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Νομοθεσία
• Η νέα Ευρωπαϊκή  νομοθεσία κάνει σαφή διάκριση  της δυσκολίας των  πτήσεων και όχι μεταξύ επαγγελματιών και 

ερασιτεχνών   

• Για πρώτη φορά, οι κανόνες θα εξαρτηθούν από το επίπεδο κινδύνου κάθε επιχείρησης. Επομένως, διαφορετικές 
λειτουργίες μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για να ικανοποιηθούν, αν και το  μπορεί ΣμηΕΑ να είναι ακριβώς 
το ίδιο.
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•Λειτουργίες χαμηλού κινδύνου που δεν απαιτούν Ειδικές  
Εγκρίσεις.

• Μέγιστη Μάζα απογείωσης 25Kg
• Συνεχής   οπτική  επαφή  (VLOS) με το ΣμηΕΑ, 
• Μέγιστο ύψος πτήσεις  120 m

Ανοικτή 
κατηγορία

• Πτήσεις  μεσαίου κινδύνου που υπερβαίνουν τους 
περιορισμούς της Ανοικτής κατηγορίας 

• Μέγιστη Μάζα απογείωσης  πάνω από 25Kg
•Πτήσεις πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS)
• Πτήσεις σε ύψος πάνω των 120 mΕιδική κατηγορία

• Πτήσεις  Υψηλού  κινδύνου που υπερβαίνουν 
τους περιορισμούς της Ειδικής κατηγορίας 

• Μεταφορά Ατόμων και φορτίων 
Πιστοποιημένη 

κατηγορία
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Ανοικτή κατηγορία :Υποκατηγορίες

Α1

Α2Α3

Πτήση σε κατοικημένη 
περιοχή κai πάνω από 

κόσμο με ΣμηΕΑ μικρού 
βάρους (spark, mavic air)

Aαπαιτείται πτυχίο και από 
τον ερασιτέχνη. Η 

περίπτωση που δεν 
απαιτείται είναι όταν το 

drone είναι κάτω από 250gr 
και δεν φέρει κάμερα 

καταγραφής ή έχει 
χαρακτηριστεί ως παιχνίδι

H A2
υποκατηγορία 
αφορά ΣμηΕΑ 

βάρους 
μικρότερου των 4 

kg . Η πτήση 
επιτρέπεται κοντά 
σε άτομα υπό την 
προϋπόθεση ότι 

διατηρείτε μια 
απόσταση 

ασφαλείας 5-30 
μέτρων.

οι Πτήσεις επιτρέπονται  μακριά από 
κατοικημένες, ψυχαγωγικές, 

βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές και σε 
απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από 

αυτές. 
Απαραίτητα είναι η ολοκλήρωση ενός 

online course 
με τις αντίστοιχες εξετάσεις του.

Η πτήσεις διεξάγονται 
μακριά από ανθρώπους
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Μέγιστο Ύψος πτήσεις  120 μέτρα

Επιτρέπονται οι νυχτερινές πτήσεις
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ατόμων και  καθώς 

επικινδύνων υλικών

Συνεχή οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ

Επιτρέπονται οι Επαγγελματικές και οι ερασιτεχνικές 
πτήσης εξίσου

Όχι Αυτόνομη Πτήση

Δεν επιτρέπονται πτήσεις πάνω από πλήθος  

Μέγιστη μάζα απογείωσης 25 kg

Δεν επιτρέπονται πτήσεις BVLOS καθώς και αυτόνομες 
πτήσεις 

Ανοικτή 
κατηγορία
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• Διάκριση με βάση τη μέγιστη μάζα απογείωσης: MTOM
• Μέχρι την πρώτη 01 Ιανουαρίου 2023 οι πτήσεις ΣμηΕΑ επιτρέπονται  χωρίς να υπάρχει Ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση CE

• Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία τα ΣμηΕΑ που δεν έχουν CE θα ανήκουν στην Α3 υποκατηγορία με εξαίρεση τα ΣμηΕΑ που ζυγίζουν 
λιγότερο από 250 gr τα οποία θα ανήκουν στην Α1. 
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• Διάκριση με βάση τη μέγιστη μάζα απογείωσης: MTOM

• ΣμηΕΑ  από 250 gr έως 25kg (mini 2,mini 1 phantom,inspire1/2,matrice) διαδικτυακή εκπαίδευση  και εξετάσεις για τα πτυχία Α1/Α3 

Χρειάζεται επιπλέον online θεωρητική  εκπαίδευση  καθώς πρακτική εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου Α2

• Υποχρέωση Eγγραφής

•Κάθε εκμεταλλευόμενος φυσικό η 
νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένος 
να  εγγραφεί στην διαδικτυακή βάση 
δεδομένων της ΥΠΑ  

Υποχρέωση 
εγγραφής 

Εκμεταλλευομένου 

•Όλα τα πτυχία της  Ανοικτής κατηγορίας 
έχουν ισχύ για 5 έτη  

Διάρκεια πτυχίων 


