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HELLENIC DRONES

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 Η ‘’Hellenic Drones’’ αδειοδοτήθηκε από την ΥΠΑ, στις 11 Ιουλίου 2017, ως η
πρώτη σύγχρονη ακαδημία/σχολή χειριστών ΣμηΕΑ στην Αττική, με όραμα την
σταδιακή μετεξέλιξή της σε φορέα πλήρους υποστήριξης των δράσεων /
εφαρμογών που σχετίζονται με την επιχειρησιακή / επαγγελματική αξιοποίηση
των ΣμηΕΑ.



Τι ακριβώς είναι τα ΣμηΕΑ;

Τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) είναι ιπτάμενες μηχανές 
χωρίς πλήρωμα - τα ευρέως γνωστά ως “drone”.

Το μέγεθός τους ξεκινάει από πολύ μικρό (σε μέγεθος παιγνιδιού) και φτάνει μέχρι 
μεγέθους κανονικού αεροπλάνου. 

Αντί πιλότου έχουν έναν “χειριστή” που:

•είτε τα κατευθύνει ο ίδιος από το έδαφος (“τηλεκατευθυνόμενα”) 

•είτε προγραμματίζει την πορεία τους πριν από την πτήση, ώστε να κινούνται 
αυτόματα ακολουθώντας προδιαγεγραμμένη πορεία στον αέρα 
(“αυτοκατευθυνόμενα”)

Υπάρχουν επίσης ΣμηΕΑ που πλοηγούνται και με τις 2 μεθόδους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους – ΣμηΕΑ (Unmanned
Aircraft System- UAS), ορίζεται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος
(UA) μαζί με όλο τον σχετικό εξοπλισμό που αφορά στην υποστήριξη
του (σταθμός ελέγχου, δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων/
τηλεχειρισμού, εξοπλισμός πλοήγησης κλπ.) που είναι απαραίτητος
για την λειτουργία του.

free 
UAS

tethered 
UAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΜΗΕΑ
Η ονομασία drone, η λέξη «drone» προέρχεται από την Αγγλική γλώσσα ,στην οποία 
ονομάζεται η αρσενική μέλισσα, ο «κηφήνας». Λόγω του ότι η μόνη «εργασία» που 
εκτελούν οι κηφήνες είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας, από τον 16ο αιώνα η λέξη 
«drone» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τον «τεμπέλη». 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
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Presentation Notes
Η λέξη drone προήλθε από τον χαρακτηριστικό θόρυβο που έκαναν τα πρώτα ΣμηΕΑ (δηλαδή βόμβος σαν αρσενικές μέλισσες) όταν η χρήση τους ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια.



Όχι, τα ΣμηΕΑ δεν πετάνε ελεύθερα. Αυτό θα δημιουργούσε πολλούς και 
διάφορους κινδύνους. Οι κανόνες για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ έχουν δημοσιευτεί 
στον Κανονισμό Πτήσεων ΣμηΕΑ και μπορείτε να τους βρείτε στα:

ΦΕΚ Β-3152/30.09.2016

ΦΕΚ Β-4527/30.12.2016

ΦΕΚ Β-1607/10.05.2017

Όλοι οι κάτοχοι ΣμηΕΑ οφείλουν να είναι ενήμεροι για τον παραπάνω 
Κανονισμό!

 Τα ΣμηΕΑ πετάνε ελεύθερα στην Ελλάδα ή υπάρχουν περιορισμοί;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τα παραπάνω Φ.Ε.Κ, υπό κάποιες προϋποθέσεις, 

ο κάτοχος/εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ θα πρέπει να το δηλώσει στα 
μητρώα της ΥΠΑ, 

θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο πτήσης στην ειδικά διαμορφωμένη 
εφαρμογή DAGR, 

και θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος χειρισμού ΣμηΕΑ 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ
ΣμηΕΑ



Γιατί να μπω στη διαδικασία να δηλώσω το ΣμηΕΑ μου
και να μην πετάξω ανώνυμα;

•Ασφάλεια των επανδρωμένων πτήσεων

•Ασφάλεια υλικού

•Ασφάλεια ανθρώπων

•Κατοχύρωση και προστασία των νομοταγών κατόχων και χειριστών 
ΣμηΕΑ

•Κατοχύρωση χρήσης του μηχανήματος

•Σε έλεγχο ή αν συμβεί κάτι «απρόοπτο» – κάλυψη και προστασία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Presenter
Presentation Notes
Ο Κανονισμός δημιουργήθηκε πρωτίστως για την ασφάλεια των επανδρωμένων πτήσεων, αλλά και για την κατοχύρωση και προστασία των νομοταγών κατόχων και χειριστών ΣμηΕΑ. Εφόσον (σύμφωνα με τον Κανονισμό) το drone σας και οι πτήσεις σας απαιτείται να δηλωθούν, τότε όχι μόνο είναι υποχρέωσή σας αλλά και σας συμφέρει να δηλώσετε την πτήση σας στην ΥΠΑ, ώστε οι Αρχές που εποπτεύουν κάποια συγκεκριμένη περιοχή να γνωρίζουν κατά τον οποιοδήποτε έλεγχο διεξαχθεί, ή συμβάν πραγματοποιηθεί, ότι εσείς πετάτε νόμιμα εκεί! Εγγραφόμενος στο σύστημα, κατοχυρώνετε τη χρήση του μηχανήματός σας. Έτσι στην περίπτωση που υποστείτε έλεγχο ή συμβεί κάτι απρόοπτο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης σας, αποφεύγετε ταλαιπωρία και πειθαρχικές συνέπειες. Σκεφτείτε πως εάν το μηχάνημά σας βρεθεί σε λάθος τμήμα του εναερίου χώρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα – ίσως ακόμη και θάνατο ανθρώπων - ένα ρίσκο που δεν θέλετε να πάρετε.Αλλά ακόμη και αν δεν προκληθεί ατύχημα, σκεφτείτε την αξία του συστήματός σας και την οικονομική ζημιά που θα υποστείτε αν πάθει κάποια βλάβη που θα το αναγκάσει να πέσει ή απλά να προσγειωθεί κάπου απρογραμμάτιστα και κατασχεθεί από τις Αρχές. Αλλά και σε κάθε έλεγχο ρουτίνας η πτήση σας είναι νόμιμα κατοχυρωμένη μόνο με το σχέδιο πτήσης που έχετε υποβάλει στην ΥΠΑ.



 Γιατί υπάρχουν περιορισμοί? 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Είναι τα ΣμηΕΑ επικίνδυνα?

Μπορεί να προκαλέσουν χάος στις 
αερογραμμές?

Μπορεί να προκαλέσουν
πολλές άλλες υλικές ζημιές?

Είμαι πολύ καλός χειριστής, το 
drone μου είναι πολύ γρήγορο, θα 
προλάβω... Σε έμενα θα συμβεί???



Όχι, τα ΣμηΕΑ δεν όλα ίδια. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και άρα διαφορετικές 
κατηγορίες ΣμηΕΑ.

Είναι όλα τα ΣμηΕΑ ίδια;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Γιατί ΣμηΕΑ μπορεί να είναι:



http://www.gadgetreview.com/wp-content/uploads/2014/12/nano-drone.jpg



http://fpv.tv/wp-content/uploads/2017/05/DJI-spark-no3.png



https://www.ephotozine.com/articles/dji-phantom-4-review-29477/images/xlg_DJI-
Phantom4-In-air--cropped-close_1467734637.jpg



http://d2rormqr1qwzpz.cloudfront.net/photos/2016/12/29/92728-flight_a.jpg



http://blog.lumoid.com/wp-content/uploads/Inspireeeeeee2.jpg



http://www.indiandronestore.in/wp-content/uploads/2017/11/DJI-Agras-MG-1S.jpg



https://www.agweb.com/assets/1/6/parrot_disco-pro_ag_lifestyle_ndvi_02.jpg?4258919





http://www.uasmagazine.com/uploads/posts/web/2015/03/E385UAV_14261881071833.JPG



http://img.diytrade.com/smimg/2309662/43546033-5034324-
0/AIBIRD_UAV_KC3000_fixed_wing_drone_for_Mapping_Surveillance/2d46.jpg



http://raima.com/wp-content/uploads/RaimaDMA036-Unmanned_Aircrafts_Military-UAV_Pic2.jpg



http://wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/01/MQ-4C-Triton-3.jpg



Πώς κατηγοριοποιούνται τα ΣμηΕΑ;

Τα ΣμηΕΑ κατατάσσονται σε κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

•τη μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ)

•το είδος της χρήσης

•το ύψος από την επιφάνεια της γης ή της θάλασσας όπου επιτρέπεται να πετούν

•τις περιοχές (αποκλειστικές ή μη) όπου πετούν

•τις τεχνικές τους δυνατότητες

•την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος πτητικής λειτουργίας τους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



Με τα προηγούμενα κριτήρια καθορίζονται οι ακόλουθες 3 κύριες 
κατηγορίες ΣμηΕΑ:

1. Η «Ανοικτή» κατηγορία (UAS Open Category)

2. Η «Ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category)

3. Η «Πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  μη ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ



Τι ακριβώς ισχύει για τις Άδειες Χειριστών, πότε πρέπει να βγάλω δίπλωμα?

Άδεια χειριστή απαιτείται για τον χειρισμό των ΣμηΕΑ:

•Επαγγελματικής χρήσης

•Α2 ανοικτής κατηγορίας (από 4 κιλά έως 25 κιλά)

•Ειδικής κατηγορίας

•Πιστοποιημένης κατηγορίας

•Όταν θέλω να πετάω με ένα πολύ μικρό και ελαφρύ
ΣμηΕΑ (Α0,Α1), ακόμη και για ψυχαγωγία, 
πέραν των 50μ. γύρω μου

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣμηΕΑ



Γιατί πρέπει να βγάλω πραγματικά δίπλωμα?

Μαθαίνοντας τη νομοθεσία
Κατανοώντας  τη δομή του εναέριου χώρου
Κατανοώντας την αεροδυναμική του ΣμηΕΑ
Μαθαίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΣμηΕΑ
Κατανοώντας τον ανθρώπινο παράγοντα 
Σχεδιάζοντας μια πτήση σύμφωνα με την αεροναυτιλία
Συνυπολογίζοντας τον καιρό 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣμηΕΑ

Για να μάθω να πετάω με ασφάλεια!

Πως? Αποκτώντας αεροπορική 
παιδεία, αεροπορική κρίση και 
αντίληψη



Ποιες είναι οι Κατηγορίες Αδειών Χειριστών ΣμηΕΑ;

Οι Κατηγορίες Αδειών Χειριστών ,ανάλογα με τον τύπο, είναι: 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣμηΕΑ



Tο είδος της χρήσης

• VLOS (VISUAL LINE OF SITE)

• EVLOS (EXTENDED VISUAL LINE OF SITE )

• BVLOS (BEYOND VISUAL LINE OF SITE)



VLOS

Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής 
(Visual Line
Of Sight - VLOS).
Νοείται η λειτουργία του ΣμηΕΑ κατά τη 
διάρκεια της
οποίας ο χειριστής του συστήματος 
διατηρεί άμεση
οπτική επαφή με το αεροσκάφος για να 
διαχειριστεί
την πτήση και να ανταποκριθεί στους 
απαιτούμενους
χειρισμούς για διαχωρισμό και αποφυγή 
συγκρούσεων.



EVLOS
Νοείται η λειτουργία του ΣμηΕΑ, κατά τη 
διάρκεια της
οποίας χειριστής του συστήματος έχει τη 
δυνατότητα
αποφυγής συγκρούσεων, αλλά η απαίτηση 
να διατηρεί
οπτική επαφή της επιχειρησιακής 
λειτουργίας του ΣμηΕΑ



BVLOS
Νοείται η Λειτουργία του ΣμηΕΑ σε 
απόσταση τέτοια,
όπου δεν είναι δυνατή η με οποιοδήποτε 
τρόπο επαφή
του χειριστή του συστήματος με οπτικά 
μέσα. Ο χειρι-
στής δεν έχει τη δυνατότητα αποφυγής 
σύγκρουσης με
άλλους χρήστες του Εναερίου Χώρου.
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, 
απαιτεί-
ται στην περίπτωση αυτή Προσωρινή 
Αποκλειστική
(Temporary Segregated Area) Περιοχή 
Εναερίου Χώρου
με πλήρη συμμόρφωση στις εγκεκριμένες 
Διαδικασίες
Εναερίου Κυκλοφορίας.



Ο υποψήφιος χειριστής ΣμηΕΑ: 

1. παρακολουθεί το θεωρητικό πρόγραμμα ενός αδειοδοτημένου 
Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

2. δίνει εξετάσεις στην ΥΠΑ/ΣΠΟΑ σε δημοσιευμένο ερωτηματολόγιο

3. ολοκληρώνει το πρακτικό πρόγραμμα (ώρες πτήσης) για την 
κατηγορία της άδειας με την οποία επιθυμεί να αδειοδοτηθεί 

4. τέλος, περνά την πρακτική εξέταση σε αδειοδοτημένο από την ΥΠΑ 
εξεταστή.

Τι πρέπει να κάνω για να γίνω αδειοδοτημένος χειριστής 
και να λάβω την βασική άδεια χειρισμού;

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣμηΕΑ



Άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ



Aerial Work Mapping
• - Ειδική κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, 

καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο, Άδεια πτητικής 
λειτουργίας.

• - Σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας (risk 
assessment)

• - Οperations Μanual
• - Σταθμός Εδάφους και Λειτουργικές απαιτήσεις 

σταθμού εδάφους
• -Νομοθεσία χαρτογράφησης, Στρατιωτική Υπηρεσία 

«ΓΥΣ»



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

• Αρχή λειτουργίας αισθητήρων RGB
• - Αρχή λειτουργίας αισθητήρων ΘΕΡΜΙΚΩΝ (THERMAL)
• -Ανάλυση, ευκρίνεια, και χαρακτηριστικά αισθητήρων
• - GCP (Ground Control Point)
• - RTK (Real Time Kinematic)



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

• Διαθέσιμα λογισμικά στην αγορά
• - Photogrammetry
• - Orthomosaic
• - Τexture models
• - Contour lines
• - Εξαγωγή 2D/3D μοντέλων και χαρτών
• -Δυνατότητες μετρήσεων

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ……



Άδεια Χειριστή AW



Και τώρα που πήρα την άδεια... 

1.Νέες θέσεις εργασίας

2.Επαγγελματισμός 

3.Ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μου

4.Νέες προοπτικές 

5.Γίνομαι ανταγωνιστικότερος

Μα πάνω από όλα μπορώ με ασφάλεια και νομιμότητα, με την 
αεροπορική παιδεία και τις γνώσεις που απέκτησα……



@hellenicdrones

/hellenicdrones

@hellenic_drones

Hellenic Drones

http://www.hellenicdrones.gr/

T: +30 2114076094


	Αεροπορική Εκπαίδευση Τοπογράφων στην Χρήση ΣμηΕΑ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Tο είδος της χρήσης�
	VLOS
	EVLOS
	BVLOS
	Slide Number 34
	Άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ
	Aerial Work Mapping
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ�
	Άδεια Χειριστή AW
	Slide Number 40
	http://www.hellenicdrones.gr/��T: +30 2114076094

