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big story

SCANDINAVIAN AVIONICS GREECE S.A.
HÂias KÖKKOTas

H dream team
του «έξυπνου»
αεροπορικού container
Η ελληνική επιστημονική και
επιχειρηματική συμμαχία που αλλάζει
τα δεδομένα oris αεροπορία
μεταφορέ5 / 12-13
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HXîas KÔKKOxas
SCANDINAVIAN AVIONICS GREECE S.A

H DREAM
TEAM TOY

ΥΠΝΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
CONTAINER
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και επιχειρηματική συμμαχία
που αλλάζει τα δεδομένα cms αεροπορικά μεταφορά Του ΔΗΜΗΤΡΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στην

Ελλάδα ins Kpions noMés

cpopés ακούσαμε μεγαλόστομε5
ε£αγγελίε5 για την ανάγκη η

χώρα ias να εξελιχθεί σε πόλο

καινοτομίαβ και τεχνολογία5 Για

έργα που θα έπρεπε να
δημιουργήσουμε

a&onoicovros τα
ελληνικά μυαλά και tous επιστή

μονέ5 μα5 Για το ότι η χώρα θα έπρεπε να γίνει κάτι σαν
το Ισραήλ ή ôncos έλεγαν παλιότερα η Δανία χου Νότου
Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι παρά ns υποσχέσε ελάχιστα

έγιναν Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει μια
χώρα μη ευνοϊκή npos τα καλά μυαλά évas rànos όπου
οι καινοτόμε και ρη£ικέλευθε5 lôées δεν βρίσκουν γόνιμο

éôacpos
Παρά ταύτα μέσα ans avrifoes amés συνθήκε5 μια

ομάδα στελεχών tos ayopâs και Ελλήνων επιστημόνων
αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών

και ειδικά σε αυτόν των εμπορευματοκιβωτίων

αεροσκαφών Πρόκειται για το πρώτο έξυπνο
container μια πατέντα που άρχισε στην Ελλάδα από

εγχώριε5 επιχειρήσει και πανεπιστήμια αλλά και με τη

βοήθεια ms ελληνική txaipt\as Scandinavian Avionics
Greece S.A μέλου5 του ομίλου με έδρα τη Δανία τη
χώρα που θελήσαμε ανεπιτυχακ να αντιγράψουμε

Το έΕυπνο container είναι μια καινοτομία με παγκόσμια

εμβέλεια και αντίκτυπο την ευθύνη ms onoias

φέρουν κορυφαίε5 στον τομέα tous εταιρείε και πανε

πιστήμια
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη Scandinavian Avionics

Greece S.A το Πανεπιστήμιο Πατρών το Εργαστήριο
Συστημάτων Ελέγχου που ανήκει στη Σχολή ΛΛηχανολό

γωντου Εθνικού ΛΛετσόβιου Πολυτεχνείου την εταιρεία
Prisma Electronics Ελλά5 αλλά και 6ie9veïs φορεί5 oncos

το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και κορυφαία ισπανική

κατασκευαστική εταιρεία Acciona Construccion
Ψυχή και μυαλό ms προσπάθεια5 για τη δημιουργία

του επαναστατικού εργαλείου στον χώρο των αεροπο¬

ρικών μεταφορών είναι ο npôsôpos και διευθύνων
ούμβουλθ5 ms Scandinavian Avionics Greece S.A Ηλί
as KÔKKOias Autos που τα τελευταία χρόνια μετέτρεψε
τη χώρα pas οε κορυφαίο βραχίονα τη5 παγκόσμια5
ôpàons του σκανδιναβικού ομίλου στον χώρο των αερομεταφορών

τη5 διαχείριση συντήρησα και αναβάθμισα

αεροσκαφών και αεροπορικού υλικού Που
δεν δίστασε να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο επενδύσεων

παραβλέποντα5 το ρίσκο που ανέκαθεν cos χώρα
ενέχουμε Που με την εικοσαετή πείρα του στον όμιλο
και χάρη στα επιτεύγματά του ανέδειξε τη χώρα pas σε

βάσει του οποίου κατασκευάζουμε και παρουσιάσαμε το

επονομαζόμενο και cos έίυπνο ΐοηίαίηη"διεΙάγεται από

τρεις εταιρείες και τρία πανεπιστήμια από την Ελλάδα
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία Το πρόγραμμα έχει
σχεδιαστεί για την ανάπτυξη κατασκευή και πιστοποίηση

ενός νέου ευφυούς ελαφρού εμπορευματοκιβωτίου
αεροσκαφών από σύνθετα υλικά με ενσωματωμένες
λειτουργίες για ασφάλιση αυτόνομη κίνηση ανίχνευση
και καταστολή πνρκαγιάί καπνού με δυνατότητες
ασύρματης παρακολούθησης και επικοινωνίας τονίζει
Ο Κ KÔKKOTOS

Η t ταιρεια που επενδύει υτη χώρα s και είναι ο κορυφαίος προμηθευτή
ηλεκτρονικών ηλεκτρικών και μηχανικών υλικών και συστημάτων για πολιτικά
και οιραιιωιικά atpooKâqni Uios ιι χώρα pas εξελίχθηκε σε κέντρο SiavOfins
και unoompiÎns για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη m Μέση Ανατολή και ιην Αφρική

κέντρο ôiavopâs για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη τη
ΛΛέση Ανατολή και την Αφρική

Ο κ Kôkkotos σήμερα κατέχει εξέχουσα θέση στον

όμιλο The Scandinavian Avionics Group μέλθ5 του EASA

Part2iJ διεθνή5 cpopéas σχεδιασμού και του EASA Part

Η5 διεθνή5 opyaviopos ouvropnons Δημιούργησε ns
δύο εγκαταστήσει tos εταιρεϊα5 σε Κορωπί και σε Διεθνή

Αερολιμένα Αθηνών από όπου και εκτελούνται
κάθε είδοα και éiaaons αεροπορία εργασίε5 orous
περισσότεροι TÛnous αεροσκαφών και ελικοπτέρων
καθώ5 και πλήθοβ μελετών αναβαθμίσεων και κατασκευών

σε κάθε είδοα αεροπορικό υλικό με πελάτε5

KOpucpaious επιχειρηματίε5 μεγάλε5 αεροπορικέβ
εταιρεϊε5 ακόμα και KpatiKés οντότητε5

Μια παγκόσμια πατέντα

Το πρόγραμμα Intellicont του ευρωπαϊκού Clean Sky

Η επανάσταση aums tos ελληνική5 KuivoTOpias
έγκειται στο γεγονό ότι περικόπτει écos και 250 κιλά
ανά κοντέινερ άρα περιορίζει σημαντικά το kôotos των
πτήσεων και παράλληλα αυξάνει την ασφάλειά tous
Από εδώ και στο sins δηλαδή αλλάζουν δραστικά η

διαχείριση και ο προγραμματισμ05 των παγκόσμιων
πτήσεων με μεγάλεβ ωφέλειε5 για την αεροπορική
βιομηχανία σε διεθνέ επίπεδο

Το Intellicont αυτή είναι η εμπορική ονομασία του
νέου εμπορευματοκιβωτίου είναι ένα επαναστατικό
προϊόν για τον κλάδο των αερομεταφορών με ουσιαστικό

και ευρύτερο αντίκτυπο στον χειρισμό των υπηρεσιών

μεταφοράς φορτίων Το όνομα Intellicont προέρχεται

από την ανάπτυξη και την κατασκευή του Intelligent
Lightweight ιηροςίΐε Aircraft Container αναφέρει
ο κ KÔKKOTOS

Το εμπορευματοκιβώτιο ουσιαστικά μετατρέπεται
σε μια αυτόματη πλατφόρμα που επιτρέπει την κίνησή
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H Scandinavian Avionics Greece AE επένδυσε στη μετεγκατάσταση
ms στα γραφεία που διατηρούσε η γερμανική Hochtiefστο

Αεροδρόμιο Ελεύθεριος Βενιζέλος στα Σπάτα Οι δράστηριότητές
της εκτός από υπηρεσίες npos ιδιώτεζ περιλαμβάνουν και πλήθos

μεγάλων έργων για την Πολεμική Αεροπορία καθώ και σε
Νοτιοανατολική Ευρώπη Μέση Ανατολή και Αφρική

του μέσα και έξω από το αεροσκάφος Είναι κατασκευασμένο

με αισθητήρες χαμηλού κόστους και χαμηλής
κατανάλωσα ενέργεια5 για την παρακολούθηση τα
κατάστασή5 του ταυτότητα τοποθεσία κατάσταση
ασφάλισα καθώς και την ανίχνευση κρίσιμων συμβάντων

πυρκαγιάς καπνού χτυπήματο5 mxaias
KaKiis χρήσα

Η κατάσταση κάθε εμπορευματοκιβωτίου είναι
διαθέσιμη στοά πιλότους μέσω ενός ασύρματου δικτύου

επικοινωνίας με τον θάλαμο διακυβέρνησα
cockpit έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν προβλήμα¬

τα και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα Τα ίδια
πλεονεκτήματα θα ωφελήσουν και tous χώρους αποθήκευσα

και στοίβαξα των εμπορευματοκιβωτίων
oris εγκαταστάσεΐ5 των αεροδρομίων

Η ελληνική dream team

Πέραν του κ Κόκκοτα που ανέλαβε τον σπουδαίο
ρόλο του συντονιστή και υπεύθυνου πιστοποίησα
του όλου πρότζεκτ το οποίο μάλιστα πρόσφατα παρουσιάστηκε

σε διεθνέ5 επίπεδο σημαντική υπήρξε
η συμβολή του καθηγητή του Τμήματο5 Μηχανολογί
as και Αεροναυτική5 του Πανεπιστημίου Πατρών
Δημήτρη Σαραβάνου

Το εν λόγω τμήμα Εργαστήριο Εφαρμοσμένα
Μηχανικής AML από το 1980 είναι υπεύθυνο για την
εκπαίδευση και ns ερευνητικέ5 δράστη ριότητε5 R&D
που σχετίζονται με το γενικό πεδίο των υλικών και των

δομών ôivovros έμφαση σε σύνθετα υλικά προηγμέ
νε5 uäikes και δομικέ5 εφαρμογέ5 δοκιμέ5 υλικών
δομική μηχανική και δυναμική Επίσα σημαντική
βοήθεια παρείχαν η εταιρεία Prisma Electronics η οποία

ιδρύθηκε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη με υπεύθυνο
τον κ Πάρη Κουρή και έχει εξελιχθεί σε εξειδικευμένη

εταιρεία τεχνολογία5 και επικοινωνιών με έντονο
εξαγωγικό προσανατολισμό Ka0oos και ο καθηγητή5
Ευάγγελθ5 Παπαδόπουλθ5του Εργαστηρίου Συστημάτων

Ελέγχου CSL που ανήκει στη Σχολή Μηχανολόγων

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί¬

ου ΕΜΠ και διαθέτει πολυετή εμπειρία otods μηχα
νισμού5 στη Ρομποτική και τα συστήματα αυτοματισμού
συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών ρομποτικών
συστημάτων

Επιπλέον όσον αφορά τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου

του Μάντσεστερ και εκεί υπήρχε ελληνική
παρουσία με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σούτη ενώ
συμβολή είχε και ο καθηγητή5 Πονγκ Γουάνγκ Το εν
λόγω ίδρυμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά
πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρισμένο
σε εθνικό και διεθνέ5 επίπεδο με περίπου 40 000
φοιτητέ5 εκ των οποίων οι 3·6οο είναι μεταπτυχιακοί
με πείρα σε πάνω από 400 προγράμματα

θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη oris 7 Μαρτίου
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παράδοση παραλαβή
του προγράμματο5 Clean Sky lntellicont στο Αμβούργο

στο Κέντρο Ερευνα5 και Τεχνολογία ZAL Hamburgs
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung

Η ιστορία
Η Scandinavian Avionics Greece A.E ιδρύθηκε το 2003
χάρη στην προσπάθεια του κ Κόκκοτα ο onoios είναι
àpioros γνώστα του αεροπορικού κλάδου και των
σύγχρονων εναέριων μεταφορών iKonôs τα εταιρεί
as είναι η εκτέλεση έργων διαχείρισα υποστήριξα
συντήρησα εφοδιασμού και τροποποίησα των αεροσκαφών

καθώς και μηχανικών παρεμβάσεων και
σχεδιασμού tous αλλά και εκπαίδευσης μηχανικών και
πιλότων αεροσκαφών

Σε σύντομο χρόνο η εταιρεία κατάφερε να επεκτείνει
τη δραστηριότητά τα evios τα xcopas pas και va

διευρύνει το πελατολόγιο τα
Μάλιστα πριν από λίγε5 ημέρε5 επένδυσε στη με

τεγκατάστασή τα στα γραφεία που διατηρούσε η

γερμανική Hochtief στο Αεροδρόμιο Ελεύθερη Βε
νιζέλθ5 στα Σπάτα Οι δραοτηριότητέ5 τα εκτός από

υπηρεοίε5 npos ιδιώτες περιλαμβάνουν και πλήθθ5
μεγάλων έργων για την Πολεμική Αεροπορία καθακ
και σε Νοτιοανατολική Ευρώπη Μέση Ανατολή και
Αφρική Προσωπικά ο κ Kôkkotos κατέστησε εφικτό
το άνοιγμα αυτών των αγορών για τον σκανδιναβικό
όμιλο με κέντρο τη χώρα pas koQîùs η κύρια παρουσία
του ομίλου περιοριζόταν στη Βόρεια Κεντρική Ευρώπη

και την Ασία
Η Scandinavian Avionics Group ιδρύθηκε το 1978

στην πόλη Μπιλούντ τα Aavias με στόχο την εξυπηρέτηση

των αεροσκαφών ms Πολιτική5 Αεροπορία5
που τότε βρισκόταν σε άνθηση Πολύ σύντομα και
λόγω τα επιτυχίας της η εταιρεία επεκτάθηκε στη
Νορβηγία και τη Σουηδία με ραγδαία και διαρκώς
ανοδική πορεία

Σε διεθνές επίπεδο η Scandinavian Avionics έχει
4οετή παρουσία σε 9 χώρες και η περιοχές του πλανήτη

Εξυπηρετεί 250 τύποα αεροσκαφών και έχει
εκτελέσει περισσότερες από 700 πιστοποιήσεις και
μελέτες σε αεροσκάφη και ελικόπτερα

Το έίυηνο ι ontainer είναι έως και 1$0 κιλά ελαφρύτερο άρα περιορίζει σημαντικά
to κόοιος των πτήσεων Είναι κατασκευασμένο με αισθητήρες χαμηλού κόστους
και χαμηλής κατανάλωσης ενέργεια για ιιιν παρακολούθησα
τιις κατάστασης του και από raus πιλότους του αεροπλάνου
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