
 

  Εβδομαδιαίο 
Ενημερωτικό       

Δελτίο ewsletter 

Για αυτό το 
ενημερωτικό 
δελτίο  

Για εσάς που έχετε 

εγγραφεί στο εβδομαδιαίο 

μας ενημερωτικό δελτίο, 

αυτό το μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προβάλλει 

τις υποεκτιμημένες και 

συναρπαστικές ιστορίες 

κάθε εβδομάδα που 

μπορεί να χάσατε, μαζί με 

μια στοχαστική (και 

σύντομη!) άποψη για το 

γιατί έχουν σημασία. Κάθε 

Κυριακή, θα λαμβάνετε ένα 

επιμελημένο μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που 

περιλαμβάνει 5-6 νέες 

ιστορίες επιλεγμένες από 

εκατοντάδες πηγές που 

σας κάνουν να σκέφτεστε 

και σας ενθαρρύνουν να 

είστε πιο ανοιχτόμυαλοι. 

Θα προσπαθήσουμε να 

εστιάσουμε στα ΣμηΕΑ 

αλλά θα συμπεριλάβουμε 

και άλλα νέα τεχνολογίας. 

 

Δεν έχει να κάνει με εμάς. Όλα έχουν να κάνουν με σένα. 

 Ξεκινήσαμε την NextWave Academy για να σας 

βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε τα drones για να 

ωθήσετε την επιχείρησή σας, τον οργανισμό σας ή 

το χόμπι προς τα εμπρός. Στόχος μας είναι να 

βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. 

Οι μαθητές μας κυμαίνονται από ερασιτέχνες 

χειριστές drone, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 

μέχρι οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας, όπως η 

αστυνομία και τα πυροσβεστικό σώμα. Όταν 

βλέπουμε τους μαθητές μας να πετυχαίνουν, 

ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει την αποστολή μας. 

Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να 

πετάξουν με ασφάλεια μόνο αν χρησιμοποιηθούν 

υπεύθυνα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

μπορούν να σώσουν ζωές, να μειώσουν το κόστος 

και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, αλλά μόνο 

όταν πετούν υπεύθυνα. Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι 

ασχολούνται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 

πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να 

προωθήσουν την ασφάλεια. Δημιουργούμε 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προωθεί την 

ύπαρξη μιας ασφαλούς νοοτροπίας πιλότων πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά τις πτήσεις σας. 

 

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι 

υποψήφιοι πιλότοι θα αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και την ανάλογη πρακτική 

εμπειρία σε όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

να επιλέξουν. 

Στη NextWave Academy το πάθος μας είναι τα 

drones, η σωστή και ασφαλή χρήση τους καθώς 

και η εκπαίδευση τους. Χρησιμοποιώντας την 

ασύγκριτη τεχνολογία elearing και τη μέθοδο 

διδασκαλίας δια ζώσης, θέλαμε να 

δημιουργήσουμε με διασκεδαστικό, 

συναρπαστικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 

λάβετε όσο περισσότερα μπορείτε από τα drones 

σας. Με ένα ισχυρό υπόβαθρο αεροπορίας, 

έχουμε πλοηγηθεί στα ρυθμιστικά ύδατα της ΥΠΑ 

και θέλουμε να βοηθήσουμε και εσάς να κάνετε το 

ίδιο. Ας είμαστε όλοι πιο έξυπνοι και ασφαλείς 

μαζί σχετικά με τα ΣμηΕΑ. 

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά. 

Η ομάδα της NextWave Academy 
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  Το Νέο MacBook 
Pro με M1 Είναι ο 

Απόλυτος Σύμμαχος 
στη Δουλειά 

 

 
 
Το νέο M1 chip της Apple έρχεται 
στο ολοκαίνουριο MacBook Pro των 
13 ιντσών και δε θα μπορούσαμε 
να μην είμαστε ενθουσιασμένοι! 
Με 2,8 φορές ισχυρότερες 
επιδόσεις επεξεργαστή και οι 5 
φορές πιο δυνατά γραφικά ξεπερνά 
κατά 3 φορές σε επιδόσεις τα 
καλύτερα Windows laptop της 
αγοράς! Επίσης, σε αντίθεση με το 
μικρότερο μοντέλο της σειράς, 
MacBook Air, αυτό διαθέτει 
σύστημα αερόψυξης για να του 
επιτρέπει να λειτουργεί με υψηλό 
φορτίο για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα στις απαιτητικές 
περιόδους. 
 
 Όσον αφορά τους επαγγελματίες, 
όσοι ασχολούνται με 
προγραμματισμό μπορούν πλέον να 
γράψουν Xcode 2,8 φορές 
ταχύτερα, οι σχεδιαστές να 
δημιουργήσουν 3D αντικείμενα στο 
Final Cut Pro 5,9 φορές 
γρηγορότερα, ενώ οι game 
designers να χρησιμοποιήσουν το 
Unity Editor 3,5 φορές ταχύτερα με 
τις ML διεργασίες να εκτελούνται 
11 φορές ταχύτερα. Τελος, στο 
DaVinci Resolve μπορείτε να κάνετε 
play back 8Κ ProRes βίντεο χωρίς να 
σας λείψει ούτε ένα frame! 
 
Στο τομέα της μπαταρίας τώρα, τα 
πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά 
αφού απολαμβάνουμε 18 ώρες 
web browsing και 20 ώρες 
αναπαραγωγής video, αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα των χρηστών 
ανά φόρτιση. Σε ένα πολύ τεχνικό 
παράδειγμα, μπορείτε επιτέλους να 
γράψετε έως και 4 φορές 
περισσότερο κώδικα με μία μόνο 
φόρτιση. Αξιοσημείωτο να πούμε 
πως διαθέτει επίσης 2 θύρες 
Thunderbolt 4 οι οποίες είναι 
συμβατές με το Pro monitor της 
Apple. 

Νέος κύκλος μαθημάτων για επαγγελματικό δίπλωμα 
χειριστή drone 

 Η Nextwave Academy ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικής σειράς 
θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων στις 7/12. Με γνώμονα εσάς 
και μόνο , με τον πήχη υψηλά σε θέματα γνώσεων και ασφάλειας 
είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε την εμπειρία αλλά και την 
αγάπη μας για το αντικείμενο.Για πληροφορίες και εγγραφές 
καλέστε μας στο τηλ 210 300 3175. 
Η σχολή μας ακολουθεί τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο.Με υπομονή και θέληση για 
εξέλιξη θα ξεπεράσουμε όλες τις δύσκολες συνθήκες.  
 

Έστειλαν drone 
στο 

Τσέρνομπιλ να 
ελέγξει για 

πυρηνικά 
απόβλητα σε 

αντιδραστήρα: 
Απόκοσμες 

εικόνες 

 
Ενώ έχουν περάσει 33 χρόνια από την καταστροφή στο πυρηνικό 
εργοστάσιο του Τσερνμπιλ, οι ειδικοί επιθεώρησαν με τη βοήθεια ενός 
drone τον χώρο του αντιδραστήρα 5, για να εξετάσουν αν υπάρχουν ακόμη 
πυρηνικά απόβλητα. 

Με τη βοήθεια ενός drone, οι ειδικοί επιθεώρησαν τον αντιδραστήρα 5 του Τσέρνομπιλ, 
προκειμένου να δουν αν υπάρχουν πυρηνικά απόβλητα σε αυτόν. 
Ο αντιδραστήρας 5 του εργοστασίου ήταν εκτός λειτουργίας όταν συνέβη η μεγάλη 
καταστροφή, 33 χρόνια πριν. Όπως εξηγεί εκπρόσωπος της 
ελβετικής εταιρείας Flyability, που πέταξε το drone, «κατά τη στιγμή της καταστροφής, το 
πέμπτο μπλοκ του εργοστασίου του Τσέρνομπιλ ήταν υπό κατασκευή και σχεδόν 
ολοκληρoμένο. Δεδομένης της βιασύνης για εκκένωση, δεν υπήρχε κανένα αρχείο για το αν οι 
δεξαμενές συγκράτησης στον αντιδραστήρα 5 είχαν λάβει ποτέ τις ράβδους ουρανίου για τις 
οποίες είχαν κατασκευαστεί». 
Ο... ιπτάμενος ντετέκτιβ, λοιπόν, το drone Elios 2, έδειξε πως οι δεξαμενές ήταν κενές, 
χωρίς πυρηνικά απόβλητα. «Η αποστολή του Τσέρνομπιλ ήταν αγχωτική, επειδή το τείχος 
που έπρεπε να πετάξουμε ήταν πάνω από 230 πόδια ύψος, οπότε δεν υπήρχε τρόπος να 
πάρουμε πίσω το drone αν το σήμα χανόταν», εξήγησε ο Τσαρλς Ρέι, διευθυντής 
εκπαίδευσης της Flyability και ένας από τους ηγέτες της αποστολής. «Αλλά η αποστολή 
ήταν μεγάλη επιτυχία και οι υπεύθυνοι του εργοστασίου ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το 
βίντεο και τις εικόνες που μπορέσαμε να συλλέξουμε μέσα στον αντιδραστήρια 5». 
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Ελληνικό θα είναι το νέο Ευρωπαϊκό Drone το  κατάλληλο για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση 
συνόρων, παρακολούθηση στόχων υψηλής αξίας και αναγνώριση απειλών. 
Η Intracom Defense (IDE) υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμβαση (Grant Agreement) ύψους 9,7 
εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος LOTUS - Low Observable Tactical Unmanned 
System, που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από αξιολόγηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
Ε.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον χώρο της Άμυνας (EDIDP 
– European Defense Industrial Development Program). 
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, αποκτά τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει τις προδιαγραφείσες από τις υπηρεσίες του επιχειρησιακές απαιτήσεις, να προγραμματίσει 
σε ορίζοντα πενταετίας την ανεξαρτησία της χώρας από μη ελεγχόμενα κρίσιμα συστήματα και να 
αποκτήσει σύντομα ένα Ελληνικό σύστημα για την κάλυψη των επιβεβαιωμένων αναγκών του με τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Νέο drone για την επιτήρηση συνόρων από την 
Intracom Defense 

 

Η Καλάσνικοφ ετοιμάζει νέα drones-καμικάζι: 
Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τους 

Στην κατασκευή drones 
«αυτοκτονίας» έχει επιδοθεί η 
θυγατρική του ρωσικού ομίλου 
Καλάσνικοφ. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά τους. 
O Μπεκχάν Οζντόεφ, βιομηχανικός 
διευθυντής της Rostec, της Κρατικής 
Εταιρείας Βοήθειας στην Ανάπτυξη, 
Παραγωγή και Εξαγωγή Βιομηχανικού 
Προϊόντος μελέτες για την κατασκευή 
νέων μη επανδρωμένων πολεμικών 
αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και 

 

Ειδικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) 
για τον εντοπισμό πυρηνικών υλικών πρόκειται 
να προμηθευτεί η Ελληνική Αστυνομία. 
 
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του προγράμματος «PRINCE – 
Preparedness & Response for CBRN(e) 
Incidents–(Ετοιμότητα & Ανταπόκριση για 
ΧΒΡΠ-Ε Περιστατικά)», το οποίο αφορά στην 
ανάπτυξη νέων μεθόδων για την πρόληψη, 
διερεύνηση, εκπαίδευση και προετοιμασία για 
την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών, πυρηνικών απειλών, καθώς και 
απειλών με εκρηκτικές ύλες. 
Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος της συνολικής 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ε.Ε. που 
στηρίζεται και χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 
 
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η 
Ελληνική Αστυνομία ζητά να προμηθευτεί «Μη 
Επανδρωμένο Πτητικό Μέσο» το οποίο να είναι 
πολυκόπτερο, να έχει δυνατότητα πτήσης 
ακτίνας 5 χιλιομέτρων από τον χειριστή του, 
μεγάλη αυτονομία και να είναι εφοδιασμένο με 
κάμερες ημέρας, αλλά και θερμική νυχτερινής 
παρακολούθησης. 
Το ενδιαφέρον κομμάτι των τεχνικών 
χαρακτηριστικών αφορά στον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό ανίχνευσης και εντοπισμού 
πυρηνικών και ραδιολογικών υλικών. 
 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό τεχνικό 
παράρτημα της προκήρυξης η συσκευή αυτή θα 
πρέπει «να παρέχει μέτρηση του ρυθμού δόσης 
ακτινοβολίας και να πραγματοποιεί 
ταυτοποίηση χαρακτηρισμό ραδιοϊσοτόπων ή 
νουκλεϊδίων και να ανιχνεύει ακτινοβολία στην 
ενεργειακή περιοχή από 50 keV έως 3 MeV 
τουλάχιστον». 
Το ιδιαίτερα εξειδικευμένο αυτό drone θα 
ενταχθεί στην ειδική υπηρεσία εναερίων μέσων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται στην 
Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων, και στην οποία 
ανήκουν τα ελικόπτερα και τα Μη 
Επανδρωμένα Αεροσκάφη και drones εναέριας 
παρακολούθησης που ήδη διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. 
 
Να σημειωθεί τον περασμένο Ιούλιο, η Ελληνική 
Αστυνομία είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες 
προμήθειας ατομικού εξοπλισμού προστασίας 
από πυρηνικά και ραδιενεργά υλικά, ο οποίος 
προοριζόταν για ειδικό τμήμα αστυνομικών και 
επιστημόνων της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών, και πάλι στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος 
εσωτερικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικό drone για τον εντοπισμό 
πυρηνικών απειλών αναμένεται να 

προμηθευτεί η Ελληνική Αστυνομία. 

Λαμβάνετε αυτό το mail επειδή έχετε συνενέσει γραπτώς. Μπορείτε να 
διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ 

 

Μιλώντας στο Sputnik, ο κ. Οζντόεφ επεσήμανε πως η Zala Aero Group κατασκευάζει μια σειρά μη 
επανδρωμένων συστημάτων, όπως τα: KUB, Lancet-1 και Lancet-3. 
«Τα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι καλύτερα απ' αυτά των ξένων ανταγωνιστών. Ωστόσο, 
δεν σταματάμε εκεί και εργαζόμαστε συνεχώς πάνω σε νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 
συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών καμικάζι» δήλωσε ο Οζντόεφ. 
Υπενθυμίζεται πως ήδη από την έκθεση IDEX-2019 στο Άμπου Ντάμπι, ο όμιλος Καλάσνικοφ παρουσίασε το 
μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι «KUB», ενώ μετά από σύντομο χρονικό διάστημα κατασκεύασε και 
το «Lancet». 
Το «Lancet» («Νυστέρι») πήρε το όνομά του όχι μόνο λόγω του εξωτερικού του σχεδιασμού, αλλά και 
εξαιτίας της υψηλής του ακρίβειας. Αυτό το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει δεκάδες χιλιόμετρα και να 
πετύχει τον στόχο με χειρουργική ακρίβεια χωρίς να χαθεί η βιντεοεπαφή με τον χειριστή. 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι (drones-kamikaze) είναι ένας σύγχρονος 
τύπος όπλου που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 2010. 
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