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Περίληψη 
 

Τα drones ή αιιηώο UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) έρνπλ κπεη ζην πξνζθήλην ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνηλόηεηαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο 

δηαθέξεη ιίγν. Τα UAVs ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη ρξόληα γηα πνιεκηθνύο ζθνπνύο θαη έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηερλνινγηθά γηα λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ζηξαηό, κε απνζηνιέο όπσο 

ν βνκβαξδηζκόο, ε θαηαζθνπεία, ε νινθιήξσζε επηθίλδπλσλ απνζηνιώλ ρσξίο λα 

δηαθηλδπλεύνληαη δσέο πηιόησλ θαη ζηξαηησηώλ. Δίλαη γεγνλόο όηη ππάξρεη ηεξάζηηα 

ρξεκαηνδόηεζε γηα πνιεκηθνύο ζθνπνύο παγθνζκίσο, ζπρλά βάδνληαο ζηελ άθξε ην γεληθό 

θαιό θαη ηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ζύκκαρνη κε 

ηνλ άλζξσπν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θύζεο. Πσο ζα ήηαλ ινηπόλ, αλ αληί γηα πνιεκηθέο 

κεραλέο, ηα drones ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα αλζξσπηζηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο ζθνπνύο; Σηελ 

εξγαζία απηή, ζα αλαθεξζνύλ εθαξκνγέο  πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη άκεζα εθηθηέο ζε 

κεγαιύηεξε θιίκαθα κε ηελ θαηάιιειε έξεπλα, ρξεκαηνδόηεζε, εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν 

δπλακηθό θαη πάλσ από όια κε γλώκνλα ηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ όζν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: πνιπθόπηεξα, κε επαλδξσκέλα ηπηάκελα νρήκαηα, κε επαλδξσκέλα 

αεξνζθάθε, αλζξσπηζκόο, ηερλνινγία 

Abstract 

 

Drones or UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) have come to the forefront of the scientific and 

technological community the last few years. But this is not entirely true. UAVs have been used 

for military purposes for many years and they are developed to serve the army, in missions like 

bombing, spying, carrying out dangerous missions without risking pilot or soldiers’ lives. It’s a 

fact that they have been massively funded for military purposes all around the globe, often 

showing indifference for the general well-being and prosperity of people and the scientific 

accomplishments that could be used as a human ally aiming to the improvement of his quality of 

life, safety as well as the protection of the environment and nature. How would it be, if instead of 
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war machines, drones could be used for humanitarian and environmental purposes? In this paper, 

there will be a presentation of existing applications, that could be directly feasible in a larger 

scale with the appropriate research, funding, skilled human power and above all, based on 

mutual assistance and the protection of both human rights and the protection of animals and the 

environment. 

Keywords: drones, unmanned aerial vehicles, humanism, technology 

  



Usage of UAV Networks for humanitarian and environmental purposes  

4 
 

1.0  Παροσζίαζη θέμαηος / προβλήμαηος 

1.1 Τι είναι ηα drones 

 

     Τα drones ή ζηα ειιεληθά πνιπθόπηεξα, νξίδνληαη σο ηα κε επαλδξσκέλα ηπηάκελα νρήκαηα. 

Μπνξεί λα είλαη πνιπθόπηεξα (ηξηθόπηεξα, ηεηξαθόπηεξα, εμαθόπηεξα θνθ) ή θαη αεξνπιάλα. 

Τα αξρηθά UAV ζεκαίλνπλ Unmanned Aerial Vehicle δειαδή «Με επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο» 

θαη ππνδειώλνπλ όηη δε ρξεηάδνληαη αλζξώπηλν πηιόην ή πιήξσκα επί ηνπ ζθάθνπο γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Η ιέμε “Drone” νπζηαζηηθά είλαη αθξσλύκην γηα ηηο ιέμεηο Dynamic Remotely 

Operated Navigation Equipment. 

1.2  Ιζηορική αναδρομή 

 

     Η πξώηε αλαθνξά ζε κε επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο ρξνλνινγείηαη ζην 1849, όηαλ ε Απζηξία 

ρξεζηκνπνίεζε κε επαλδξσκέλα κπαιόληα γεκάηα κε εθξεθηηθά γηα λα επηηεζεί ζηελ πόιε ηεο  

Βελεηίαο. Σύκθσλα κε ηελ απζηξηαθή εθεκεξίδα «The Presse» ηα κπαιόληα απηά 

θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηε Βελεηία κε ηνλ άλεκν θαη νη βόκβεο εμεξξάγεζαλ  όηαλ έθηαζαλ ζην 

έδαθνο. Βέβαηα, ηα κπαιόληα ηεο Απζηξίαο δελ ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηνλ ζεκεξηλό νξηζκό ησλ 

κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ. 

     Γηάθνξα είδε drone ρξεζηκνπνήζεθαλ εθηελώο από ηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηό θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα ηελ εθηόμεπζε ηνξπηιώλ θαη βνκβώλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Χπρξνύ πνιέκνπ γίλαλε δνθηκέο γηα drones πνπ ζα ζπιιέγαλε ξαδηελεξγά 

δεδνκέλα κέζα από ξαδηελεξγά ζύλλεθα θαη εθξήμεηο, αιιά νη δνθηκέο απηέο θαηέιεμαλ ζε πνιύ 

πςειά πνζνζηά αηπρεκάησλ. Σεκαληηθή εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ κε επαλδξσκέλσλ 

αεξνζθαθώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1959, ζηνλ πόιεκν κε ην Βηεηλάκ, όηαλ ν 

ακεξηθάληθνο ζηξαηόο έζηεηιε drones γηα θαηαζθνπεία ζηα εδάθε ηνπ ερζξνύ. Σηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '80 ζεκεηώζεθε κεγάιε εμάπισζε ησλ πνιεκηθώλ κε απαλδξσκέλσλ 

αεξνζθαθώλ.
1
  

     Δθηόο από πνιεκηθή ρξήζε, ηα drones πξννξίδνληαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα άιινπο 

ζθνπνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζαλ κηα θζελή ελαιιαθηηθή γηα ηνπο δνξπθόξνπο, κε ζθνπό ηελ 

                                                           
1
 https://www.thenation.com/article/brief-history-drones/ 
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αηκνζθαηξηθή έξεπλα, ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ θαηξνύ αιιά θαη γηα επηθνηλσλία. Σην πέξαζκα 

ησλ ρξόλσλ, πξνέθππηαλ δηάθνξεο λέεο ηδέεο γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ UAVs. Τν 2006 ζηηο 

Η.Π.Α μεθίλεζε ε ρξήζε drones γηα αλαδήηεζε επηδώλησλ ζε αηπρήκαηα, γηα δηαζσζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνζζέηνληαο κηα ππέξπζξε θάκεξα (infrared camera) πνπ θαηάθεξε λα 

αλαγλσξίδεη ηελ ζεξκόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο απν ύςνο 10.000 πνδηώλ. Άιιεο ηδέεο πνπ 

ζηγά ζηγά γλώξηζαλ άλζηζε ήηαλ ε επηηήξεζε ζπλόξσλ, ε θαηάζβεζε ππξθαγηώλ, ν ςεθαζκόο 

ρσξαθηώλ αιιά θαη ε πξνζσπηθή ρξήζε γηα δηαζθέδαζε ή/θαη επαγγεικαηηθή παξαγσγή βίληεν 

θαη θσηνγξαθηώλ.
2
 

1.3 Καηηγοριοποίηζη 

 

Γεληθά, ηα UAVs ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ηελ 

αλαηνκία ηνπο,  ηηο ηθαλόηεηεο πηήζεο ηνπο, ην βάξνο ηνπο θ.α. Κάπνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνύλ είλαη: 

 Με απηόλνκα UAVs – απαηηνύλ ρεηξηζηή 

 Απηόλνκα UAVs – πινεγνύληαη κέζσ ππνινγηζηώλ θαη GPS 

 

 Fixed wing – κε ζηαζεξά πηεξύγηα, όπσο ηα αεξνπιάλα 

 Rotary wing – κε έιηθεο, όπσο ηα ειηθόπηεξα 

 

 Γηα ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο (military) 

 Γηα εκπνξηθνύο/ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο (commercial/civilian) 

 

1.4 Λειηοσργία – Αναηομία 

 

     Αξρηθά, είλαη αλαγθαίν λα εμεγεζεί πεξηεθηηθά ε ζύλζεζε ελόο UAV, από ηη πιηθά είλαη 

θηηαγκέλν, ηελ αλαηνκία ηνπ θαη ζε ηη απνζθνπεί ην θαζέλα από ηα εμαξηήκαηά ηνπ. 

Σύκθσλα κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία ηα drones είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ειαθξηά ζύλζεηα 

                                                           
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_unmanned_aerial_vehicles 
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πιηθά έηζη ώζηε λα κε βαξαίλνπλ ην ζώκα ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ επειημία θηλήζεσλ. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη ελα UAV απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: ην ζώκα ηνπ drone θαη ην ρεηξηζηήξην 

ειέγρνπ (remote control system). Τα drones, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ηξνθνδνηνύληαη κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. Τα κηθξά ζε κέγεζνο ηξνθνδνηνύληαη κε κπαηαξία (battery cell) θαη είλαη 

ζπλήζσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο. Έλαο άιινο ηξόπνο 

ηξνθνδόηεζεο είλαη ε θπςέιε θαπζίκνπ (fuel cell), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα κόλν ζε 

fixed-wing UAVs ιόγσ ηνπ κεγάινπ βάξνπο ηεο. Η θπςέιε θαπζίκνπ είλαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαζώο κεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα από θαύζηκν ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

επηηξέπνληαο ζηα drones λα πεηνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα.  Τα fixed-wing drones 

επίζεο κπνξνύλ λα ηξνθνδνηεζνύλ θαη από ειηαθή ελέξγεηα (solar cells) αιιά θαη απηή ε 

κέζνδνο πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα. Υπήξμε κηα πξόηαζε γηα απηόλνκα UAVs πνπ ζα 

ηξνθνδνηνύληαλ από ειηαθή ελέξγεηα θαη ζα πεηνύζαλ κόληκα κε ζθνπό ηελ επθνιόηεξε θαη πην 

καδηθή πξόζβαζε ζην internet από ηνπο αλζξώπνπο. Τέινο, ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο drones, 

όπσο ηα ζηξαηησηηθά/πνιεκηθά, ηξνθνδνηνύληαη κε θεξνδίλε, όπσο ηα αεξνπιάλα.
3
 

     Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο ρεηξηζηή-drone γηα θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τα κε απηόλνκα drones ρξεηάδνληαη έλαλ ρεηξηζηή κε έλαλ 

πνκπό(transmitter). Γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία, κε αζύξκαην θπζηθά ηξόπν, ζα πξέπεη ν 

πνκπόο θαη ν δέθηεο λα είλαη ζπληνληζκέλνη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ν 

πνκπόο θαη ν δέθηεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο «εμαθξίβσζε ξαδηνζπρλόηεηαο» 

RFID (Radio Frequency Identification), γηα λα ζηγνπξεπηνύλ όηη δελ πξνζπαζεί θάπνηνο άιινο 

λα ειέγμεη ην drone εθηόο από ην ρεηξηζηή. Τα πεξηζζόηεξα drones πνπ θαζνδεγνύληαη από 

απόζηαζε (remote controlled) ρξεζηκνπνηνύλ 900 MHz γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ.
4
  

                                                           
3 Vergouw, B., Nagel, H., Bondt, G., & Custers, B. (2016). Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum 

Issues and Future Developments. In The Future of Drone Use (pp. 21-45). TMC Asser Press, The Hague. 

4
 http://www.dummies.com/consumer-electronics/drones/understanding-how-your-drone-is-controlled/ 
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     Τν Wi-Fi είλαη αθόκα κία επηινγή επηθνηλσλίαο, αθνύ πιένλ πνιιέο θαζεκεξηλέο ζπζθεπέο 

όπσο smartphones θαη tablets έρνπλ απηή ηε 

δπλαηόηεηα. Η θαζνδήγεζε ηνπ drone κέζσ 

Wi-Fi γίλεηαη από ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή 

κέζσ ηεο νζόλεο ηνπ θηλεηνύ ή tablet πνπ 

αιιηώο νλνκάδεηαη FPV (first person view).
5
 

Τν κεηνλέθηεκα όκσο είλαη όηη ιόγσ ηεο πνιύ 

πςειήο ζπρλόηεηαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην 

Wi-Fi (2.4 GHz), ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ 

απόζηαζε αθνύ κπνξεί λα πεηάμεη κόλν 600 

κέηξα πεξίπνπ καθξηά από ηνλ ρεηξηζηή ηνπ. 

     Τα πεξηζζόηεξα UAVs είλαη εμνπιηζκέλα κε δηαθόξσλ εηδώλ αηζζεηήξεο γηα δηαθνξεηηθνύο 

ζθνπνύο. Μηα πνιύ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ είλαη ε απνθπγή ζπγθξνύζεσλ  

(collision control). Οη αηζζεηήξεο απηνί επηηξέπνπλ ζην όρεκα λα πξνβιέπεη ηα εκπόδηα θαη λα 

αιιάδεη πνξεία γηα λα κε ζπγθξνπζηεί κε απηά. Απηή ε ηερλνινγία επίζεο επηηξέπεη ηελ πηήζε 

ησλ UAVs ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο κε αζθάιεηα.
6
 

     Άιιν έλα ζεκαληηθό ζύζηεκα αηζζεηήξσλ είλαη ην IMU(Inertial Measurement Unit) πνπ 

απνηειείηαη από γπξνζθόπηα θαη επηηαρπλζηόκεηξα έηζη ώζηε λα παξέρνπλ real-time 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ drone θαη γηα λα ην ζηαζεξνπνηνύλ ζε έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα εάλ θπζάεη δπλαηόο άλεκνο.
7
 

      

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνπζίαζεο, ζα αλαθεξζνύλ ηα βαζηθά κέξε ελόο UAV . 

A. Standard propellers: Δίλαη νη θύξηεο έιηθεο θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλό 

κέξνο ηνπ drone. Καηαζθεπάδνληαη θπξίσο από πιαζηηθό ή ζηα πην αθξηβά κνληέια από 

ίλεο άλζξαθα. Δίλαη ππεύζπλεο γηα ηελ θαηεύζπλζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ drone. 

 

                                                           
5
 http://www.rcdronearena.com/2016/03/15/wifi-fpv-vs-5-8ghz-fpv-vs-2-4ghz-fpv-explained/ 

6
 https://www.dronezon.com/learn-about-drones-quadcopters/top-drones-with-obstacle-detection-collision-

avoidance-sensors-explained/ 
7
 http://www.unmannedsystemstechnology.com/category/supplier-directory/electronic-systems/gyros-

accelerometers/ 

Εικόνα 1 Οι αιςθητήρεσ για αποφυγή ςυγκροφςεων. 
Πηγή: www.dronezon.com 
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B. Pusher propellers:  Βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ drone θαη νη έιηθεο απηέο είλαη 

ππεύζπλεο γηα ηελ ώζεζε ηνπ drone πξνο ηα κπξνζηά θαη πξνο ηα πίζσ. 

 

C. Motor: Ο θηλεηήξαο είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα κέξε ηνπ drone. Γίλεηαη κεγάιε 

έκθαζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ θαζώο κε ηνλ θαηάιιειν θηλεηήξα εμνηθνλνκείηαη κπαηαξία, 

κεησκέλνο ζόξπβνο θαη γεληθόηεξα θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ drone. 

 

E. Landing gear: Τν ζύζηεκα πξνζγείσζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην κνληέιν, κεξηθά 

drones κάιηζηα δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε απηό.. Γεληθά όκσο, πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα θάιπςεο κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

 

I.Flight controller: Ο «ειεγθηήο πηήζεο» 

είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο εληνιέο ηνπ 

ρεηξηζηή πξνο ην drone.. 

K. Receiver: Ο δέθηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε 

ιήςε ξαδηνθσληθώλ ζεκάησλ από ηνλ 

ρεηξηζηή πξνο ην drone. Ο ειάρηζηνλ αξηζκόο 

θαλαιηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν 

ελόο drone είλαη 4. 

 

J. GPS module:  Η κνλάδα GPS είλαη 

ππεύζπλε γηα ηελ παξνρή ηνπ γεσγξαθηθνύ 

κήθνπο, γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θαη αλύςσζεο 

ηνπ drone. 

 

R. Camera: Κάπνηα drone έρνπλ 

ελζσκαησκέλε θάκεξα ελώ άιια αθαηξνύκελε. 

Βγάδεη θσηνγξαθίεο θαη ηξαβάεη βίληεν γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο. 

  

Εικόνα 2 Ανατομία ενός drone. Illustration by Rob 
Nance, Πηγή: www.makezine.com 

http://www.makezine.com/
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2.0 Ανθρωπιζηικές και περιβαλλονηικές εθαρμογές 

 

     Σην θεθάιαην απηό, ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ νη εθαξκνγέο ησλ UAVs πνπ έρνπλ 

σο ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αλζξώπσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηάζσζή ηνπο 

αιιά θαη  ηελ πξνζηαζία θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δώσλ. Σθνπόο ηεο 

παξνπζίαζεο απηήο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο 

όθεινο ηεο γεο θαη πσο απηό είλαη εθηθηό.  

2.1 Τα drones ζηην αζησνομία 

 

     Ήδε ζε πνιιέο ρώξεο αλά ηνλ θόζκν όπσο ζηνλ Καλαδά, ζηηο Η.Π.Α, ζηε Γεξκαλία, ζηελ 

Ιλδία θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ρξεζηκνπνηνύλ drones γηα πνηθίινπο 

ζθνπνύο. Η ρξήζε ηνπο έρεη απνδεηρηεί όηη βειηηώλεη ζεκαληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο 

θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, ηα drones γίλνληαη όιν θαη πην πεξηδήηεηα γηα λα πξνζθέξνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, UAVs έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ αζηπλνκία γηα ηελ 

εύξεζε αγλννύκελσλ ή ρακέλσλ αηόκσλ. Δμνπιηζκέλα κε ζεξκηθέο θάκεξεο (thermal cameras) 

είλαη ηθαλά λα εληνπίδνπλ αλζξώπνπο ζε απόκαθξεο ή δπζπξόζηηεο ηνπνζεζίεο πνπ νρήκαηα ηεο 

αζηπλνκίαο ζα θάλαλε πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν λα θηάζνπλ. Σύκθσλα κε ην BBC
8
, ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2018 βξέζεθε ράξε ζε drone, έλαο άλζξσπνο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζε 

απνκνλσκέλν δξόκν ν νπνίνο ελεπιάθε ζε απηνθηλεηηζηηθό αηύρεκα θαη θείηνληαλ ζε έλα 

ραληάθη ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, αλήκπνξνο λα θαιέζεη γηα βνήζεηα. Μέζα ζε κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα ην drone εληόπηζε ηνλ άλζξσπν θαη εμαζθάιηζε ζηνπο αζηπλόκνπο ηελ αθξηβή 

ηνπνζεζία ηνπ. Φσξίο ηε βνήζεηα ηνπ drone, ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ηελ αλαδήηεζε ε Δζληθή 

Αεξνπνξηθή Αζηπλνκηθή Υπεξεζία ηεο Βξεηαλίαο (U.K.s National Police Air Service).  

     Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ηνπ Los Angeles αλαθνίλσζαλ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ UAV, γηα λα 

ηνπο βνεζήζεη ζε πςεινύ θηλδύλνπ θαηαζηάζεηο όπσο γηα ηνλ εληνπηζκό εκπξεζκώλ, γηα 

παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκό ππόπησλ θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ όπνπ άλζξσπνη 

θξαηνύληαη όκεξνη. Τν πξνζσπηθό έρεη εθπαηδεπηεί πιήξσο γηα ην ρεηξηζκό ηνπ drone θαη έρεη 

κεηώζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ή αθόκα θαη ζαλάηνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

                                                           
8
 http://www.bbc.com/news/uk-england-lincolnshire-43188849 
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αζηπλνκίαο. 
9
 

     Άιιεο απνζηνιέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη drones από ηελ αζηπλνκία πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αζθάιεηα θαη παξαθνινύζεζε ζπλόξσλ, 
10

 βνεζώληαο ζηνλ εληνπηζκό ύπνπησλ 

θαηαζηάζεσλ εηδνπνηώληαο θάπνην πεξηπνιηθό, κεηώλνληαο έηζη ηε ζπαηάιε πόξσλ θαη ηελ 

άζθνπε απαζρόιεζε πεξηπνιηθώλ ζε ζεκεία πνπ δελ ην έρνπλ αλάγθε. Παξαθνινύζεζε θαη 

έιεγρνο πιήζνπο (crowd control)
11

 όπσο παξειάζεηο, ζπλαπιίεο ή αζιεηηθά γεγνλόηα όπνπ 

drones πεηνύλ πάλσ από ηελ πεξηνρή θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πιήζνπο θαη κόλν εάλ ππάξμεη ύπνπηε θηλεηηθόηεηα ή αλαηαξαρέο εηδνπνηείηαη θάπνηα νκάδα 

αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ γηα λα εξεπλήζνπλ ην πεξηζηαηηθό.
12

 

2.2 Τα drones ζηην πσροζβεζηική
13

 

 

     Τα UAVs ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη ρξόληα ζην ρώξν ηεο ππξνζβεζηηθήο βνεζώληαο ζηνλ 

εληνπηζκό ππξθαγηώλ, ηε δηάζσζε αλζξώπσλ πνπ έρνπλ παγηδεπηεί ζε θιόγεο, ηελ πξόγλσζε 

ππξθαγηάο  πξηλ ζπκβεί, αιιά θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμάπισζεο ησλ κεγάισλ ππξθαγηώλ. 

Έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά πεξηζηαηηθά αλά ηα ρξόληα ζηα νπνία ηα drones έπαημαλ ζεκαληηθό 

ξόιν ηόζν ζηε εύξεζε αλζξώπσλ αιιά θαη ζηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηηο 

ππξνζβεζηηθέο νκάδεο. Θεσξνύληαη πιένλ ε βέιηηζηε ιύζε ζε ζρέζε κε ηνπο δνξπθόξνπο ή ηα 

αεξνζθάθε πνπ θνζηίδνπλ ζεκαληηθά ζε ρξόλν αιιά θαη κπνξεί λα βάινπλ ζε θίλδπλν 

αλζξώπηλν δπλακηθό. 

      Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εμνπιηζκόο θαη ν ζρεδηαζκόο είλαη εηδηθά κειεηεκέλνη κε ζθνπό ηελ 

ειάρηζηε αλζξώπηλε παξέκβαζε. Δίλαη ζεκαληηθό ζε ηέηνηνπ είδνπο απνζηνιέο, νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο λα κελ απνηεινύλ εκπόδην ζηηο ππεξεζίεο ηνπ drone. Γηα ην ιόγν απηό, νη αηζζεηήξεο 

(sensors) πνπ δηαζέηνπλ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε όιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (πςειή/ρακειή ζεξκνθξαζία, άλεκνο, βξνρή θ.α) θαη λα ιεηηνπξγνύλ κε ηελ 

                                                           
9
 http://www.govtech.com/public-safety/Los-Angeles-Police-Use-Drones-to-Respond-to-Bomb-Threats-Hostage-

Situations.html 
10

 https://www.officer.com/tactical/ems-hazmat/blog/10877163/drones-used-by-law-enforcement 
11

 https://www.policeone.com/police-products/Police-Drones/articles/9502450-5-ways-drones-can-help-cops-
fight-crime/ 
12

 https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/20/police-force-recruits-drone-manager-take-control-crime-
fighting/ 
13

 “Fire Detection Using Infrared Images for UAV-based Forest Fire Surveillance”, Chi Yuan, Zhixiang Liu and Youmin 
Zhang, 2017 
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ίδηα απόδνζε ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη ηε λύρηα. Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πνπ απαηηείηαη είλαη 

νη θάκεξεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο λα παξέρνπλ αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζεζία πνπ θαηαγξάθνπλ. Οη infrared (IR) cameras, θάκεξεο ζεξκηθήο απεηθόληζεο 

ζεσξνύληαη νη πην αμηόπηζηεο θαζώο δελ ηνπο εκπνδίδεη ν θαπλόο επάλσ από ηελ ππξθαγηά, 

γίλεηαη δηάθαλνο θαη έηζη κπνξνύλ λα ζηείινπλ αμηόπηζηεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο ππξθαγηάο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα γξήγνξν εληνπηζκό θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

      Η ηειεπηζθόπηζε (remote sensing) απνηειεί βαζηθό θνκκάηη γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε αθνύ κε ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ λα ζηαινύλ νη πνιύηηκεο απηέο πιεξνθνξίεο 

από ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ UAV ζηνπο επίγεηνπο ζηαζκνύο (ground stations). Οη ζηαζκνί απηνί 

επηθνηλσλνύλ κε δνξπθόξνπο, επεμεξγάδνληαη ηηο εηθόλεο (image processing), νπηηθνπνηνύλ 

(visualization) ηελ ππξθαγηά θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία γηα ηελ πξόγλσζε ππξθαγηώλ κε 

ζθνπό ηελ πξόιεςή ηνπο πξηλ θαλ ιάβνπλ ρώξα, ζεκαίλνληαο απηόκαηα ζπλαγεξκό γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ drone θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

     Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύληαη αιγόξηζκνη γηα αμηόπηζην απηόκαην ζρεδηαζκό δηαδξνκήο (path 

planning) αιιά θαη επαλαζρεδηαζκό αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. Δίλαη ζεκαληηθό 

λα ππάξρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πνπ δε ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην UAV θαη ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ 

ζσζηή ηνπνζεζία πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο έρνπλ σο απώηεξν 

ζθνπό λα πεηύρνπλ ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ηαρύηεηα ζηνλ 

εληνπηζκό θαη ζηελ θάιπςε κεγάισλ εθηάζεσλ ηόζν γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο 

ππξθαγηάο πξηλ εμαπισζεί επηθίλδπλα αιιά θαη γηα ηελ εύξεζε παγηδεπκέλσλ αηόκσλ κέζα ζε 

απηέο. 

 

2.3 Ιαηρική και σγεία 

 

    Με ηε ρξήζε ησλ drones κπνξνύλ λα ζσζνύλ εθαηνκκύξηα δσέο ζε ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο ράξε 

ζηελ εύθνιε ρξήζε ηνπο, ζην κηθξό ηνπο θόζηνο θαη ζηελ αμηνπηζηία πνπ παξέρνπλ.
14

 Οη 

Γηαηξνί ρσξίο Σύλνξα (Médecins Sans Frontières (MSF)) έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη drones γηα 

κεηαθνξά δνθηκαζηηθώλ δεηγκάησλ θπκαηίσζεο από απνκαθξπζκέλα ρσξηά ζηελ πόιε Kerema, 

                                                           
14

 http://medicalfuturist.com/medical-drones/ 
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ζηελ Παπνύα Νέα Γνπηλέα
15

. Γίλνληαη ήδε δνθηκέο γηα παξάδνζε ηαηξηθώλ εηδώλ κε drone ζηελ 

επαξρία ηεο Virginia θαη ην Bhutan, θαζώο ε UNICEF εξεπλά ηε ζθνπηκόηεηα ησλ drones γηα 

κεηαθνξά δεηγκάησλ όπσο αίκα, νύξα θ.α ζην Μαιάνπη θαη ζηελ Ταλδαλία. Σύκθσλα κε 

πξόζθαηε έξεπλα
16

 από ην “Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health” ζε ζπλεξγαζία 

κε ην “Pittsburgh Supercomputing Center”, βξέζεθε όηη αξθεηέο θνξέο ηα εκβόιηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ρώξεο κε ρακειό/κεζαίν εηζόδεκα δελ θηάλνπλ πνηέ ζηνλ 

πξννξηζκό ηνπο, δηόηη πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, αθνύ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη απζηεξά ζε ζεξκνθξαζίεο ςπγείνπ, δηαθνξεηηθά δε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Σηελ 

έξεπλα απηή, έγηλε ζύγθξηζε ελόο δηθηύνπ κεηαθνξάο εκβνιίσλ πνπ πεξηιάκβαλε ζπλδπαζκό 

θνξηεγώλ, κνηνζπθιεηώλ θαη Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κε έλα ζύζηεκα drone γηα παξάδνζε 

εκβνιίσλ.  

      Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε κεηαθνξά κέζσ drones αλέβαζε θαηά 2% (από 94%, έγηλε 

96%) ηε δηαζεζηκόηεηα εκβνιίσλ θαη εμνηθνλόκεζε 8 ιεπηά (cents) αλά δόζε εκβνιίνπ, πνπ 

απηό κεηαθξάδεηαη πεξίπνπ ζην  20% εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ. Σεκαληηθή εμέιημε 

παξαηεξήζεθε ζηε Rwanda, όηαλ ην θξάηνο ηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηε startup εηαηξεία “Zipline” 

ην 2016, κε ζηόρν
17

 ηελ παξάδνζε ηαηξηθώλ πξνκεζεηώλ ζε 5 λνζνθνκεία ηεο ρώξαο. Μέζα ζε 

έλα ρξόλν, ζέιεζαλ λα εμαπισζνύλ ζηα 45 λνζνθνκεία θαη ηα drones λα πξαγκαηνπνηνύλ 150 

παξαδόζεηο ηελ εκέξα. Σύκθσλα κε ηνλ Υπνπξγό Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

ηεο Rwanda, Jean Philbert Nsengimana, ε δηαδξνκή γηα ηελ παξάδνζε εθνδίσλ ζε επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο ζην λνζνθνκείν έπαηξλε 4 ώξεο, ελώ κε ην drone, ε ίδηα δηαδξνκή κπνξεί λα γίλεη 

ζε 15 ιεπηά. Μεηά ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηεο Zipline κε ην θξάηνο ηεο Rwanda, ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία
18

 γηα 

πξνγξάκκαηα παξάδνζεο ηαηξηθώλ εθνδίσλ ζε απνκαθξπζκέλεο επαξρηαθέο πεξηνρέο όπσο 

Maryland, Nevada, Washington αιιά θαη νξηζκέλσλ πεξηνρώλ πνπ θαηνηθνύληαη από 

                                                           
15

 Drones in Humanitarian Action Case Study No.2: Protracted crisis / Epidemic / Delivery Using Drones for Medical 
Payload Delivery in Papua New Guinea 
16

 https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2016/drones-could-be-cheaper-alternative-to-delivering-vaccines-
in-developing-world.html 
17

 http://money.cnn.com/2016/10/13/technology/rwanda-drone-hospital/ 
18

 https://www.theverge.com/2016/8/2/12350274/zipline-drone-delivery-us-launch-blood-medicine 
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απηόρζνλεο ιανύο ηεο Ακεξηθήο (Native Americans). Τα drones ηεο Zipline κπνξνύλ λα 

ηαμηδέςνπλ έσο θαη 120 ρηιηόκεηξα κνλνκηάο, δπγίδνπλ πεξίπνπ 10 θηιά θαη πινεγνύληαη κέζσ 

GPS θαη θπςεισηώλ δηθηύσλ (cellular networks) θαη κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ παξαδόζεηο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ εληόο 30 ιεπηώλ.  

 

2.4 Γιατείριζη καηαζηροθών (Disaster 

management)
19

 

 

     Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όζνλ αθνξά ζηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο είλαη όηη νη άλζξσπνη δελ δξνπλ εγθαίξσο 

γηα λα πξνιάβνπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηόζν ηνπο εαπηνύο 

ηνπο όζν θαη ηα ππάξρνληά ηνπο. Υπάξρνπλ όκσο πνιιά 

πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ UAVs.
20

  Σε ζπλδπαζκό κε ηα Wireless Sensor Networks (WSN) ηα drones 

κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηερληθέο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ πξόβιεςε θάπνηαο θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη θαη νη αξρέο λα δξάζνπλ κε απνηειεζκαηηθό 

ηξόπν. Μεξηθέο θνξέο όκσο, ππάξρνπλ απώιεηεο, αγλννύκελνη θαη παγηδεπκέλνη άλζξσπνη αιιά 

ηα drones κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζε απηό ην θνκκάηη θαζώο κεηώλνπλ 

ζεκαληηθά ην ρξόλν αληίδξαζεο ράξε ζηελ επειημία θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπο λα θαιύπηνπλ 

κεγάιεο εθηάζεηο γεο, «ζθαλάξνληαο» έηζη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα εληνπηζκό παγηδεπκέλσλ 

αλζξώπσλ. Όια απηά θπζηθά δελ είλαη θαζόινπ καθξηά από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νύηε απιά 

θαληαζία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο.  

     Έρνπλ γίλεη αμηόινγεο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ θπζηθώλ ή θαη 

ηερλεηώλ θαηαζηξνθώλ όπσο γηα παξάδεηγκα έξεπλα ζε παλεπηζηήκην ηεο Γαιιίαο πξόηεηλε
21

 

όηη κε αξθεηά κηθξά απηόλνκα drones πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κπνξνύλ λα θέξνπλ εηο 

                                                           
19

 Erdelj, M., Król, M., & Natalizio, E. (2017). Wireless sensor networks and multi-UAV systems for natural disaster management. Computer 

Networks, 124, 72-86. 
20 Półka, M., Ptak, S., & Kuziora, Ł. (2017). The Use of UAV's for Search and Rescue Operations. Procedia engineering, 192, 748-752. 

21
 Rémy, G., Senouci, S. M., Jan, F., & Gourhant, Y. (2013). SAR drones: drones for advanced search and rescue missions. Journées 

Nationales des Communications dans les Transports, 1, 1-3. 

Εικόνα 3 Ποια μοντέλα των drones που χρηςιμοποιοφνται για 
χαρτογράφηςη. πηγή:  www.uasvision.com 



Usage of UAV Networks for humanitarian and environmental purposes  

14 
 

πέξαο απνζηνιέο αλαδήηεζεο θαη δηάζσζεο.  Η ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή νκάδα έθαλε δνθηκέο 

κε 4 UAVs θαη ηζρπξίδεηαη όηη ε πξόηαζή ηνπο είλαη άκεζα εθαξκόζηκε θαη πξσηνπνξηαθή.  

Ο νξγαληζκόο UAViators, humanitarian UAV network, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απνζηνιέο ζε 

πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

     Αμηόινγν παξάδεηγκα από ην 2005 αθόκα, κεηά ηνλ δηάζεκν ηπθώλα Καηξίλα, είλαη όηαλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 πηήζεηο drone πάλσ από ζπληξίκκηα γηα αλαδήηεζε απνκνλσκέλσλ 

αηόκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Pearlington, Mississippi, θαζώο θαη γηα δηεξεύλεζε ηνπ πνηακνύ Pearl 

γηα πηζαλέο άκεζεο απεηιέο.
22

  

     Τνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζην Δθνπαδόξ έγηλε 

ζεηζκόο 7.8 ξίρηεξ ζθνηώλνληαο 660 άηνκα θαη 

θαηαζηξέθνληαο  ρηιηάδεο θηήξηα, δξόκνπο, γέθπξεο 

θαη πνιιά άιια. Πνιιέο αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο 

έζπεπζαλ γηα βνήζεηα, κεηαμύ ηνπο 10-12 drones κε 

ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο βνήζεζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Δθνπαδόξ, ζπιιέγνληαο δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην πόζν θαη πσο κεηαθηλήζεθε ε γε κεηά 

ην ζεηζκό, ώζηε λα δώζνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο 

ζε γεσιόγνπο  θαη δηαρεηξηζηέο έξγσλ. Η ραξηνγξάθεζε 

απηή βνήζεζε ζην λα πξνβιεθζνύλ ηπρόλ θαηνιηζζήζεηο θαη λα αλαπηπρζνύλ λένη ράξηεο.
23

 

     Τν Μάξηην ηνπ 2013, μέζπαζε θπθιώλαο ζην Vanuatu (θξάηνο πνπ απνηειείηαη από 80 

λεζηά, βξίζθεηαη ζην Βόξεην Δηξεληθό σθεαλό),  ζθνηώλνληαο  16 άηνκα θαη εθηόπηζε ρηιηάδεο 

αθόκα. Οη Humanitarian UAV Network (UAViators) πξαγκαηνπνίεζαλ ελαέξηεο έξεπλεο  γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαζηξνθήο από ηνλ θπθιώλα θαη  ησλ αλαγθώλ πνπ ζα πξνέθππηαλ.
24

  

Άιιεο απνζηνιέο πεξηιακβάλνπλ: 

                                                           
22

 https://irevolutions.org/2015/08/10/rescue-robotics-introduction/ 
23

 Case Study No. 13: Using drones to inspect post-earthquake road damage in Ecuador, 2016 
https://europa.eu/capacity4dev/innov-aid/blog/case-study-no-13-using-drones-inspect-post-earthquake-road-
damage-ecuador 
24

 Case Study No. 10: Using Drones for Disaster Damage Assessments in Vanuatu 
https://europa.eu/capacity4dev/innov-aid/blog/case-study-no-10-using-drones-disaster-damage-assessments-
vanuatu 

Εικόνα 4 Drone πάνω από ςυντρίμμια. πηγή: 
http://peake.com 

 

http://peake.com/
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 Bangkok, Τατιάλδε, εθηίκεζε θαη πξόγλσζε κεηά από κεγάιε πιπκκήξα, 2011
25

 

 Fukushima, Ιαπσλία, εθηίκεζε δεκηώλ κεηά ηελ ππξεληθή έθξεμε, 2011
26

 

 Fukushima, Ιαπσλία, κεηξήζεηο γηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο κεηά ηελ έθξεμε, 2014
27

 

 Port-au-Prince, Ατηή, απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ πνπ επεξεάζηεθε από ην ζεηζκό, 

ραξηνγξάθεζε γηα δεκηνπξγία ραξηώλ, 2012
28

 

2.5 Τα drones για ηο περιβάλλον και ηη θύζη 

 

     Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε ηερλνινγία θαη νη εθαξκνγέο ηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα θαινύο ζθνπνύο θαη έλαο από απηνύο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δώσλ. 

Γπζηπρώο, κε ηελ  ηεξάζηηα εμάπισζε ησλ βηνκεραληώλ θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, ην 

πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο δαζώλ νινέλα θαη κεγαιώλεη θαη δελ είλαη απιό δήηεκα.  

     Μηα πξσηνπνξηαθή θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε πξόηεηλε θαη πινπνίεζε ε εηαηξεία BioCarbon 

Engineering
29

, ηεο νπνίαο ην όξακα ήηαλ ε καδηθή δελδξνθύηεπζε γηα δεκηνπξγία δαζώλ. Απηό 

αθξηβώο ζπκβαίλεη, αθνύ ε εηαηξεία έρεη drones κε ζύζηεκα γηα απηό ην ζθνπό, ηα νπνία 

ραξηνγξαθνύλ ζε 3D ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηηο πεξηνρέο πνπ ζθνπεύνπλ λα θπηέςνπλ δέληξα
30

 

αθόκε θαη δπζπξόζηηεο πεξηνρέο, ειέγρνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο 

θαη επηιέγνπλ ηη είδνπο δέληξα είλαη θαηάιιεια. Έπεηηα, εμνπιίδνπλ ηα UAVs κε εηδηθά 

βηνδηαζπώκελα «ζαθνπιάθηα» κε ζπόξνπο, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηελ πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο αθξηβείαο, θαη είλαη ηθαλά λα θαιύςνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα.
31

 Κάζε drone κπνξεί λα θνπβαιήζεη έσο θαη 150 ζπόξνπο ηνπο νπνίνπο 

εθηνμεύεη έλαλ αλά δεπηεξόιεπην, θάλνληαο ηε δηαδηθαζία 10 θνξέο πην απνηειεζκαηηθή από 

ηελ παξαδνζηαθή δελδξνθύηεπζε. Αθόκε, έρνπλ αλαπηύμεη ηερλνινγίεο κειέηεο ηνπ εδάθνπο κε 

ζθνπό λα εκπινπηίδνπλ ην έδαθνο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη κύθεηεο έηζη ώζηε λα 

                                                           
25

 https://irevolutions.org/2015/08/10/rescue-robotics-introduction/ 
26

 http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/04/10/japan.nuclear.reactors/ 
27

 https://theaviationist.com/2014/01/29/fukushima-japan-uav/ 
28

 http://drones.fsd.ch/en/case-study-no-7-using-high-resolution-imagery-to-support-the-post-earthquake-census-
in-port-au-prince-haiti/ 
29

 https://www.biocarbonengineering.com 
30

 https://blog.ferrovial.com/en/2017/06/drones-for-environmental-monitoring/ 
31

 http://www.interface.com/US/en-US/campaign/climate-take-back/BioCarbon-Engineering-en_US 
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εμαζθαιίζνπλ ζηα δάζε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο θαη βησζηκόηεηα.
32

  

     Η πξνζηαζία ησλ άγξησλ δώσλ είλαη έλα ζεκαληηθό θεθάιαην ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα, θαζώο κε ην παξάλνκν θπλήγη άγξησλ δώσλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

κπνξεί λα ειεγρζεί πιήξσο, αθαλίδνληαη ηεξάζηηνη πιεζπζκνί δώσλ νδεγώληαο αθόκα θαη ζηελ 

εμαθάληζή ηνπο. Η ηερλνινγία γηα άιιε κηα θνξά κπνξεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα πνιύ πην εύθνια 

θαη γξήγνξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή Maasai Mara ζηελ Κέλπα, ην The Mara Elephant  

Project είρε ηελ πξσηνπνξηαθή ηδέα γηα λα πξνζηαηέςεη θνπάδηα ειεθάλησλ από παξάλνκνπο 

θπλεγνύο κε ην λα ηξνκάδεη ηα δώα καθξηά ηνπο. Οη ήρνη από ηηο πξνπέιεο ησλ drones παίδνπλ 

αθξηβώο απηόλ ην ξόιν. Οη θύιαθεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθάλησλ ζε 

πεξηνρέο ηεο Κέλπα, ρξεζηκνπνηνύλ drones κε θάκεξεο γηα λα παξαθνινπζνύλ παξάλνκνπο 

θπλεγνύο θαη αλ απηνί εληνπηζηνύλ, ζηξαηόο από drones ζπεύδεη λα ηξνκάμεη ηνπο ειέθαληεο 

καθξηά γηα λα γιηηώζνπλ από ηα όπια ησλ θπλεγώλ. 
3334

 Φάξε ζηε βνήζεηα ησλ UAVs έρνπλ 

θαηαθέξεη λα ζπιιάβνπλ 88 παξάλνκνπο θπλεγνύο ειεθάλησλ αιιά θαη άιισλ δώσλ όπσο 

ππζώλσλ θαη  ιενπαξδάιεσλ.
35

   

     Άιιε κηα ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ UAVs γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ δώσλ είλαη ε 

παξαθνινύζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ Ιβεξηθνύ ιύγθα, πνπ είλαη είδνο πξνο εμαθάληζε, κεηξώληαο 

κνλάρα 327 δώα ζηε θύζε. Οη Ιβεξηθνί ιύγθεο εθηξέθνληαη ζε εηδηθέο κνλάδεο από αλζξώπνπο 

θαη κεηά απειεπζεξώλνληαη ζηε θύζε γηα λα απμήζνπλ ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Τν πξόβιεκα είλαη 

όηη κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, ηαμίδεπαλ κεγάιεο απνζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα 

ζθνηώλνληαη από απηνθίλεηα ζηνπο δξόκνπο ή λα θηλδπλεύνπλ κε άιινπο ηξόπνπο γηα 

παξάδεηγκα από πληγκό. Γηα ην ιόγν απηό ε ηνπηθή θπβέξλεζε ηεο Αλδαινπζίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε δύν εηαηξείεο, ηελ  Enel Green Power θαη ηελ  Microsensory, απνθάζηζαλ λα αλαπηύμνπλ 

εηδηθά θνιάξα ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζηα δώα θαη κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ ζα κπνξνύλ 

λα ηα παξαθνινπζνύλ κε drones.
36

 

                                                           
32

 Climate take back case study, biocarbon engineering, 
http://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/Americas/WebsiteContentAssets/Documents/Ca
seStudies/CTB/BioCarbon%20Engineering/wc_am-biocarbonengineeringctb.pdf 
33

 www.maraelephantproject.org/ 
34

 https://blog.ferrovial.com/en/2017/06/drones-for-environmental-monitoring/ 
35

 http://www.savetheelephants.org/project/the-mara-elephant-project/ 
36

 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/12073102/Drones-to-help-track-Spains-
wandering-Iberian-lynx.html 
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3.0 Νομοθεζία 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εξγαζίαο θξίζεθε απαξαίηεην λα αλαθεξζνύλ κόλν νη θαλνληζκνί πνπ 

ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα. Με ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ UAV θαη ηε καδηθή πιένλ 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζή ηνπο, ήηαλ αλαγθαίν λα ππάξμεη ζαθήο θαη αλαιπηηθή ζρεηηθή 

λνκνζεζία. Σύκθσλα κε ηελ ΥΠΑ(Υπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο)
37

 θαη ηνλ ΦΔΚ 3152/Β/30-

9-2016
38

, νη θαλνληζκνί γηα ηα  UAVs ζπλνπηηθά νξίδνπλ όηη:  

«Οπνηνδήπνηε drone έρεη εκβέιεηα ηειερεηξηζκνύ άλσ ησλ 50 κέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθό λα 

εγγξαθεί ζην εηδηθό ειεθηξνληθό κεηξών ΥΠΑ (www.ypa.gr)» 

«Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζε θάζε πεξηνρή. Σρεηηθή ελεκέξσζε 

κπνξεί λα βξεζεί ζηελ επίζεκε εθαξκνγή ηεο ΥΠΑ Drone Aware – GR (DAGR – dagr.hcaa.gr)» 

Σρεηηθά κε ηηο άδεηεο ρεηξηζηή: 

 Δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο θαηεγνξίεο Α0 θαη Α1 όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ςπραγσγηθή ρξήζε 

 Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε άδεηα ρεηξηζηή γηα ηελ θαηεγνξία Α2, αλεμαξηήησο ρξήζεο 

(ςπραγσγηθή θαη κε) 

 Άδεηα ρεηξηζηή είλαη απαξαίηεηε γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε (Α0, Α1, Α2) 

No fly zones: απαγνξεύεηαη ε πηήζε γηα όινπο, αλεμαξηήησο ρξήζεο (ςπραγσγηθήο ή 

επαγγεικαηηθήο), αθόκε θαη κε εκβέιεηα κηθξόηεξε ησλ 50 κέηξσλ από ην ζεκείν απνγείσζεο.» 

«Σρέδην πηήζεο θξίλεηαη απαξαίηεην όηαλ πξννξίδεηαη πηήζε εκβέιεηαο άλσ ησλ 50 κέηξσλ από 

ην ρεηξηζηή είηε γηα ςπραγσγηθή είηε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Τν ζρέδην πηήζεο θαηαρσξείηαη ζην 

dagr.hcaa.gr εθόζνλ ην drone είλαη δεισκέλν ζην εηδηθό ειεθηξνληθό κεηξών ηεο ΥΠΑ.» 

«Η πηήζε drone επηηξέπεηαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αεξνπνξηθήο εκέξαο (αλαηνιή -30 ιεπηά, 

δύζε +30 ιεπηά) θαη πάληα θάησ από θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο» 

                                                           
37

 http://www.ypa.gr/news/kanonismos-systhmatwn-mh-epandrwmenwn-aeroskafwn-smhea-apo-thn-ypa 
38

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-aerodromia-aeroporia/apophase-dupa2186014222016-phek-3152b30-9-
2016.html 

http://www.ypa.gr)/
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«Η άκεζε νπηηθή επαθή κε ην drone είλαη πάληα απαξαίηεηε πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη 

ζπγθξνύζεσλ» 

«Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο Α0, Α1 θαη Α2 θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο άλσ ησλ 25 θηιώλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε έλαληη ηξίησλ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Α0 θαη Α1 δελ είλαη ππνρξεσηηθή κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ςπραγσγηθή ρξήζε» 

 «Η πηήζε ζε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 120 κέηξσλ (400 πόδηα) θαη ζε απόζηαζε 500 κέηξσλ 

από ην ρεηξηζηή απαγνξεύεηαη, εθηόο θαη αλ δνζεί εηδηθή άδεηα από ηελ ΥΠΑ.» 

«Απαγνξεύεηαη επίζεο ε πηήζε ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 50 κέηξσλ από πξόζσπα, εθηόο θαη αλ 

εθδνζεί εηδηθή επαγγεικαηηθή άδεηα.» 

«Απαγνξεύεηαη ε πηήζε ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 8 ρηιηνκέηξσλ από αεξνδξόκηα, ζηξαηόπεδα 

θαη θπιαθέο.» 

«Απαγνξεύεηαη ε πηήζε πάλσ από ζπγθεληξώζεηο πξνζώπσλ γηα ςπραγσγηθή ρξήζε. Επηηξέπεηαη 

γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαηόπηλ εηδηθήο άδεηαο θαη κε απαξαίηεην κεραληζκό αζθαιείαο 

(αιεμίπησην).» 

«Απαγνξεύεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν πξνζώπσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο.» 

 

4.0 Σσμπεράζμαηα, μελλονηική έρεσνα 

 

     Μεηά από απηήλ ηελ παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγώλ ησλ UAVs κε γλώκνλα ην θαιό ησλ 

αλζξώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εύινγν λα εηπσζεί όηη ε ηερλνινγία όρη κόλν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πνιιώλ πξνβιεκάησλ, αιιά κπνξεί λα εμειίμεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ππεξεζίεο θαη νξγαλώζεηο  πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

ηνληζηεί όηη θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεην λα ζηξαθεί ε ηερλνινγία πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Με 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο θαη κε ηα αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαζεκεξηλά, από πνιέκνπο θαη βνκβαξδηζκνύο, κέρξη 

αζηηία θαη ζαλάηνπο από αζζέλεηεο πνπ ππάξρεη ζεξαπεία. 
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     Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη ησλ πξνζπαζεηώλ είλαη μεθάζαξα, ε είζνδνο ησλ drones 

ζε νξγαλώζεηο θαη ππεξεζίεο έρεη θαηαθέξεη λα επηιύζεη πνιιά πξνβιήκαηα, λα θαηαζηήζεη 

απνζηνιέο από επηθίλδπλεο ή αδύλαηεο, ζε εθηθηέο κε κηθξό θόζηνο ηόζν νηθνλνκηθό αιιά θαη 

ζε αλζξώπηλν δπλακηθό. Τα drones παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο, αμηνπηζηία θαη 

εκπηζηνζύλε ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη βνήζεηα ζε 

απηνύο πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  

Κάπνηα ζέκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηα εμήο: 

 Μειέηε γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ από drones 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ραξηνγξάθεζε ή crowd control. 

 Σρεηηθή λνκνζεζία πνπ ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη απζηεξά ζηε ρξήζε ησλ drones γηα 

ηνπο ζθνπνύο πνπ είλαη πξννξηζκέλα θαη όρη γηα παξάλνκεο ή κπζηηθέο απνζηνιέο. (πρ 

θαηαζθνπεία, παξαβίαζε αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ) 

 Πεξεηαίξσ έξεπλα γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία πηήζεο ησλ UAVs, όπσο απνθπγή 

ζπγθξνύζεσλ θαη θαιύηεξε επηθνηλσλία. 

 Πσο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία 

ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πσο ζα κπνξνύζε κηα εηαηξεία ή ππεξεζία ηνπ θξάηνπο λα εμειηρζεί κε ηε ρξήζε UAVs 

γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντόληα ηεο. 
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