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H ανθεκτικότητα του ALADDIN στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος και του ιού

Η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων του ΑLADDIN  με το Κέντρο 
Ελέγχου (σύστημα Command & Control)

Οι δεύτερες πιλοτικές δοκιμές και η επίδειξη στην Ελλάδα 
αναπρογραμματίστηκαν για τον Οκτώβριο του 2020

Η ενίσχυση της προσπάθειας τυποποίησης των συστημάτων 
αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ (Counter-drone) και η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κλάδου της έρευνας σε 
θέματα ασφάλειας

Η έκδοση των αναφορών καταγραφής των υπερσύγχρονων τεχνολογιών C-UAS (ALADDIN 
state-of-the-art/ SOTA) και της έρευνας των κοινωνικών , ηθικών  και νομικών πτυχών (SoEL) 
που αφορούν C-UAS τεχνολογίες

Τα επερχόμενα ορόσημα και εκδηλώσεις του ALADDIN

Αγαπητέ αναγνώστη,

Ενώ η πανδημία COVID-19 εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας τις συνήθεις  δραστηριότητες 
σε όλους τους τομείς, το έργο ALADDIN προοδεύει σταδιακά προς την ολοκλήρωσή του. Παρά τις 
δυσκολίες που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα του κορονοιού, το ALADDIN είναι αποφασισμένο 
να συνεχίσει και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος και των παράπλευρων απωλειών που προκλήθηκαν από τον ιό.
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο σας παρέχει την σύνοψη των δραστηριοτήτων της περιόδου:

•   Η επιτυχής ενσωμάτωση των αισθητήρων του ALADDIN με το Κέντρο Ελέγχου (σύστημα Command 
and Control) που έλαβε χώρα στο Τουλόν της Γαλλίας, τον Φεβρουάριο του 2020
• Οι τελικές πιλοτικές δοκιμές και η επίδειξη που θα πραγματοποιούνταν στην Αθήνα 
αναπρογραμματίστηκαν για τον Οκτώβριο του 2020
•  Ο ενεργός ρόλος του ALADDIN στην ενίσχυση των προσπαθειών τυποποίησης των συστημάτων 
αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ (Counter-drone) και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 
κλάδου της έρευνας σε θέματα ασφάλειας
•  Η έκδοση των αναφορών καταγραφής των υπερσύγχρονων τεχνολογιών C-UAS (ALADDIN state-
of-the-art/ SOTA) και της έρευνας των κοινωνικών , ηθικών  και νομικών πτυχών (SoEL) που αφορούν 
C-UAS τεχνολογίες
•   Τα επερχόμενα ορόσημα και εκδηλώσεις
Απολαύστε την ανάγνωση και μείνετε ενήμεροι για το έργο μέσω των εκδηλώσεων που δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα.  

Ο Συντονιστής του Έργου

H ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ALADDIN ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ 
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CS GROUP / FRANCE 
www.c-s.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GREECE
www.certh.gr

Fraunhofer / GERMANY 
www.idmt.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLAND - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BELGIUM 
www.vub.ac.be/en

SIRC / POLAND 
https://si-research.eu/

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITALY 
www.idscorporation.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANCE 
www.hgh-infrared.com

MC2-Technologies (MC2) / FRANCE 
www.mc2-technologies.com

Center for Security Studies (KEMEA) / GREECE 
http://www.kemea.gr/en

Center for Advanced Aerospace  
Technologies (FADA-CATEC) / SPAIN 
http://www.catec.aero/en

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANCE - www.interieur.gouv.fr

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / SPAIN 
www.acciona-construccion.com

Polícia Judiciária (PJ) / PORTUGAL 
www.policiajudiciaria.pt

Home Office/Defence Science & Technology 
Laboratory (dstl)/UK
www.dstl.gov.uk

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAIN 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITALY 
https://www.poliziadistato.it/

 Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ALADDIN

Υπήρξε αισθητή αλλαγή στη σύνθεση της κοινοπραξίας από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο. Την 1η Μαΐου 
2020, ο συντονιστής και δικαιούχος, δηλαδή η εταιρεία Diginext, συγχωνεύτηκε με την μόνη εταιρεία μετόχων 
της, την CS Systemes d’Information και άλλαξε ταυτόχρονα το όνομά της σε CS GROUP. Η συγχώνευση επέβαλε 
μια καθολική μεταφορά ολόκληρης της εταιρείας DIGINEXT στην CS GROUP. Δεν υπήρξε καμία επίδραση στην 
τρέχουσα υλοποίηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης (GA) που αφορά το έργο. 
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 Μέλη της κοινοπραξίας του ALADDIN

http://www.certh.gr
https://piap.pl/
http://www.vub.ac.be/en
http://www.idscorporation.com
http://www.mc2-technologies.com
http://www.catec.aero/en
http://www.acciona-construccion.com
https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory
https://www.poliziadistato.it/
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Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑLADDIN  ΜΕ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ COMMAND & CONTROL)

To ALADDIN πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο με την επιτυχή ενοποίηση των μονάδων του συστήματός του τον Φεβρουάριο 
του 2020. Οι τεχνικοί εταίροι της κοινοπραξίας συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της CS GROUP στο Τουλόν της 
Γαλλίας, για τη δοκιμή της ενιαίας ενσωμάτωσης των στοιχείων ανίχνευσης και εξουδετέρωσης τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της τελικής έκδοσης του συστήματος ALADDIN με το υποσύστημα Command and Control (C2) – 
Κέντρο Ελέγχου.

Αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη της πλήρους ενοποίησης του συστήματος. Το 
λογισμικό του συστήματος Command and Control – Κέντρο Ελέγχου του ALADDIN, με ανοιχτή αρχιτεκτονική μπορεί 
να φιλοξενήσει πολλούς αισθητήρες και τελεστές. Η CS GROUP παράλληλα έχει την δεξιότητα και την ικανότητα να 
σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να λειτουργεί διεπαφές (interfaces) κατάλληλα προσαρμοσμένες σε κάθε κομμάτι 
εξοπλισμού. Η κοινοπραξία λοιπόν αποφάσισε να πραγματοποιήσει δια ζώσης συναντήσεις, με ατομική παρουσία για 
τις διαδικασίες ενσωμάτωσης στις εγκαταστάσεις της CS GROUP, στο Τουλόν. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στους τεχνικούς 
εταίρους να προάγουν την συνεργασία τους ως ομάδα, να επιλύσουν άμεσα τεχνικά προβλήματα και να ανακαλύψουν 
τυχόν βελτιώσεις που επιδέχεται το σύστημα. 

Τα ακόλουθα μέρη ενσωματώθηκαν επιτυχώς με το υποσύστημα Command and Control (Κέντρο Ελέγχου):  το 2D ραντάρ 
της εταιρείας IDS, ο θερμικόs αισθητήραs της εταιρείας HGH, το 3D ραντάρ της εταιρείας SIRC, ο ακουστικόs αισθητήραs 
του Ερευνητικού κέντρου IDMT, η κάμερα παρακολούθησης της εταιρείας PIAP, η συσκευή εικονικής πραγματικότητας 
της εταιρείας DIGINEXT και ο παρεμβολέας συχνοτήτων (jammer) της εταιρείας MC2. Η ενσωμάτωση των αλγορίθμων 
βαθιάς μάθησης (Deep Learning) δεν ήταν δυνατή εκείνη τη στιγμή, λόγω περιορισμών της ατζέντας και έτσι διεξάγεται 
εξ αποστάσεως. 

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ALADDIN, είναι απαραίτητο να προταθούν άλλα είδη αισθητήρων 
και τελεστών. Ο ανιχνευτής συχνοτήτων RF, καθώς και τα μέσα φυσικής εξουδετέρωσης που αναπτύσσονται εκτός 
πλαισίου του έργου ALADDIN θα παρουσιαστούν κατά την τελική παρουσίαση των πιλοτικών δοκιμών

 Σκίτσο της τελικής έκδοσης του συστήματος ALADDIN

Η κονσόλα Ελέγχου (C2) του ALADDIN 
παρουσιάστηκε από την CS GROUP στο 

Milipol 2019
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ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

Αεροφωτογραφία από τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στο Μαρκόπουλο (Αθήνα, Ελλάδα) 
και της συνάντησης για την καταγραφή δεδομένων τον Οκτώβριο του 2019

 Tο ALADDIN ετοιμάζεται για τα δεύτερα πιλοτικά τεστ και την ολοκληρωμένη παρουσίαση της πλατφόρμας 
στους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα. Αυτή η εξέχουσας σημασίας εκδήλωση, που σηματοδοτεί την 
ολοκλήρωση του έργου ALADDIN, είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020 στις 
εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου του Μαρκόπουλου που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και 
βρίσκεται κοντά στην Αθήνα (Ελλάδα), με υπεύθυνο διοργάνωσης  το  ΚΕ.ΜΕ.Α. H απαγόρευση κυκλοφορίας 
που προκλήθηκε από την πανδημία του ιού COVID-19, προκάλεσε περιορισμούς ταξιδιών και ακύρωση 
πολλών εκδηλώσεων, επιβάλλοντας συνακολούθως τετράμηνη παράταση του έργου με τις τελικές πιλοτικές 
δοκιμές και την επίδειξη να αναπρογραμματίζονται για τον Οκτώβριο του 2020.

Οι δεύτερες πιλοτικές δοκιμές θα λάβουν χώρα στην ίδια τοποθεσία με αυτή της τεχνικής συνάντησης 
καταγραφής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, το οποίο είναι χρήσιμο για την 
τελική βελτίωση των αλγορίθμων βαθιάς μάθησης (Deep Learning) και αυτών της Σύντηξης Δεδομένων (Data 
Fusion). Λόγω της ύπαρξης κατοικημένων αλλά και αγροτικών περιοχών, η τοποθεσία καθίσταται κατάλληλη 
για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων δοκιμών, τόσο για σενάρια σε «αστικό» όσο και σε «ανοιχτό» 
περιβάλλον.

Η εν λόγω εκδήλωση για το έργο ALADDIN περιλαμβάνει  εκπαιδευτικές συνεδρίες για την τελική παρουσίαση 
της πλατφόρμας του έργου, που στοχεύει στην ομάδα χρηστών του, σε Εξωτερικά Συμβουλευτικά 
Συμβούλια (EAB), καθώς και ενδιαφερόμενες αστυνομικές αρχές όλων  των κρατών μελών  της ΕΕ. Τα μέλη 
των προαναφερόμενων ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση που στοχεύει 
να  παρέχει στους τελικούς χρήστες γενικές βασικές πληροφορίες σχετικά με τα drone, τους κανονισμούς, 
τους αισθητήρες και τα συστήματα Counter(κακόβουλων)-drone, καθώς όμως και στην εκπαίδευση και την 
προετοιμασία ώστε  να χρησιμοποιήσουν  τελικά το σύστημα ALADDIN. 

Κατά την διάρκεια μιας ζωντανής επίδειξης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2020, θα 
παρουσιαστεί η τελική έκδοση του ALADDIN σε πλήρη λειτουργία και θα διαδώσει τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
του έργου στους επαγγελματίες του τομέα και στις ενδιαφερόμενες αρχές. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει τόσο 
αστικού όσο και αγροτικού περιβάλλοντος σενάρια, στα οποία θα γίνεται χρήση διαφορετικών τύπων ή/και 
αριθμού ΣμηΕΑ για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αναπαράστασης ενός  πραγματικού συμβάντος. 
Η αξιολόγηση του συστήματος ALADDIN από τους τελικούς χρήστες αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
κοινοπραξίας και θα σημάνει την λήξη των δραστηριοτήτων του δεύτερου πιλοτικού.
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Η κοινοπραξία του ALADDIN δραστηριοποιείται στην προώθηση δράσεων τυποποίησης σχετικά με την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ (Counter-drone) σε περιβάλλοντα αεροδρομίων. 
Δραστηριοποιείται επίσης, παρέχοντας ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, σε θέματα δηλαδή 
ασφάλειας, στην επιστημονική κοινότητα, στο ευρύ κοινό αλλά και σε επίπεδο οργανισμών.

WG-115 Σύστημα αντιμετώπισης κακόβουλων 
ΣμηΕΑ Ερευνητικό συνέδριο ασφαλείας – (SRE) 2020

Tον Οκτώβριο του 2019, ο Οργανισμός EUROCAE, ο 
Ευρωπαϊκός πρωτοπόρος Οργανισμός στην ανάπτυξη 
παγκοσμίως αποδεκτών βιομηχανικών προτύπων 
στον τομέα της Αεροπορίας, ξεκίνησε μια νέα ομάδα 
εργασίας: (WG-115) - Σύστημα αντιμετώπισης 
κακόβουλων ΣμηΕΑ.

Οι παρατηρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(UAS) κοντά σε μεγάλους αερολιμένες και οι στενές 
επαφές με αεροσκάφη έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των πτήσεων. Για να αποφευχθούν οι μαζικέs 
διαταραχές των πτήσεων λοιπόν που σημειώθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, θα χρειαστούν πρότυπα όπου θα 
προσδιορίζουν τις ελάχιστες επιδόσεις του συστήματος 
παρακολούθησης, τις απαιτήσεις διεπαφών (interfaces) 
με τους φορείς του αερολιμένα αλλά και τις απαιτήσεις 
λειτουργικότητας όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει 
τις αμυντικές δυνατότητες.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας (WG-115),  έχει συσταθεί για 
την ανάπτυξη προτύπων τα οποία θα υποστηρίξουν 
την ασφαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή των 
συστημάτων αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ, 
στα συστήματα των αερολιμένων και  στις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας (ANSP). 
Η εταιρεία CS GROUP,  εταίρος του έργου ALAD-
DIN, ορίστηκε ως υποστηρικτικός συνεργάτης 
της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας (WG-115) 
και συμμετέχει ενεργά στη σύνταξη των ανωτέρω 
διαδικασιών, συμβάλλοντας βάσει της εμπειρίας της  
από το έργο ALADDIN.

To έργο ALADDIN είχε επιλεγεί από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Έρευνας (REA) για να παρευρεθεί στο 
Ερευνητικό συνέδριο ασφαλείας  (SRE) που θα λάβει 
χώρα στις 25 - 26 Νοεμβρίου 2020 στο Παγκόσμιο 
Συνεδριακό Κέντρο, στη Βόννη της Γερμανίας. Αυτό 
αποτελεί  μεγάλη ευκαιρία για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα 
και καινοτομία στην τεχνολογία αντιμετώπισης 
κακόβουλων ΣμηΕΑ (Counter-drone), καθώς και με 
την γενικότερη υποστήριξη  καταπολέμησης του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Το Ερευνητικό συνέδριο ασφαλείας (SRE) είναι η 
ετήσια συνάντηση όπου η βιομηχανία, οι κυβερνήσεις 
και τα ερευνητικά ινστιτούτα συγκεντρώνονται για 
να συζητήσουν την κατάσταση και τις επικείμενες 
προκλήσεις για την έρευνα αναφορικά με τα θέματα 
ασφάλειας στην Ευρώπη. Το SRE διαθέτει επίσης 
έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που σχετίζονται 
με θέματα  ασφάλειας.

Το άνωθι συνέδριο προγραμματιζόταν να οργανωθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γερμανίας ως εκδήλωση της Γερμανικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δυστυχώς όμως, λόγω της πανδημίας COVID-19, το 
Ερευνητικό συνέδριο ασφαλείας / το Φόρουμ 
Καινοτομίας 2020 (SRE/IF 2020) ακυρώθηκε.
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https://www.eurocae.net/news/posts/2019/october/new-working-group-wg-115-counter-uas-c-uas/
https://www.eurocae.net/news/posts/2019/october/new-working-group-wg-115-counter-uas-c-uas/
https://www.eurocae.net/about-us/working-groups/
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ C-UAS (ALADDIN STATE-OF-THE-ART/ SOTA) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ , ΗΘΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ (SOEL) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
C-UAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η αναφορά “SOTA” του ALADDIN

Η Κοινοπραξία με υπερηφάνεια ανακοινώνει την κυκλοφορία της αναφοράς η οποία αναδεικνύει την 
πρόοδο των υπερσύγχρονων τεχνολογιών C-UAS (ALADDIN state-of-the-art/SOTA), η οποία  είναι  
διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου ALADDIN.

Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της απειλής των κακόβουλων ΣμηΕΑ καθώς και του μηχανισμού 
αντιμετώπισης των απειλών αυτών, τα οποία και περιλαμβάνονται στα εξαμηνιαία θέματα του 
παραδοτέου D4.x - Report on standardisation, regulation, and SOTA progress, είναι μια αξιοσημείωτη 
συμβολή της κοινοπραξίας ALADDIN στον αγώνα εναντίον παράνομων  ΣμηΕΑ. Συγκεντρώνοντας  λοιπόν 
σχετικές πληροφορίες και δεδομένα από δημόσιες πηγές, αυτό το παραδοτέο στοχεύει στην παροχή 
μιας επισκόπησης της προόδου της υπερσύγχρονης τεχνολογίας που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των κακόβουλων ΣμηΕΑ λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η τυποποίηση, η νομοθεσία και η 
τεχνολογική εξέλιξη.

Για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο και τα αποτελέσματά του, αλλά και επειδή 
συστάθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του έργου από την Ε.Ε., η κοινοπραξία αποφάσισε να 
δημιουργήσει μια Δημόσια -για το ευρύ κοινό- έκδοση της αναφοράς αυτής,  εξάγοντας τις πιο σχετικές 
πληροφορίες και αποφεύγοντας διαβαθμισμένες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να δύναται να διαμοιραστεί 
σε εξωτερικούς οργανισμούς (εκτός κοινοπραξίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η Κοινοπραξία προτείνει 
να παραδοθεί το εμπιστευτικό έγγραφο σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ερευνητές, κατόπιν 
της υπογραφής εγγράφου που αφορά την ανάληψη εμπιστευτικότητας που θα εμποδίζει τη δημόσια  
διάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες (επιστημονική κοινότητα, 
φορείς τυποποίησης ή αξιόπιστοι οργανισμοί) μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο μέσω του email ALAD-
DIN (info@aladdin2020.eu) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
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 Το πλαίσιο “SoEL”

Το Πανεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών (VUB), ως κύριος συνεισφέρων στο πακέτο εργασίας 3 που αφορά  
θέματα κοινωνικού, ηθικού και νομικού ενδιαφέροντος , θα παραδώσει την οριστικοποιημένη έκδοση του 
νομικού πλαισίου (παραδοτέο D3.2) που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το έργο ALADDIN με τις κοινωνικές 
ηθικές και νομικές απαιτήσεις που το διέπουν. Το αποτέλεσμα του  παραδοτέου D3.2, που είναι διαθέσιμο 
μέσω του ιστότοπου ALADDIN, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο τόσο για τη βιομηχανία όσο και σε μελλοντικά 
ερευνητικά έργα που ασχολούνται με παρόμοια θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το Πανεπιστήμιο 
Vrije των Βρυξελλών προσέγγισε αυτό το περίπλοκο θέμα σταδιακά:

• Ο πρώτος στόχος ήταν να προσδιοριστούν οι εφαρμοστέες αρχές του νόμου και της ηθικής προκειμένου 
να καθοριστεί ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου πρέπει να αξιολογηθεί η εξέλιξη του έργου. Ο 
προσδιορισμός των κοινωνικών ηθικών και νομικών (SoEL) απαιτήσεων περιλάμβανε την δυνατότητα 
εφαρμογής των νόμων περί της προστασίας δεδομένων, του κυβερνοχώρου, των πλαισίων που αφορούν 
την εξαναγκασμένη απόκτηση ελέγχου ενός αεροσκάφους (hijacking), της παραπλάνησης μιας επικοινωνίας 
με την μέθοδο spoofing και των δραστηριοτήτων παρεμβολών συχνοτήτων (jamming). Το παραδοτέο D3.1 
(Φεβρουάριος 2018)  τελικά συνοψίζει τη λεπτομερή έκδοση αυτής της ανάλυσης. Η έρευνα του ALAD-
DIN θεωρείται από τον επιστημονικό τύπο ως μία από τις λίγες μελέτες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις 
του συστήματος  αντιμετώπισης κακόβουλων ΣμηΕΑ στην Ευρώπη και μια αξιοσημείωτη εξαίρεση στην 
παγκόσμια έλλειψη προσπαθειών για την αξιολόγηση του τρόπου περιορισμού των κινδύνων σχετικών με 
το απόρρητο που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση των εν λόγω συστημάτων.

• • Ο δεύτερος στόχος ήταν ο καθορισμός της μεθοδολογίας για την εκτίμηση επιπτώσεων (Impact Assess-Ο δεύτερος στόχος ήταν ο καθορισμός της μεθοδολογίας για την εκτίμηση επιπτώσεων (Impact Assess-
ment) της ανάπτυξης του έργου ALADDIN σε σχέση με τα καθορισμένα νομικά και δεοντολογικά πλαίσια. ment) της ανάπτυξης του έργου ALADDIN σε σχέση με τα καθορισμένα νομικά και δεοντολογικά πλαίσια. 
Αυτό το Αυτό το πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων (Impact Assessment frameworkπλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων (Impact Assessment framework), που περιγράφεται στο ), που περιγράφεται στο 
παραδοτέο D3.4, εστιάζει σε τρία κρίσιμα στοιχεία: Στην Προστασία δεδομένων και το Απόρρητο, στην παραδοτέο D3.4, εστιάζει σε τρία κρίσιμα στοιχεία: Στην Προστασία δεδομένων και το Απόρρητο, στην 
Ηθική, και στην Ευθύνη. Ηθική, και στην Ευθύνη. 

       Η εκτίμηση των ηθικών επιπτώσεων (Ethical impact assessment) βασίζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά του 
συστήματος ALADDIN και περιλαμβάνει συστάσεις προς τους εταίρους της κοινοπραξίας για να καταστήσει το 
έργο δεοντολογικά/ηθικά αποδεκτό. 
    Η εκτίμηση των  επιπτώσεων  ευθύνης (Liability impact assessment) εστιάζει επίσης σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά του συστήματος ALADDIN όσον αφορά το πλαίσιο ευθύνης που φέρουν σε ποινικό επίπεδο. 
Συνιστάται  λοιπόν αυστηρή τήρηση αυτών των νομικών απαιτήσεων έως την ολοκλήρωση του έργου.
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• Ο τρίτος στόχος συνίσταται στη διενέργεια περιοδικής εκτίμησης των επιπτώσεων, στην ανάλυση των 
κινδύνων και στην εκπόνηση της αναφοράς εκτίμησης των επιπτώσεων (Impact Assessment re-
port), συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων προς τους εταίρους για την επίλυση σχετικών κινδύνων. 
Για να εκτιμηθεί το αντίκτυπο του συστήματος ALADDIN στις πτυχές του κοινωνικού ηθικού και 
νομικού πλαισίου, προετοιμάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο και αποστέλλεται στους εταίρους της 
κοινοπραξίας. Οι απαντήσεις αναλύονται για τον υπολογισμό των κινδύνων και ανάλογα με τον κίνδυνο, 
ένας πίνακας προτάσεων δείχνει εάν ένας συγκεκριμένος κίνδυνος πρέπει να αποφευχθεί, να μεταφερθεί, 
να μετριαστεί ή να γίνει αποδεκτός.

Η  προαναφερθείσα παρακολούθηση γίνεται σε περιοδική βάση για να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή των  
κοινωνικών ηθικών/δεοντολογικών και νομικών πλαισίων αλλά και για να παρέχονται οι υποχρεωτικές 
συστάσεις για εφαρμογή τους σε μελλοντικές διαδικασίες. 
Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο εκτίμησης των επιπτώσεων, η πρώτη αναφορά εκτίμησης των επιπτώσεων 
(Impact Assessment report) και η πρώτη παρακολούθηση της τήρησης των κοινωνικών, δεοντολογικών 
και νομικών πλαισίων έχουν πραγματοποιηθεί και τεκμηριωθεί επαρκώς στα παραδοτέα.
Το Πανεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών και η ομάδα του έργου συντάσσουν επί του παρόντος πρόσφατες 
νομικές δημοσιεύσεις, κανονισμούς, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις (για παράδειγμα AESA) για να εκπονηθεί 
η δεύτερη έκθεση νομικού πλαισίου που θα κυκλοφορήσει λίγο μετά από αυτό το ενημερωτικό δελτίο.

(*) Arthur Holland Michel «Counter-Drone Systems» 2ème édition, Décembre 2019.
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Επικοινωνία: 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://aladdin2020.eu/

Στείλτε μας email στο: info@aladdin2020.eu

Το έργο ALLADIN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης υπ’ αριθ. 740859.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες του ALADDIN με την συμμετοχή σας στην 
Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΑΒ) και στην ομάδα «Counter-Drone» του LinkedIn που 
διαχειρίζεται το ALADDIN (CDGMBA), μια επαγγελματική ομάδα με συμμετέχοντες μόνο κατόπιν 
πρόσκλησης. Στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο info@aladdin2020.eu ή 
μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/ αν ενδιαφέρεστε να 
συμμετέχετε στο EAB ή στο CDGMBA.
Το τεύχος 1  το τεύχος 2  και το τεύχος 3 του ενημερωτικού δελτίου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:
https://aladdin2020.eu/media/

  Συμμετοχή στο LinkedIn Group : Counter-Drone group managed by Aladdin

ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ALADDIN 
Το έργο προχωρά προς την ολοκλήρωσή του, με τα τελικά τεστ ενοποίησης της πλατφόρμας ALADDIN να 
προγραμματίζονται εκ νέου για τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, ενώ οι δεύτερες πιλοτικές δοκιμές, τον Οκτώβριο του 2020. 
Καλούμε θερμά τους ενδιαφερόμενους τελικούς χρήστες και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου (LEAs) να παρευρεθούν  
στην τελική  επίδειξη  του έργου ALADDIN στις 16 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, όπου πρόκειται  να  παρουσιαστεί  η 
πλήρης δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος. Η επιστημονική διάδοση των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη 
με τον εταίρο της κοινοπραξίας FADA CATEC να πρόκειται να παρουσιάσει ένα άρθρο στο Διεθνές Συνέδριο 2020 για τα 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη ICUAS’20 και το CERTH θα συμβάλλει στη διοργάνωση του 2020 ‘Drone vs Bird Detection 
Challenge’. Παρά την ακύρωση του συνεδρίου IEEE AVSS 2020 και του σχετικού εργαστηρίου WOSDETC, λόγω της 
πανδημίας COVID-19, η πρόκληση εξακολουθεί να τρέχει μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας συσκέψεων. 

ICUAS ’20 - ICUAS ’20 - Διεθνές 
Συνέδριο 2020 για τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, 1-4 
September 2020, Athens, Greece.

http://www.uasconferences.
com/2020_icuas/

Ερευνητικό συνέδριο 
ασφαλείας 2020 (SRE 2020), 
25-26 November 2020, Bonn, 
Germany.

https://www.securityresearch-cou.
eu/SRE-2020
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