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Ο παρών δρόνος είναι αεροσκάφος.
Διέπεται από το αεροπορικό δίκαιο.

Ως χειριστής δρόνου, είστε
υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική
λειτουργία του δρόνου σας.
Πριν την εκτέλεση πτήσης, οφείλετε να
βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του δρόνου είναι εγγεγραμμένος στην
εθνική του αρχή (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί)
βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός μητρώου του κατόχου αναγράφεται
στο δρόνο
έχετε διαβάσει και να τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή
έχετε παρακολουθήσει την υποχρεωτική διαδικτυακή κατάρτιση
και να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμασία

Ελέγξτε πώς να εγγραφείτε, πώς να
καταρτιστείτε καθώς και τα σημεία στα
οποία επιτρέπεται να εκτελείτε πτήσεις:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Οι παραβάσεις
είναι ποινικά
κολάσιμες.
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Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε
κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη

Μην εκτελείτε πτήσεις σε ύψος
μεγαλύτερο των 120 μ από το
έδαφος

Ελέγξτε τις ζώνες απαγόρευσης
πτήσεων και τυχόν περιορισμούς
που ισχύουν στην περιοχή όπου
επιθυμείτε να εκτελέσετε την πτήση

Μην εκτελείτε πτήσεις κοντά σε
αεροσκάφη καθώς και κοντά
σε αερολιμένες, ελικοδρόμια
ή σε περιοχή στην οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση
αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

Διατηρείτε συνεχώς οπτική
επαφή με το δρόνο

Σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή των
άλλων ανθρώπων.

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας
μεταξύ του δρόνου και των
ανθρώπων, των ζώων και άλλων
αεροσκαφών και απόσταση
τουλάχιστον 150 μέτρων από
κατοικημένες, εμπορικές,
βιομηχανικές περιοχές και
περιοχές αναψυχής

Απαγορεύεται η εκ προθέσεως
καταγραφή ή δημοσίευση
φωτογραφιών, βίντεο
ή ηχογραφήσεων ατόμων χωρίς
την άδειά τους

Ενημερώστε αμέσως την εθνική
αρχή αεροπορίας σε περίπτωση
που ο δρόνος σας προκαλέσει
ατύχημα με αποτέλεσμα το
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό
προσώπων ή το οποίο συνιστά
κίνδυνο για άλλο επανδρωμένο
αεροσκάφος

Μην χρησιμοποιείτε το δρόνο
για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων ή για τη ρίψη
υλικών

Κατά το χειρισμό του δρόνου
σας, τηρείτε τα όρια και τους
περιορισμούς σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή

Μην τροποποιείτε το δρόνο σας.
Επιτρέπονται μόνο ενημερώσεις
λογισμικού που συνιστά
ο κατασκευαστής του δρόνου

