓΑΔΑ, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας ΑΠ με αντικείμενο την 

ανακριτική διείσδυση, (β) στην στρατηγική άσκηση κυβερνοάμυνας, που διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ με αντικείμενο την 

Σύμβαση της Βουδαπέστης για το κυβερνοέγκλημα και (γ) σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διοργάνωσε η «Νομική 

Βιβλιοθήκη» με τίτλο «Cybercrime από την προανάκριση στο ακροατήριο».Ήδη είναι υπεύθυνος για την μετάβαση της 

Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και 

Ποινική Δικαιοσύνη (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.). 

 
ABSTRACT: 

1. Γενική παρουσίαση διεθνούς και εθνικής (ποινικής) νομοθεσίας. 
•Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο («Σύμβαση Βουδαπέστης», 
23.XI.2001). 
•Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων 
πληροφοριών. 
•Κύρωση/ενσωμάτωση με Ν. 4411/2016. 
•Νέα άρθρ. 13 στοιχ. γ’ εδ. β’, η’, θ’, 292Β, 292Γ, 370Γ, 370Δ, 370E, 381Α, 381Β Ποινικού Κώδικα. 
2. Έννομα αγαθά και προσβολές꞉ 
2.1. Διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) 
•Παρακώλυση λειτουργίας Π.Σ. 
2.2. Εμπιστευτικότητα Π.Σ. 
•Παράνομη πρόσβαση σε Π.Σ. 
•Υποκλοπή Ψηφιακών Δεδομένων (Ψ.Δ.) 
2.3. Ακεραιότητα Π.Σ. 
•Φθορά Ψ.Δ. 
3. Διακεκριμένη και ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή παρακώλυσης λειτουργίας Π.Σ. 
•Διακεκριμένη μορφή : κατά Π.Σ. που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με 
ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες (critical infrastructures = ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι 
συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια). 
•Ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή : παρακώλυση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. 
4. Πρόταση. «Γενική Γραμματεία Κυβερνοπροστασίας» (CYBERPROTECTION)  
 
Θα είχαν,πιστεύω, ενδιαφέρον κάποιες ερωτήσεις επί της πρότασής μου για την σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Κυβερνοάμυνας κατά το πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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ΙΩΑΝΝΟΥ 

Κωνσταντίνος 
Metamaterials and StealthTechnology 

Lieutenant Junior Grade of the Hellenic Navy. 

-Assistant in the Laboratory of the Combat Systems Sector of the Hellenic Naval Academy. 

-Phd Candidate of the Technical School of Aristotle University of Thessaloniki, Department of Electrical Engineering and 

Engineering of Computers, 2018. 

-Msc of Radioelectrology and Electronics, Department of Physics, Computer Science and Telecommunication, National 

and Kapodistrian  University of Athens, 2017. 

-Graduated from the Hellenic Navy Academy in 2013.ABSTRACT: 
This presentation reviews the concept and the basic properties of metamaterials, as the most promising advancement 

impacting stealth technology and other defense industry products. Initially, there is a presentation of the concept of 

RCS, which is the cornerstone of radar science, about detecting a target. Stealth technology is further analyzed in 

rendering conventional radar obsolete since it is unable to detect and track stealthy targets. Then, description is made of 

metamaterials and detailed analysis of their properties. These properties of the metamaterials are essentially the answer 

to the question why they should be used in stealth technology. 

 

Παναγιώτα Μιχελή 
Ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών (ENISA) για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια 

ΒΣ:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ 

Πελοποννήσου στα ευρωπαϊκά θέματα, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τη 

μεταδιδακτορική έρευνά της για τη Διακυβέρνηση στο The United Nations Institute for Training and Research (Γενεύη). 

Με την ιδιότητά της αυτή, τον Νοέμβριο 2017, μίλησε ως προσκεκλημένη του Δικαστηρίου και του Πανεπιστημίου του 

Λουξεμβούργου, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις νεώτερες εξελίξεις και τις προοπτικές στη θεσμική 

εμβάθυνση της ΕΕ και τη φορολογική και οικονομική πολιτική.  

 
ABSTRACT: 
Η ομιλίαθίγει τον πολύ σημαντικό ρόλο του The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), 

οργανισμού της ΕΕ, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, για τη διαφύλαξη της ψηφιακής άμυνας των Κρατών-Μελών και 

την προώθηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών που αφορούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στα Κράτη της ΕΕ. 

Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες, η λειτουργία του και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά 

της Ευρώπης και την καθιέρωση της ΕΕ ως Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Παρουσιάζεται με συντομία 
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ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ συνεργάζεται μέσω του ENISA με τα Κράτη-Μέλη σε κάθε περίπτωση δραστηριοτήτων που 

αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΕ 2016-2020. Αν 

και δεν αποτελεί έναν άμεσο επιχειρησιακό φορέα, εξετάζεται η συμβολή του στην οργάνωση ενός κράτους άμυνας και 

ασφάλειας λόγω του άμεσου συνδέσμου του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Europol και με τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο ENISA, ως 

φορέας state-of-the-art δύναται να συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση εθνικών κρίσεων στο μέλλον και πώς 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ώστε να προστατευθεί η κοινωνία 

ψηφιακής οικονομίας και ασφάλειας .  

Ενότητα Τέταρτη 

Συντονίστρια: Δέσποινα Σβουρδάκου 

ωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

 

Σαΐτης Νίκος Integrated Suite for Maritime Interdiction Operations 

ΒΣ:Ο Νίκος Σαΐτης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε Τεχνοοικονομικά 

συστήματα.  

Η σταδιοδρομία του στην INTRACOM ξεκινά από το τμήμα R&D το 1996, με τη συμμετοχή του στα κυριότερα 

αναπτυξιακά προγράμματα της εταιρίας. Στην πορεία, ήταν υπεύθυνος για τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων 

προγραμμάτων και συστημάτων της εταιρίας, μεταξύ των οποίων είναι: 

Το WiSPR (WidebandIntercom&SecurePacketRadio) το οποίο αποτελεί συγκερασμό συστήματος ενδοεπικοινωνίας και 

ευρυζωνικής δικτύωσης τελευταίας γενιάς για άρματα μάχης, και είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του ευρυζωνικού συστήματος επικοινωνιών «ΑΙΓΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Νηοψιών – MaritimeInterdictionOperationsSuite κατά το ΝΑΤΟικό πρότυπο ATP71 

Το Στρατιωτικών προδιαγραφών Δίκτυο Δεδομένων και Πληροφοριών «Secure Server» με δυνατότητα διαχείρισης 

διαβαθμισμένων πληροφοριών επιπέδου “NATOSECRET” 

Η Σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος τηλεμετρίας του πυραύλου αέρος - αέρος IRIS-T 

Η Μελέτη υλοποίησης για την ανάπτυξη και παραγωγή Ελληνικού μη επανδρωμένου 

αεροχήματος(UnmannedAirVehicle), UAV 

Η Ανάπλαση πομπού και δέκτη του παρεμβολέα συστημάτων Ραντάρ ELT-511 

Η Ανασχεδίαση των συστημάτων δοκιμών και ελέγχων των συστοιχιών αεράμυνας Patriot PAC3 

 

ABSTRACT: 
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Η προστασία των εθνικών χωρικώνυδάτων  ή συγκεκριμένων  θαλάσσιων περιοχών καθώς και η διασφάλιση της 

ομαλότητας του θαλάσσιου εμπορίου αποτελούσαν ανέκαθεν επιτακτικές ανάγκες κάθε Κράτους. Για την διασφάλιση των 

ανωτέρω διενεργούνται επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής, οι οποίες αποτελούν σύνθετες διαδικασίες που απαιτούν 

εξειδικευμένη τεχνολογία. 

Σήμερα, η INTRACOMDefenseElectronics παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη σουίτα Ναυτικής αποτροπής 
βασισμένη στις σύγχρονες ΝΑΤΟΙΚΕΣ επιταγές ασφαλείας και ελέγχου. 
Η Σουίτα της IDE περιλαμβάνει ένα εξελιγμένο σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου (Command&Control)που υποστηρίζει την 

ταυτόχρονη μετάδοση πληροφοριών, φωνής, δεδομένων βίντεο και βιομετρικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στο 

πλαίσιο διαδικασιών νηοψίας σε θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σκληρότερα 

επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

 

Ζηκίδης 

Κωνσταντίνος 
Early Warning Against Stealth Aircraft, Missiles and Unmanned Aerial 

Vehicles 

ΒΣ:Ο Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Χ. Ζηκίδης είναι Διδάκτωρ ΕΜΠ, Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής 

Ικάρων 

Αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων, ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών. Έχει υπηρετήσει στην 114ΠΜ, στο 

ΓΕΑ, τη ΔΑΥ, ενώ διατέλεσε Διευθυντής Υποστήριξης της ΥΠΗΔ. Παράλληλα, το 2002 απέκτησε το δίπλωμα Διδάκτορος 

του ΕΜΠ. Έχει πάνω από 25 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Διδάσκει στην ΣΙ, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών που διοργανώνει η ΣΣΕ μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 
ABSTRACT 

Η τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (lowobservable ή stealth) εμφανίζεται πλέον σε όλα τα σύγχρονα στρατιωτικά 

μέσα, όπως αεροσκάφη, πλοία ή οχήματα. Όλα τα οπλικά συστήματα σχεδιάζονται ή επανασχεδιάζονται με σκοπό την 

μείωση του ίχνους τους, ώστε να είναι πιο δυσδιάκριτα από τα εχθρικά ραντάρ και τους εχθρικούς αισθητήρες εν γένει. Η 

χαμηλή παρατηρησιμότητα σε συνδυασμό με εξελιγμένες τεχνικές παρεμβολής (jammingtechniques) έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αποστάσεων αποκάλυψης από τα συνήθη ραντάρ, τα οποία δεν είναι πλέον ικανά 

να παράσχουν ικανοποιητική κάλυψη του εναέριου χώρου που τους έχει ανατεθεί. Επίσης, τα συστήματα τοπικής 

αεροπορικής άμυνας δεν αναμένεται πλέον να είναι σε θέση να στοχοποιήσουν το επιτιθέμενο Α/Φ – φορέα αλλά στην 

καλύτερη περίπτωση τα όπλα που θα έχει εξαπολύσει αυτό. 

 Πέραν των Α/Φ stealth, στις σύγχρονες εναέριες απειλές περιλαμβάνονται οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι πύραυλοι 

πλεύσης (cruise), καθώς και τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροχήματα (UCAV – UnmannedCombatAerialVehicle), 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερόμενων πυρομαχικών (loiteringmunition).  

 Έτσι, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει: 

 α. έγκαιρη προειδοποίηση έναντι όλων των ανωτέρω απειλών,  

 β. δυνατότητα αναγνώρισης,  
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 γ. όσο το δυνατόν πιο ακριβή στοιχεία στοχοποίησης, με σκοπό την συνέγερση της αεράμυνας και την 

βέλτιστη υπόδειξη των στόχων. 

Χρησιμοποιώντας το Α/Φ F-35 της Lockheed Martin ως “casestudy” και λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις σχετικά με το 

ίχνος ραντάρ, καθώς και το υπέρυθρό του ίχνος, σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες, θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των 

αντίστοιχων αποστάσεων αποκάλυψης. Θα εξεταστούν ραντάρ σε διάφορες μπάντες συχνοτήτων, καθώς και ηλεκτρο-

οπτικά συστήματα IRST (InfraRedSearch&Track), τα οποία ανιχνεύουν την εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας του 

στόχου. 

Τέλος, τα ανωτέρω συστήματα θα εξετασθούν στο πλαίσιο ενός σεναρίου επίθεσης μίας δύναμης που διαθέτει 

δυσδιάκριτα Α/Φ (stealth)  εναντίον μίας δύναμης με συνήθη Α/Φ, η οποία όμως διαθέτει μία βασική υποδομή με 

κατάλληλα ραντάρ, ενώ τα Α/Φ της διαθέτουν συστήματα IRST. 

 

Παπασταμάτης 

Θωμάς 
Geographical Information Systems in Mapping Radar Coverage Variations 

due to Atmospheric Effects and Environmental Obstacles 

ΒΣ:Ο Υποσμηναγός Θωμάς Παπασταμάτης, Ε/Α ΠΑ, ΜΔΕ /ΡΕ ΕΚΠΑ, Υποψ. Δρ ΑΠΘ απεφοίτησε από την  Σχολή 

Ικάρων. Συνέγραψε πρωτότυπη διπλωματική εργασία κατά το 4ο έτος σπουδών με τίτλο: «Επίδραση Φαινομένων 

Ατμοσφαιρικής Διαθλάσεως στην Λειτουργία των Ραντάρ Αεράμυνας με χρήση του πακέτου λογισμικού AREPS», όπου 

διερευνά την επίδραση των ανωτέρω φαινομένων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ραδιοκάλυψης του δικτύου 

ραντάρ αεράμυνας της χώρας μας, και στην οποία έλαβε τον βαθμό Άριστα για την εξαιρετική εμβάθυνση του θέματος και 

την σαφήνεια των ευρημάτων του. Εγινε δεκτός στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής / 

ΠΜΣ Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, από απεφοίτησε το 2016 με βαθμό Λίαν Καλώς (8) . Ο τίτλος της 

διπλωματικής του εργασίας ήταν : «Δυναμική Μοντελοποίηση των Φαινομένων Διάθλασης στα Radar και Απεικόνιση 

τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών». Επίσης συμμετέσχε σε πολλά συνέδρια 

Συμμετείχε σε ειδική διαβαθμισμένη ομάδα εργασίας στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με θέμα την Ανάλυση και 

Προσομοίωση Λειτουργίας Δικτύων Ραντάρ Αεράμυνας ενδιαφέροντος ΠΝ και ΠΑ 

Το 2018 έγινε δεκτός στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών για Διδακτορικό Δίπλωμα. 

 
ABSTRACT: 
Modeling the variations in atmospheric refractive index and its effects on radar signal propagation is always important in 

radar performance prediction with respect to target detectability in the boundaries of the electromagnetic horizon. Modern 

advances in GIS based meteorological mapping provide improved modeling capabilities of the refraction effects of the 

radar rays along with knife edge and Fresnel zone diffraction effects in the spatial and temporal domains.  EW and 

wireless telecom transceivers systems are modeled in the same manner. Through advances on GIS mapping systems, 

we can incorporate tropospheric propagation models and surrounding terrain, resulting in graphics of radar / radio 

coverage with color coding of the probability of signal presence and the meteorological effects on ray bending. However, 
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modern GIS tools allow more extensive modeling of a wide theater of defense operations and this is the subject of our 

current research efforts. 

  

ΠΟΘΗΤΟΣ Μιχαήλ 
Computer Vision and ArtificialIntelligence in MilitaryAutonomousVehicles 

(UxVs)s 

Ο Πλωτάρχης Μιχαήλ Α. Ποθητός, ΠΝ είναι  Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ στους τομείς Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής - 

Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής 

ΘέμαΔιατριβής: ΌρασηΥπολογιστώνκαιΜηχανικήΜάθησησεΠολυτροπικά-

ΠολυαισθητηριακάΠεριβάλλονταγιαΕφαρμογέςστοδιαδίκτυοτωνΠραγμάτων (Computer Vision and Machine Learning in 

Sensor fusion for IoT applications) 

Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015    MSc Combat Systems Technology (EO - IR Sensing & Computer Vision) / Naval 

Postgraduate School 

Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015    MSc Systems Technology (C3) / Naval Postgraduate School – Department of 

Information Sciences  

ΔιδακτικήΕμπειρία: Οperational use of HN HITTS II Missiles simulator for Harpoon, Penguin and Exocet Missiles – 

ΕπιχειρήσειςΤαχέωνΣκαφών – Penguin missile, FCS PILS & KONGSBERG – CMS Tacticos – MW 08 radar - Sting EO 

FCS – 30 mm OTO BREDA gun – ΕπιχειρήσειςΗλεκτρονικούΠολέμου – ΑρχέςΗ/ΟΣυστημάτων – ΠόλεμοςΕπιφανείας - 

Α/Α / ΣταδιοδρομικάΣχολεία - ΣχολείαΕξειδίκευσηςΠΝ 

 
ABSTRACT: 

Classification of maritime targets through fusion of images collected from dissimilar sensors on board UxVs, with an 

objective to improve maritime domain awareness, is a very challenging area of research, due to multiple factors affecting 

the overall process. High mobility of the platforms, connectivity methods, ranges and quality, weather conditions and the 

need for strong processing power are some of these factors. Fusion methods applied to different types of image data—

visual, thermal, multi-spectral—using features obtained from Computer Vision algorithms show great potential in 

improving overall automatic target classification when combined with machine learning techniques. Results from previous 

research indicate that multi-spectral images from low-level fusion yield better classification performances. Additionally, 

when artificial neural networks are used to derive the classification results they demonstrate the ability to obtain them in a 

timely manner that could accommodate near real-time classification. Simulation modeling of the above methods, via 

mesh networking of imaging sensors,proves to be very promising in littoral waters operations. Experimentation with more 

sophisticated imaging sensors, association of captured images with metadata and monitoring of relevant position and 

motion conditions are expected to provide more features and improve classification rates. 
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Μπασαράς 

Αναστάσιος 
Defence Logistics for the 21st Century 

ΒΣ:Ο Αναστάσιος Μπασαράς είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΙ(ΣΜΑ). Επιτυχώνπρώτος, MSc in Digital Communications 

(University of Kent, UK). ΑπόφοιτοςδιαφόρωνσχολείωνΠληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), ΠοιοτικούΕλέγχου 

(ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State University, ΗΠΑ). Εξωτερικός 

καθηγητής, για πολλά χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το 

βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" 

Προγρ. Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ. Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του Σ.Α.Σ.Ι. Συγγραφέας 

εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,1972, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και 

Παραδείγματα,1981-Logistics: Management&Engineering and Support, 2012. Περισσότερα: www.abc10.gr 

 
ABSTRACT: 

The presentation includes three parts. An Introduction to Logistics, the History of Defence Logistics and the 21st Century 
Defence Logistics.  
 
The Introduction to logistics exposes very briefly: (1) Logistics Definitions, (2) Objective, Sections and Classification, (3) 
What Makes Logistics Competitive? (4) The System Life Cycle, (5) The Reverse Logistics, (6) The Design of the Logistics 
Support, (7) The Logistics Life Cycle Cost Iceberg. 
The Functional Components of Logistics presented, as well, i.e. (1) the Logistics Enginering (Reliability (R), 
Maintainability (M), Availability (A), Testability (T), Ergonomics and Safety, System Life Cycle Cost), (2) The Logistics 
Management (Configuration Management, Quality, Technical Documentation, System Management) and (3) Logistics 
Support (Technical Support, Supply Support, Procurement). 
Emphasis is given into the Hellenic National Logistics Strategy and the NATO Logistics Handbook  
 
I continue with the History of Defence Logistics, presenting (1)  Alexander the Great Logistics, (2) the Evolution of 
Logistics up to the 19th Century, (3) the Logistics of the German Forces in the WWII? And (4) the Best Practices of 
General Gus William Pagonis, Chief Logistician in Gulf War. 
 
I close with the  part of the 21st Century Defence Logistics. The topics include: (1)New vs Old Logistics, (2) Defense 
acquisition & sustainment  Policy objectives (3)  The allocation of the defense budget pie, (4) the  Smart Defence, (5) the 
Innovative Approaches for Balancing Efficiency & Effectiveness with a complete the description of (1) the Logistics 
Support, (2) the Integrated Logistics Support, (3) the Integrated Product Support, the Contractor Logistics Support and I 
close with the Performance Based Logistics. 

 

Ταραλάς Γεώργιος Military Reverse Logistics and Engineering 

ΒΣ:Ο Δρ. Γ. Ταραλάς Μηχ., Ενεργειακός Μηχανικός, BSc - MSc - Ph.D - LicSc γεννημένος στην Ελλάδα και Σουηδός 
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υπήκοος από το 1982. 

30ετής εμπειρία στην επιστημονική έρευνα & παραγωγή συμβατικής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας με 

διεθνή παρουσία. 

Εσπούδασε χημεία (BSc), University of Stockholm και χημική μηχανολογία (MSc) στο Royal Institute of Technology-

KTH).  

Εμπλούτισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του με την απόκτηση (LicSc) στην ενεργειακή μηχανική και οικονομία από το ίδιο 

Σουηδικό Πολυτεχνείο και (Ph.D) στη βιομηχανική μηχανική κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-Sweden, UCM-Spain, 

C.P.S- Saragossa-Spain και University of Ioannina-Hellas 

(2012–Σήμερα) Εκτελεστικός συντονιστής ανάπτυξης Σουηδικού βραχίονα εταιρειών WSP GROUP 

&ScandinavianProximaNature Project στην Ελλάδα 

(2004–2012) Πρόεδρος και Δν/της επιστημονικής ανάπτυξης & εφαρμογής Σκανδιναβικών προγραμμάτων στην Ελλάδα 

της εταιρείας SΕP 

(1988-2004) Ανώτατο στέλεχος της Scandinavian Energy Project ΑΒ 

(1985-Σήμερα) Διετέλεσεστέλεχοςερευνητικώνκέντρωνόπως Royal Institute of Technology, National Technical University 

of Athens, University Complutense of Madrid, Ισπανία, University of Saragossa, Ισπανία, University of Ioannina. 

Εχει δημοσιεύσει πλέον των 80 επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων σε Σκανδιναβικά, Ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια. Reviewer επιστημονικών έγκριτων περιοδικών.  

 
ABSTRACT:  
Τίτλος 
Κυκλική οικονομία και αντίστροφη εφοδιαστική (reverselogistics) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
(Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο  
Γενικά 
Η εισήγηση Κυκλική οικονομία και αντίστροφη εφοδιαστική (reverselogistics) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
(Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις) και σε Εθνικό επίπεδο  διενεργείται στο πλαίσιο συνεδρίου  

SecurityandDefenceStateoftheArtTechnology που οργανώνει το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ και ο Σ.Α.Σ.Ι, για την παρακολούθηση της 

διαχείρισης της αντίστροφης επιμελητείας και της κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα. 

Ορισμοί και έννοιες 
Η εισήγηση απευθύνεται στο στρατιωτικό, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό που εμπλέκονται στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους με διαδικασίες περιβαλλοντικής οικονομίας. Επίσης αλλά όχι κατά ανάγκη, διαθέτουν ορισμένο βαθμό 

αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, είτε στη φάση σχεδιασμού αυτών είτε στη φάση υλοποίησης τους. Επίσης η 

εισήγηση έχει αντίστοιχο ενημερωτικό χαρακτήρα ευαισθητοποίησης για όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για την προσωπική κατάρτισή στους ή/και για βελτίωση των γνώσεών τους και δεν εξαντλείται σε 

οικονομικές και τεχνολογικές λεπτομέρειες. 

Διαχείριση αποβλήτων σε συνεργασία με τα Σκανδιναβικά κράτη 
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, ύστερα από τη στενή συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και 

Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, 

ακαδημαϊκών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, ειδικότερα ειπώθηκε 

από το Τμήμα Υποδομής και περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ ότι εξετάζεται η περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή 
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αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων των στρατοπέδων για ανάπτυξη ΑΠΕ, η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης, η 

καταγραφή εγκαταστάσεων με τη δημιουργία «πράσινου κτηματολογίου». Επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση 

προγραμμάτων για έργα περιβάλλοντος και ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου, με την παράλληλη παροχή ατομικών 

κινήτρων στα στελέχη, με «όραμα βιώσιμες ένοπλες δυνάμεις». 

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για την προστασία και 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με τη συμμετοχή οπλιτών και στελεχών σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και 

με καθαρισμούς ακτών και δράσεις δασοπροστασίας, με ενεργειακή επιθεώρηση στρατιωτικών νοσοκομείων, με 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε στρατόπεδα, με αναβάθμιση διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πεδία 

βολής και ασκήσεων,  με εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών ως ενεργειακών επιθεωρητών,  με πιστοποιημένη 

εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διαχείρισης αμιάντου, με αξιολόγηση περιβαλλοντικής συνείδησης των στελεχών, καθώς 

επίσης και με τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΝΑΤΟ και της EDA σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. 

Στα πλαίσια αυτά η κυκλική οικονομία ως μια νέα έννοια και ευκαιρία για τις Ελληνικές Ένοπλες  Δυνάμεις σχετίζεται με 

την αποδοτική χρήση των πόρων, με τη παραγωγή μηδενικών αποβλήτων zerowaste, με τη βιο-οικονομία, δηλαδή την 

οικονομία που βασίζεται στη φύση όπως λ.χ. οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη φιλοσοφία του leanthinking δηλαδή την 

ολιστική προσέγγιση της διαρκούς βελτίωσης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας με τη χρήση λιγότερων 

πόρων. Η θεμελιώδης αυτή αλλαγή προϋποθέτει την απομάκρυνση από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο οικονομίας 

το οποίο βασίζεται στους άξονες «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση και απόρριψη» και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 

βασιζόμενο στο τρίπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση». Στην έννοια της γραμμικής οικονομίας 

η εμπεριεχόμενη ενέργεια των υλικών, προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών χάνεται. Με την έννοια της κυκλικής 

οικονομίας επιλέγονται προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερη εμπεριεχόμενη ενέργεια, αλλά και αποδοτικότερα 

συστήματα. 

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και λοιποί Ελληνικοί Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως σύνθετες 

οργανωτικά και λειτουργικά οντότητες με άμεση συσχέτιση και με την κατανάλωση πόρων μπορούν να ωφεληθούν 

σημαντικά από την Σκανδιναβική κυκλική οικονομία με περιορισμένο επιχειρησιακό ρίσκο.Η υιοθέτηση του νέου μοντέλου 

της κυκλικής οικονομίας δίνει την ευκαιρία να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες και 

καινοτομία, καθώς και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής, όπως 

στις σκανδιναβικές χώρες. Οι Σουηδικοί νόμοι ελέγχουν την επεξεργασία και την απόρριψη των αποβλήτων από τις 

Σουηδικές στρατιωτικές μονάδες και τους Σουηδικούς ΟΤΑ. 

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σχετίζεται με την υιοθέτηση σκανδιναβικών 

συστημάτων αειφορικής διαχείρισης, όπως ο πιθανός ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και της 

αντίστροφης εφοδιαστικής (reverselogistics). Η υιοθέτηση συστημάτων αειφορίας επιφέρει βελτιωμένη οργανωτική δομή, 

εξοικονόμηση πόρων αλλά και ικανοποίηση προμηθευτών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εισήγηση παρουσιάζει συγκεκριμένες τεχνικές και θεματικές περιοχές όπου οι Σουηδικές Ένοπλες 

Δυνάμεις επωφελούνται από τον περιορισμό των αποβλήτων και της διαχείρισης τουςσυμβάλλοντας στην προστασία του 

περιβάλλοντος με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Μέσω ολοκληρωμένων εφαρμογών διαχείρισης αποβλήτων 

μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και να αξιοποιηθούν στρατιωτικά υλικά που μέχρι σήμερα 

θεωρούνται απόβλητα για την παραγωγή άλλων προϊόντων.  

Η ευκαιρία που δίνεται στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τα απόβλητα συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και στην προστασία των στρατιωτών, 
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των στρατεύσιμων, του πολιτικού προσωπικού και των Ελλήνων πολιτών.   

 

Αργυρίδης Νίκος  Νέες Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας 

ΒΣ¨ 
Γενικός Γραμματέας του  Δ.Σ. ΣΥΝΔΔΕ&L, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας GO FREIGHT 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ.  

Διευθύνων Σύμβουλος (τέως) εταιρίας BEST QUALITY ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ. Διευθυντής Logistics στην CYPRUS 

TRADING CORPORATION LTD. Σπούδασε οικονομικά και νομικά, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
ABSTRACT: 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Που βρισκόμαστε σήμερα 

2. Οι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των LOGISTICS 

3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο ρόλος του στην εξέλιξη των LOGISTICS 

4. Οι παραγωγικές αλλαγές στην τεχνολογία 

5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNETOFTHINGS)- Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics 

6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των προμηθειών 

7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα 

8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce) 

9. Χρήσεις της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα Αποτελεσματική διαχείριση 

10. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των μεταφορών και των συστημάτων διαχείρισης 

 

Δερβεντζής Νίκος NATO Codification: The Force Multiplier of Modern Defence Logistics 

CV:Nikolaos Derventzisis currently employed at the NATO Support and Procurement Agency (NSPA) as the Secretary to 

the NATO Allied Committee 135, the Group of national Directors on Codification. Having obtained a BSc in Statistics 

(University of Pireaus, Greece) and an MSc in Biostatistics (University of Southampton, UK), he was employed at the 

HYGEIA hospital of Athens, at Sunlight (Germanos Group of Companies), at Space Hellas S.A. and at NAMSA (NSPA). 

Amongst other duties he is the POC for 29 NATO and 34 non-NATO nations using the NATO Codification System and 
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also delivers presentations on Codification and Logistics in various fora. Apart from that, he has published contemporary 

air warfare articles in Greek Defense Magazines (e.g. Brahmos missile, Neuron UAV, New Fighter Aircraft for the HAF). 

 

ABSTRACT: 
For more than 60 years, the NATO Codification System (NCS) is the invisible partner of defense Logistics.NATO 

Codification is a process, which examines an item, compares it with other items and allocates a unique NATO Stock 

Number (NSN) to items with the same form, fit and function. As per today, 29 NATO nations and 34 non-NATO ones use 

the NCS, thus establishing it as a worldwide military materiel identification scheme. The NCS is a widespread supply 

language that facilitates interoperability, curbs duplication, permits interchangeability, maximizes Logistics support and 

allow substantial financial savings to be realized.The NSN provides a gateway to a vast range of Logistics information, 

which is not available in commercial identification schemes. The importance of accessing such data can avail 

manufacturers, because they benefit from the promotion of their products in an unprecedented way. 

 

Γερούλης Γεώργιος UA(S,L)Vs 

ΒΣ:O Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης ΒSc, MSc, MPhil, PhD. Πρόεδρος του οικοδομικού συνεταιρισμού 

μονίμων στελεχών της Π.Α., αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Στρατιωτικών Αναλύσεων, Αντιπρόεδρος πολιτιστικού κέντρου 

Αθηνών της UNESCO, Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΙ, μέλος του ΔΣ της Αερ. Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος 

του IISS/London, του ΑΙΑΑΑ και των OldCrows. Είναι ερευνητής στο ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, συγγραφές επιστημονικών άρθρων & 

βιβλίων, και διδάσκει Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Ανάλυση στο δια-μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

– ΣΣΕ από το 2015. 

 
ABSTRACT:  
Τα σύγχρονα Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Συστήματα, (UAS), λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών 

χαμηλούκυρίως κόστους που ενσωματώνουν και των πολλαπλών εφαρμογών που δύνανται να υποστηρίξουν σε 

αποστολές στρατιωτικού ή αστυνομικού ενδιαφέροντος, σήμερα και στο εγγύς μέλλον,αποτελούν μεγάλη πρόκληση για 

όσους ασχολούνται με τις επιχειρήσεις και τους εξοπλισμούς.Αναλυτικότερα, το χαμηλό κόστος απόκτησης, η 

επιχειρησιακή τους συμπεριφορά, εξεταζόμενη επιθετικά και αμυντικά και κυρίως η αποτελεσματικότητα  συνδυαζόμενη 

με την απλότητα, το τακτικό πλεονέκτημα του χρήστη, την μεγάλη επιβιωσιμότητα και τον περιορισμό των ανθρώπινων 

απωλειών τα τοποθετούν πολύ ψηλά στις κατηγορίες επιλογής μέσων και τακτικής σε θέματα άμυνας και 

ασφάλειας.Αποστολές και των τριών κλάδων των Ε.Δ. δύνανται πλέον όχι μόνο  να υποστηριχθούν με καλύτερα 

συνολικά αποτελέσματα, αλλά μέρος αυτών μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μόνο με τα UASαλλάζοντας ριζικά την 

ιδέα ενεργείας και τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησης σε περιόδους ειρήνης, κρίσεως ή πολέμου. Αναμφίβολα η 

ταχύτητα ενσωμάτωσής των στα μέσα των Ε.Δ. και των ΣΑ θα οδηγήσει στην ριζική αναμόρφωση των μεθόδων δράσης, 

εκπαίδευσης και υλοποίησης μεσοπρόθεσμων εξοπλισμών όχι μόνο από τις Ε.Δ. και τα ΣΑ αλλά και από τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα για μικτές δράσεις.Επιγραμματικά ο αναμενόμενος τρόπος αξιοποίησης των UASπου περιγράφεται στην 
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εισήγηση σε επιλεγμένες «για τον σκοπό του συνεδρίου»  εφαρμογές αποδεικνύουν ότι εμφανίζεται ένα νέο πολεμικό 

μέσο που θα φέρει επανάσταση στον τομέα των επιχειρήσεων αναγκάζοντας τις Ε.Δ. να αλλάξουν ριζικά την φιλοσοφία 

δράσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. 

Ενότητα Πέμπτη 

  Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Τόμπρα 

Φωτο Εισηγητής (α) Ε 

 

Χρήστος Μπολάκης TerahertzSensors: Technology and Applications 

ΒΣ:Αποφοίτησε από τη ΣΝΔ ως Σημαιοφόρος.Υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία. Από το 2015 έως το 2017 εκτέλεσε τα 

καθήκοντα του Υπάρχου επί του ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ, ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Κέντρου εκπαίδευσης 

ΠΑΛΑΣΚΑ με εξειδίκευση στα οπλικά συστήματα. 

Ακαδημαϊκά, από το 2008 έως το 2010 φοίτησε ως μεταπτυχιακός σπουδαστής στον τομέα της μηχανολογίας όπλων 

(Combat Systems) στο Naval PostgraduateSchool, Monterey, USA και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη 

σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου (2012-2017). 

Επιπλέον, έχει αναλάβει την διδασκαλία τμημάτων των μαθημάτων του εργαστηρίου τηλεπικοινωνιών και ήλεκτρό-

οπτικών συστημάτων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

 
ABSTRACT: 
Recent years, much research focuses on the terahertz (THz) frequencyregion, which lies between the microwave and the 

infraredelectromagnetic spectra and ranging from 0.1 to 10 THz. Thisregion remained unexplored until the last decade 

due to thelack of sufficiently compact and efficient sources and detectors.However, new, promising THz applications, 

includingbiomedicine, homeland-security, telecommunications, andastronomy, in conjunction with the considerable 

technologicalprogress in electronics and optics, have spurred the developmentof reliable THz components.  

The ability to detect and identify objects hidden behind barriers is one of the core features that THz technology can offer. In 

today’s security / military environments the ability to identify threats like hidden weapons, body-worn explosives are a 

strong operational need. In addition, THz radiation is classified as non-ionizing, thus it does not represent health hazards 

for living tissue or humans as X-rays do. 

Focusing on the sensor section, microbolometer arrays - comprising micro-scale pixels whose resistance is highly sensitive 

to changing temperatures - have proven to be an effective mean for real-time infrared imaging systems; Moreover, recent 

studies have shown that they are likewise sensitive to radiation at terahertz frequencies. In a related context, there exist a 

variety of materials that are used for the detector element in microbolometers. An optimization process regarding the 

absorptive behavior of that active pixel element is illustrated, targeting the respective optimization of the overall sensitivity 

of the THz detection scheme. 
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Αλβανού Μαρία 
From suicide terrorism to knife and vehicle attacks: operational and countering 

perspectives 

CV: Dr. Maria Alvanou is a judicialyrecognised court evaluator for terrorism cases and female criminality. She is an EENet 

member and she is lecturing at the National Security School and the National Defence School in Greece on issues of 

terrorism and national security threats and at the Greek Police Officers School on criminology. She has also lectured 

about social unrest violence at the Swedish National Defense Academy. Her PhD title is in Criminology from Transcrime-

University of Trento, the result of a doctoral research focused on the phenomenon of female suicide terrorism after 

fieldwork in Israel. She has also obtained an LLM from the Department of History, Philosophy and Sociology of Law-

Aristoteles University of Thessaloniki. Her post doctoral research concerning Greek legislation on incitement to terrorism 

was supported by the Greek State Scholarship Foundation. She is a Supreme Court defence lawyer, mainly dealing with 

criminal and human rights cases. Her research and scholar interests include terrorism, social unrest violence, anarchist 

movements, extremist violence, right-wing violent movements and violence disengagement policies and methods. 

 

Θεοδόσιος 

Δουβρόπουλος 
Φυσική και Τεχνολογίες Κβαντικής Πληροφορίας: Εξελίξεις Αιχμής σε Αμυνα και 

Ασφάλεια 

ΒΣ:Ο Δρ. Θεοδόσιος Γ. Δουβρόπουλος είναι Λέκτορας Ε.Π.Σ. της Σ.Ν.Δ. (Γενική & Εφαρμοσμένη Φυσική). 

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών (1996). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική και τις 

Τεχνολογικές της Εφαρμογές, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., (2001). 

Διδάκτωρ Θεωρητικής Φυσικής (Δυναμική Κβαντικών Συστημάτων – Συντονισμών), Ε.Μ.Π. 2005. Διετέλεσε υπότροφος 

του Ε.Μ.Π. και του Ι.Κ.Υ.. Δίδαξε Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (επί πληθώρας εξειδικευμένων γνωστικών 

αντικειμένων) στο Ε.Μ.Π., στα Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Λαμίας, στη Σ.Σ.Ε.. Διδάσκει στη Σ.Ν.Δ. (επί συμβάσει). Διετέλεσε 

Ερευνητικός Συνεργάτης του Ε.Μ.Π. και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο επί των αερόβιων 

προωστικών συστημάτων και 10 ερευνητικά άρθρα. Μέσω της εμπλοκής του στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής 

/Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής της ΣΝΔ, ασχολείται με σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα επί της Αμυντικής Επιστήμης, ενώ 

συνεχίζει αυτόνομη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Θεωρητικής Φυσικής. 

 
ABSTRACT:  
Μετα από παρέλευση 110 ετών απο την ανακάλυψή της η Κβαντική Μηχανική εξακολουθεί να διαμορφώνει και να 

τροφοδοτεί εμμέσως αλλά και αμέσως λίαν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον  αμυντικό τομέα.   Θα παράσχουμε βραχεία 

επισκόπηση της αλληλουχίας  γνωσιακών εξελίξεων της θεωρητικής και πειραματικής φυσικής  που  οδήγησε στην 

παρατεταμένη  περίοδο καρποφορίας των τελευταίων 50  ετών με κορύφωση  τις εξελίξεις αιχμής στην περιοχή των 

κβαντικών τεχνολογιών πληροφορικής (κβαντική πληροφορική  και κβαντική κρυπτογραφία) και θα στοχεύσουμε 

λεπτομερέστερα στις χαρακτηριστικές αναδυόμενες στρατιωτικές εφαρμογές  της κβαντικής εικονοληψίας και του 
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κβαντικού ραντάρ που τελούν σήμερα υπό ολοένα εντεινόμενη διερεύνηση  σε  επίπεδο  ερευνητικών εργαστηρίων. 

 

Ευαγγελία Καραγιάννη Μικροκυματικοί Ενισχυτές Νέας Γενεάς 

ΒΣ:Η Ευαγγελία Καραγιάννη είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδάκτωρ 

Μηχανικός του ίδιου ιδρύματος με κατεύθυνση τα Μικροκυματικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Με τη Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων συνεργάζεται από το 2001, όπου σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον τομέα Συστημάτων 

Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών. 

Η παρουσίαση (που ακολουθεί) αφορά στο ερευνητικό έργο «Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση 

ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος» της δράση; εθνικής εμβέλειας 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 

2014-20120 στο οποίο συντονιστής είναι το ΙΤΕ/ΙΗΔΛ και συμμετέχει η ΣΝΔ. 

 

ABSTRACT: 

Τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών βασίζονται στη χρήση πομποδεκτών (Π/Δ) που επιτρέπουν την εκπομπή/λήψη 

ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) κυμάτων. Βασικό στοιχείο στους Π/Δ αποτελεί το τελικό (για τον πομπό) ή αρχικό (για το δέκτη) 

μικροκυματικό κύκλωμα που αποτελείται, μεταξύ άλλων από ενισχυτές υψηλής ισχύος (ΗΡΑ) για την μετάδοση του 

σήματος, ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNAs) για τη λήψη του σήματος, κοινή κεραία εκπομπής/λήψης και διακόπτη που 

επιτρέπει τη μετάβαση από το κύκλωμα εκπομπής στο αντίστοιχο λήψης.  

Οι επερχόμενες εφαρμογές όπως 5G, δίκτυο «των πραγμάτων» (IoT), ναυτιλιακά ραντάρ υψηλών απαιτήσεων, νέας 

γενεάς ραντάρ με «ενεργές κεραίες»,  ηλεκτρονικές παρεμβολές (EΜΙ και  jamming)  έχουν αναβαθμισμένες απαιτήσεις 

όπως μεγαλύτερη ισχύ, υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας, μικρότερο ίχνος και όγκο, ενισχυμένη λειτουργικότητα και 

χαμηλότερο κόστος. Αξιοσημείωτη άλλωστε είναι και η προσπάθεια εκμετάλλευσης του αναξιοποίητου ως τώρα άνω 

μιλιμετρικού φάσματος (terahertzgap) η οποία σύντομα θα απαιτήσει αξιόπιστους Π/Δ. Κατά συνέπεια οι πομποδέκτες 

χρήζουν επανασχεδιασμό και εισαγωγή καινοτόμων λύσεων. Η επικρατέστερη τεχνολογία για την αντικατάσταση αυτής 

του GaAs είναι αυτή του Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) λόγω πληθώρας υπέρτερων ιδιοτήτων του υλικού. Η τεχνολογία 

GaN είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία σε σύγκριση με άλλους ημιαγωγούς, όπως Si και GaAs, αλλά γίνεται γρήγορα η 

τεχνολογία της επιλογής για εφαρμογές υψηλής ραδιοσυχνότητας που έχουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και 

επιπλέον, μείωση του συσσωρευτικού κόστους. 

Πέραν όμως της σμίκρυνσης του ίχνους με δισδιάστατη (2D) ολοκλήρωση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για ταυτόχρονη 

αύξηση της λειτουργικότητας και αυτό δύναται να υλοποιηθεί μόνο με τρισδιάστατη (3D) ολοκλήρωση. Μικρότερες σε όγκο 

όμως διατάξεις που θα λειτουργούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ισχύος θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα 

αυξημένων επιπέδων εκλυόμενης θερμότητας τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Απαιτείται λοιπόν ως πρώτο βήμα η 

δημιουργία μίας νέας τεχνολογικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την ετερογενή ολοκλήρωση 

καινοτόμων Π/Δ ισχύος νέας γενεάς για ευρύ φάσμα συχνοτήτων και εφαρμογών.  Αυτή θα βασίζεται  σε μονολιθική 2D 

ολοκλήρωση GaN/SiC και GaN/Si. 
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πάνος European DefenseProcurement 

CV:Dr. Panos STAVROPOULOS is Lecturer (2014- ) in Manufacturing Processes and Systems, of the Hellenic Air Force 

Academy-GREECE (HAFA). He owns a BEng in Mechanical Engineering and an MSc in Advanced Mechanical 

Engineering from the University of Sussex-UK, a PhD in Engineering from the Department of Mechanical Engineering and 

Aeronautics, University of Patras-GREECE and a MBA from the HOU-GREECE. His main research interests are focused 

in the field of conventional/non-conventional manufacturing processes, CAD/CAM and RP/AM/RM systems and machine 

tool design. He has more than 100 publications in International Journal and Conferences. 

 

ABSTRACT: 
Currently manufacturing is in a renaissance era as engineers and professionals transition from conventional production 

operations based on a subtractive methodology to learning and applying new skills in digital technology. The 

manufacturing industry is poised on creating a vision for the factory of the future that builds high quality and performance 

products sustainably, economically, ecologically and globally.  The talk summarizes manufacturing technologies in light of 

the availability and rapid development of additive manufacturing and the general transition towards automation, robotics 

and intelligent/advanced materials and technologies. The influence of new technologies on solving obsolescence issues of 

parts, tooling and manufacturing technologies for military logistics and operations will be also discussed.   

 

Ιωάννης Κίτσιος Προσαρμοστικός Έλεγχος στις Συλλογές Κατεύθυνσης Γενικού Τύπου Βομβών 

ΒΣ:Ο Ιωάννης Κίτσιος είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας με τον βαθμό του Αντισμηνάρχου. 

Αποφοίτησε από την Σχολή Ικάρων το 1995 και έλαβε μεταπτυχιακή εκπαίδευση και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 και το 2003 αντίστοιχα. 

Από 2003 έως το 2009 τιμήθηκε με συνδυασμένες υποτροφίες για εκτεταμένη μεταδιδακτορική έρευνα στα Συστήματα 

Ελέγχου Αεροσκαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των 

ΗΠΑ και την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA) συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένος Σθεναρός 

Έλεγχος Αεροσκαφών". Από το 2009 έως σήμερα έχει σχεδιάσει πληθώρα συστημάτων καταγραφών για την πιστοποίηση 

εξωτερικών φορτίων σε αεροελαστικά αεροσκάφη, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου μη επανδρωμένων αεροχημάτων και 

ειδικούς αλγόριθμους ελέγχου για σταθεροποιούμενα περιστροφικά βλημάτα πυροβολικού και τορπίλες υπερσπηλαίωσης 
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ABSTRACT: 
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την εφαρμογή των προσαρμοστικών μεθόδων ελέγχου για την επέκταση των 

δυνατοτήτων των κιτ κατεύθυνσης και ελέγχου που υπάρχουν για τις γενικού τύπου βόμβες. Οι αλγόριθμοι για τα εν λόγω 

κιτ σχεδιάζονται συνήθως με την χρήση γραμμικών μεθόδων όπως ο γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής, και παρέχουν 

ευστάθεια και ακολούθηση εντολών για το ονομαστικό σύστημα, αλλά παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην πράξη 

ή απαιτούν ενδελεχή ανάλυση όλων των περιπτώσεων. 

Η επαύξηση των κλασικών αλγορίθμων ελέγχου με προσαρμοστικές τεχνικές προσδίδει την δυνατότητα στα νέα 

συστήματα να διατηρούν τα χαρακτηριστικά της αρχικής σχεδίασης, ενώ παράλληλα αποδίδουν άριστα σε περιβάλλον 

διαταραχών, αεροδυναμικών αβεβαιοτήτων, αλλά και σε πιθανά προβλήματα των επιφανειών ελέγχου. Ένα ακόμα βασικό 

χαρακτηριστικό των προσαρμοστικών συστημάτων είναι η άμεση εφαρμογή τους επί των αρχικών συστημάτων χωρίς την 

εκτέλεση ενδελεχών αεροδυναμιών πειραμάτων πριν την πραγματοποίηση των πτητικών δοκιμών. 

Η εισήγηση περιλαμβάνει τη διαδικασία σχεδίασης των βασικών γραμμικών συστημάτων ελέγχου, την επαύξησή τους με 

τις προσαρμοστικές μεθόδους,  τα αποτελέσμάτα δοκιμών,  αλλά και την επέκταση των νέων μεθόδων σε ένα σύνολο 

στρατιωτικών αεροπορικων εφαρμογών. .  

 

Νίκος Σολωμός 
Βαθμοί ΗλεκτροοπτικήςΑορατοποίησης (Stealth) Πολεμικών Πλοίων και Η/Ο 

Πόλεμος. Διεθνείς Εξελίξεις και Ερευνα Αιχμής στην ΣΝΔ 

ΒΣ:Ο Δρ. Ν. Χ. Σολωμός είναι Επ. Καθηγητής ΣΝΔ (Εφαρμοσμένη Φυσική-Ηλεκτροοπτική Οργανολογία). 

Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής /Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής ΣΝΔ,  Συντονιστής Τομέα Φυσικών 

Επιστημών ΣΝΔ. 

Γεννήθηκε στην Κεφαλληνία. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών (1985), Διδάκτωρ Παρατηρησιακής 

Αστροφυσικής- Ηλεκτροοπτικής Οργανολογίας (1991). Διετέλεσε υπότροφος του Βρεττανικού Συμβουλίου και της ΕΕ. 

Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Manchester UK, Ινστιτούτων Πυρηνικής Φυσικής και Τηλεπικοινωνιών και 

Μικροηλεκτρονικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Δίδαξε Εφαρμοσμένη Φυσική και Διαστημική σε ΣΙ, ΣΝΔ, Παν. Αθηνών (επί 

συμβάσει). Διατελεί Εθνικός Εκπρόσωπος του Π.Ν σε αλληλοδιάδοχες Επιτροπές Ναυτικής Αμυντικής Ερευνας 

NATO/STO. Επανασυνέστησε και οργάνωσε το ανωτέρω εργαστήριο ΣΝΔ για την καλλιέργεια θεμάτων παθητικού 

εγκαίρου εντοπισμού. Διεξήγαγε ερευνητικά προγράμματα μή-στρατιωτικής έρευνας με χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ, ΕΕ 

καθώς και ναυτικής ηλεκτροοπτικής έρευνας εντός του Π.Ν με την περαιτέρω ανάπτυξη της οποίας ασχολείται 

συστηματικά από το 2010. Από το 2008 είναι μέλος Τοπικής Ομάδας Ερευνας της ESA (Spacequest). Ελαβε μέρος σε 

σειρά πειραμάτων θαλασσίου πεδίου στο εξωτερικό και εσωτερικό. Εχει συντονίσει επιστημονικά την υπό την αιγίδα του 

Π.Ν οργάνωση και ανάληψη από τη χώρα μας του διασυμμαχικού πειράματος ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ (Κρήτη 2016). Ιδρυτικό 

μέλος του Δ.Σ ΝΠΔΔ ΚΙΕ/ «Εύδοξος», διορισμένο μέλος Συμβουλίου Ερευνας/Καινοτομίας Περιφέρειας Ι.Ν. 

Προσκεκλημένο μέλος εξειδικευμένων συμβουλευτικών επιτροπών Π.Ν και ομάδων εργασίας ΣΝΔ. Σε ζητήματα πολιτικής 

εργάζεται για την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου δράσης και την διεύρυνση της κοινότητας νέων επιστημόνων της εθνικής 

αμυντικής έρευνας. 

 

ABSTRACT: 
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Αρχικά περιγράφουμε μία  ολιστική επιτελική επισκόπηση και στην συνέχεια θίγουμε ενδιαφέρουσες επιμέρους όψεις 

εγχώριας/αυτοτελούς  τεχνολογίας  μέτρησης και διαχείρησης ναυτικής υπογραφής IR  που αναπτύξαμε βαθμιαία κατα τα 

τελευταία έτη στο Εργαστήριο ΕΦ/ΝΗΟ ΣΝΔ.  Η τεχνογνωσία  έχει προκύψει με εκμετάλλευση των πάσης φύσεως  

σχετικών πορισμάτων της διεθνούς πειραματικής έρευνας και η ανάπτυξη της συνεχίζεται με την συμμετοχή και διεξαγωγή 

πειραμάτων πεδίου σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Το είδος και ο βαθμός απομείωσης της εντοπισιμότητος  στο ορατό και υπέρυθρο 

τμήμα του φάσματος είναι συνυφασμένα με τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της εκάστοτε απειλής.  Θα αναφέρουμε ορισμένες 

από τις προυποθέσεις υπό τις οποίες είναι εφικτή η πρόβλεψη αλλά και η διαχείρηση της φασματικής υπογραφής στο 

επίπεδο του πολεμικού πλοίου και θα παραθέσουμε αποτελέσματα από πειράματα εντοπισμού/εγκλωβισμού. 

 

Γεωργιάδης Σάββας  Perspectives of the EU Common Security and Defence Policy 

ΒΣ:Ο Σάββας Γεωργιάδης αποφοίτησε από τη Νομική Αθηνών το 2004 με "λίαν καλώς". Ακολούθως έκανε τις 

μεταπτυχιακό του στη Νομική Αθηνών και στη συνέχεια μετέβη με υποτροφία για τις διδακτορικές του σπουδές στο 

Παρίσι. Παράλληλα ολοκλήρωσε επιτυχώς το Ευρωπαϊκό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Gratianus που πραγματεύεται 

τις σχέσεις Εκκλησιών/Θρησκειών και κρατών στην Ευρώπη. Ανακηρύχθηκε το 2013 διδάκτορας του Paris XI-Sud 

(FacultéJeanMonnet-Τμήμα Νομικής) και του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Νομικής (cotutelle) λαμβάνοντας το βαθμό 

TrèsHonorable (άριστα) από την επιτροπή για την διδακτορική του διατριβή (υπό έκδοση), που είχε ως αντικείμενο ειδικά 

θέματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινοτήτων πίστης (διατομεακό). Είναι από το 2006 Δικηγόρος 

Αθηνών και από το 2010 εγγεγραμμένος Δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Διδάσκει από τον Σεπτέμβριο 

του 2014 σε Νομικές Σχολές Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο ως επιστημονικός συνεργάτης και Λέκτορας μερικής 

απασχόλησης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Το 2016 έως 2017 εργάστηκε ως 

Δικηγόρος στην Δικηγορική εταιρεία «Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες» στην Ernst and Young Ελλάδος (Αθήνα) 

και από το Σεπτέμβριο του 2017 διδάσκει ως Λέκτορας (πλήρους απασχόλησης) στο Πανεπιστήμιο Frederick. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Δίκαιο), Ανθρώπινα δικαιώματα και 

διακυβέρνηση, Δίκαιο και κοινότητες πίστης, Εκκλησιαστικό δίκαιο. 

 

ABSTRACT: 
Η έμπνευση για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ιδρυτές – Πατέρες ήταν η εγκαθίδρυση της ειρήνης, 

της ασφάλειας και της συνεργασίας στη Ευρώπη. Η άρση του εθνικού επεκτατισμού και η δημιουργία ενός κοινού 

οικονομικού χώρου αρχικά, θα οδηγούσε σε περαιτέρω σύγκλιση και ενοποίηση μέσω της πολιτικής ένωσης και της 

κοινής νομισματικής πορείας.  Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μια suigenerisυπερκρατική οντότητα με οικουμενική 

πρωτοτυπία,  έχει ως γνώμονα να προωθεί τις  αρχές  που  έχουν  εμπνεύσει  τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη 

διεύρυνσή της στην παγκόσμια διεθνή σκηνή· ενδεικτικά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την  οικουμενικότητα  και το  

αδιαίρετο  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  των θεμελιωδών  ελευθεριών,  τον  σεβασμό  της  ανθρώπινης  

αξιοπρέπειας,  τις  αρχές  της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Στη παρούσα εισήγηση θα εξεταστούν οι προοπτικές της κοινής πολιτικής 
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ασφάλειας και άμυνας στα πλαίσια των ως άνω αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ιδίως σε μια χρονική συγκυρία που 

υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια των συνόρων της.  

 

Ιωάννα Λεκέα 
Απομακρυσμένη αυτόνομη  vs  αυτόβουλη ικανότητα σκόπευσης με συστήματα 

τεχνητής νοημοσύνης: προβλήματα  και προοπτικές 

ΒΣ:Η Ιωάννα Κ. Λεκέα είναι κάτοχος Πτυχίου στην Ελληνική Φιλολογία, Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας από το Τμήμα 

Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Φιλοσοφία των Επιστημών και της 

Τεχνολογίας από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. αναγορεύτηκε διδάκτωρ στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Πολέμου από το Τμήμα 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

ΕΜΠ. Είναι λέκτορας στη Σχολή Ικάρων και διδάσκει τα αντικείμενα της Στρατιωτικής Ηθικής και τη Θεωρία του Δικαίου 

Πολέμου. Επίσης, απασχολείται ερευνητικά στο Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων της ΣΙ και επικεντρώνει την έρευνά της 

στην κατασκευή προσομοιώσεων και πολεμικών παιγνίων, καθώς και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της 

στρατιωτικής ηθικής, της διαχείρισης κρίσεων, της πρόγνωσης και πρόληψης τρομοκρατικών ενεργειών - και με τη χρήση 

Η/Υ. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικές εργασίες, ενώ έχει συμμετάσχει και σε συλλογικούς τόμους με κεφάλαια 

στις θεματικές περιοχές της στρατιωτικής ηθικής, της τρομοκρατίας, της ηθικής χρήσης της τεχνολογίας, της κατασκευής 

προσομοιώσεων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων για σκοπούς εκπαίδευσης και έρευνας. 

Η εργασία αυτή αφορά την περιγραφή και ανάλυση των ηθικών και δικαϊκών παραμέτρων που σχετίζονται με την 

επιχειρησιακή χρήση αυτόνομων ρομποτικών μηχανών στον πόλεμο, και συγκεκριμένα κατά τη διεξαγωγή των πολεμικών 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για τη μερική τουλάχιστον αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα 

από έξυπνες μηχανές λαμβάνουν μια σημαντική μερίδα στην έρευνα από διακριτές επιστημονικές περιοχές με 

υποσχόμενες αποδόσεις στο τεχνολογικό σκέλος.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή των αυτόβουλων ρομποτικών συστημάτων στον πόλεμο υποστηρίζεται πως έχει 

πλεονεκτήματα: ταχύτατη ανάλυση δεδομένων και ανταπόκριση σε καταστάσεις χωρίς τους φυσικούς –ανθρώπινους- 

περιορισμούς, όπως η έλλειψη ύπνου, το στρες, η αυξημένη αδρεναλίνη ή το χαμηλό ηθικό. Εάν μάλιστα το τεχνολογικό 

επίπεδο της εποχής μας μπορούσε να εγγυηθεί ότι οι κανόνες εμπλοκής, το γραπτό και άγραφο δίκαιο, όπως και οι ηθικές 

παράμετροι των επιχειρήσεων είναι εφικτό να προγραμματισθούν και τα ρομπότ να «γνωρίζουν» πώς να αντιδράσουν σε 

κάθε περίπτωση, τότε εκείνα θα αποτελούσαν ίσως την ιδεατή λύση που θα μείωνε τις ανθρώπινες απώλειες στα πεδία 

μαχών, τουλάχιστον όσον αφορά τους στρατιώτες.  

Ωστόσο, η τεχνολογία εκτός από τα οφέλη συνεπάγεται και υπολογίσιμους κινδύνους· στην υπό μελέτη περίπτωση το 

ρίσκο επικεντρώνεται κυρίως σε ό,τι αφορά την περίπτωση πρόκλησης βλάβης που μπορεί να μην είναι μεν ηθελημένη 

και σκόπιμη από την πλευρά των κατασκευαστών, εξακολουθεί δε να είναι εκτός του ισχύοντος ηθικού και νομικού 

πλαισίου. Μια μηχανή, όσο «έξυπνη» ή προγραμματισμένη να ανταποκρίνεται σε max πλήθος καταστάσεων (σχετικών με 

το έργο που καλείται να εκτελέσει), δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημία λόγω κατασκευαστικού σφάλματος ή αστοχίας. 

Δεδομένων των ρόλων που μελετώνται να καλυφθούν από τα ρομπότ οι ζημίες δύνανται να αφορούν ακόμη και την 

αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Συνεπώς, θα πρέπει να διευθετηθούν –πέρα από τα πρακτικά/κατασκευαστικά ζητήματα- 
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και θέματα που σχετίζονται με την ηθική.  

 Στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν είναι να προσεγγίσει και να απαντήσει σε μια σειρά θεμελιωδών 

ερωτημάτων, όπως:  

Ø τι κώδικας κανόνων θα πρέπει να ισχύει, ώστε να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς να 

καταστρατηγείται η Θεωρία του Δικαίου Πολέμου, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή οι κανόνες εμπλοκής (RoE) 

λόγω της εμπλοκής αυτόνομων και αυτόβουλων μηχανών στον πόλεμο,  

Ø πώς θα ορισθεί το ζήτημα της ευθύνης σε κανονιστικό επίπεδο σε σχέση με το αυτόβουλο των μηχανών, και, 

τέλος,  

Ø βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων, εάν και με ποιους τρόπους θα μπορούσε η ηθική να προγραμματισθεί και να 

αποτελέσει έτσι μέρος ενός αυτόνομου και αυτόβουλου μηχανικού συστήματος.  
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