


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (European
Aviation Safety Agency, EASA) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της
Ασφάλειας Των Πτήσεων.

Δημιουργήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002 και άρχισε να λειτουργεί
πλήρως το 2008. Εχει έδρα την Κολωνία της Γερμανίας.
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Ένωσης και ιδρύθηκε με σκοπό την διατήρηση και βελτίωση της
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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), είναι ο ελληνικός κρατικός
φορέας διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών, των κρατικών
αεροδρομίων της χώρας, της παρακολούθησης τήρησης όλων των
κανονισμών ασφαλείας αεροσκαφών και της εναέριας κυκλοφορίας,
στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το εσωτερικό και
διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο, καθώς και της τήρησης νηολογίου και
βιβλίου υποθηκών αεροσκαφών.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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Πρώτη αναφορά ΣμηΕΑ

Τηλεχειριζόμενα και αυτόνομα αεροσκάφη υπήρχαν ήδη
κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λειτουργούσαν σαν
πολιτικές και στρατιωτικές οντότητες. Πρώτη αναφορά
ΣμηΕΑ

World War I
Flying bomb
It was called the 
Kettering Bug
Developed in USA 
Charles F. Kettering



«Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους» («ΣμηΕΑ»): το μη
επανδρωμένο αεροσκάφος και ο εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως
έλεγχό του



«Mη επανδρωμένο αεροσκάφος» («ΜηΕΑ»), είναι κάθε
αεροσκάφος που λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργεί αυτόνομα
ή εξ αποστάσεως, χωρίς χειριστή που να επιβαίνει σε αυτό.



Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (αγγλικά: International
Civil Aviation Organization, ICAO) είναι ο οργανισμός που ρυθμίζει τις
διεθνείς αερομεταφορές. Είναι τμήμα του ΟΗΕ και ιδρύθηκε
το 1947 σύμφωνα με την Σύμβαση του Σικάγο του 1944 κατά τη
συνδιάσκεψη για τη διεθνή πολιτική αεροπορία. Μέλη του είναι 191
χώρες και η έδρα του βρίσκεται στο Μόντρεαλ του Καναδά.



ICAO RPAS
Remote Pilot Aircraft System

International Ops IFR



«χειριστής εξ αποστάσεως»: το φυσικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης ΜηΕΑ μέσω των
χειριστηρίων πτήσης του, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε, όταν η
πτήση του ΜηΕΑ είναι αυτόματη, με την παρακολούθηση της
πορείας του και τη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης και
αλλαγής της πορείας του ανά πάσα στιγμή.

Remote pilot



«φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ»: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση
ενός ή περισσότερων ΣμηΕΑ.



Εμπλεκόμενα άτομα

Αερομοντέλο 

Μη εμπλεκόμενα άτομα

Συναθροίσεις προσώπων 
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Οι νέοι κανονισμοί της EASA για τα ΣμηΕΑ αποσκοπούν στην ομογενοποίηση των διαφορετικών
κανονισμών των Κρατών Μελών της Ε.Ε κάτω από ένα Πανευρωπαϊκό Πρότυπο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η παροχή ενός κοινού Ρυθμιστικού Πλαισίου που θα
καλύπτει όλες τις πιθανές πτητικές λειτουργίες και θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τεχνολογικές
εξελίξεις στην Μη Επανδρωμένη Αεροπορία.

Όπως θα δούμε παρακάτω, οι νέοι κανονισμοί για τα ΣμηΕΑ της EASA θεσπίζουν σημαντικές
διαφορές όσον αφορά τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις
εκπαίδευσης των χειριστών αεροσκαφών, τη διαδικασία καταχώρησης νέων χειριστών και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ΣμηΕΑ για να λάβει πιστοποίηση C*.



ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
2019/947 ΚΑΙ 
2019/945 ΤΗΣ EASA 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΜΗΕΑ;

Αν και έχουν τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους το 2019, η
προοδευτική εφαρμογή τους αρχίζει μόλις αυτό το έτος 2020.

Αρχικά, οι πρώτες αλλαγές είχαν προγραμματιστεί για την 1η
Ιουλίου, ωστόσο η κατάσταση που προκλήθηκε από την κρίση υγείας
του COVID-19, αναγκάστηκε να καθυστερήσει τον χρόνο, όπως έχει
συμβεί με όλες τις δραστηριότητες παγκοσμίως.

Ο εκτελεστικός κανονισμός 2020/746 τροποποιεί τις ημερομηνίες
που αναφέρονται στον Ε.Κ 2019/947, και ορίζει νέες προθεσμίες
προσαρμοσμένες στην τρέχουσα κατάσταση.

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού
κανονισμού για τα ΣμηΕΑ έχει ως εξής:



31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αρχίζει η μερική εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2019/947.
Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης (καταχώριση ΥΠΑ και αρχείο 
καταγραφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας).

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Οι Ελληνικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πλέον.
Προθεσμία για την μετατροπή του μητρώου των φορέων εκμετάλλευσης και 
της πιστοποίησης χειριστών στο πρότυπο που θεσπίστηκε με τους νέους 
κανονισμούς της EASA για τα ΣμηΕΑ.

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Επιτρέπεται η πώληση μόνο ΣμηΕΑ με σήμανση 
Προθεσμία για την εκτέλεση πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ σε συλλόγους και ενώσεις 
αερομοντελιστών  βάσει των εθνικών κανονισμών



ΠΟΙΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΜΗΕΑ ΤΟΥ EASA 2021;

Ο EASA ανέφερε ότι το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο
εφαρμόζεται σε όλα τα ΣμηΕΑ, ανεξάρτητα από το εάν είναι
τηλεχειριζόμενά από απόσταση , προσδεμένα και ανεξάρτητα
από τη μάζα ή τη χρήση τους.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για
στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους
αντίστοιχους κρατικούς φορείς (ένοπλες δυνάμεις, σώματα
ασφαλείας κλπ) εξαιρούνται.



Όπως επισημάναμε προηγουμένως, δύο νέα έγγραφα πρέπει να εξεταστούν:

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 2019/945, της 12ης Μαρτίου 2019, με σκοπό την ρύθμιση των 
απαιτήσεων και των προδιαγραφών των κατασκευαστών ΣμηΕΑ

• Εκτελεστικός κανονισμός 2019/947, της 24ης Μαΐου 2019, ο οποίος ρυθμίζει την χρήση ΣμηΕΑ 
από φορείς εκμετάλλευσης και χειριστές αεροσκαφών, είτε είναι ερασιτεχνικής είτε επαγγελματικής 
χρήσης.

• Εκτελεστικός κανονισμός 2020/746, της 4ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση των ημερομηνιών 
εφαρμογής που αναφέρονται στον 2019/947 ώστε να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο COVID-19.

Ας δούμε παρακάτω, με λεπτομερή τρόπο, από τι αποτελείται ο καθένας από αυτούς και ποιες 
ενδιαφέρουσες καινοτομίες φέρνουν στον τομέα των ΣμηΕΑ.

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/945
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣμηΕΑ

Από την εφαρμογή του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμού 2019/945, 
τυποποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις 

και προδιαγραφές που πρέπει να 
ενσωματωθούν, με υποχρεωτικό τρόπο, 
από τα ΣμηΕΑ που προορίζονται για τις 

δραστηριότητες της ανοικτής 
κατηγορίας (τις οποίες θα δούμε 

αργότερα).

Περιλαμβάνονται τα συστήματα, οι 
εφαρμογές και τα εξαρτήματα που 
συνοδεύουν το ΣμηΕΑ. Επίσης, οι 

πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να 
αναφέρει το αεροσκάφος στα 

εγχειρίδια.



Νέα ταξινόμηση ΣμηΕΑ σύμφωνα με το βάρος

Ωστόσο, η σημαντικότερη καινοτομία που εισήγαγε ο Κ.Κ (Ε.Ε)
2019/945 είναι η εφαρμογή μίας νέας και πολύ ακριβέστερης
ταξινόμησης των ΣμηΕΑ, σύμφωνα με την MTOM ή την μέγιστη
μάζα απογείωσης.
Η ταξινόμηση αυτή θα χρησιμεύσει για τον καθορισμό των
προδιαγραφών που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε μοντέλο ώστε
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της χρήσης.

C0: MTOM < 
250 g

C1: MTOM < 
900 g

C2: MTOM 
< 4 kg

C3: MTOM < 
25 kg

C4: MTOM < 25 
kg C5 C6







Ηλεκτρονική εγγραφή
του Φορέα εκμετάλλευσης

(Operator)

 Στην Ανοικτή Κατηγορία 
 ΣμηΕΑ > 250gr
 ή διαθέτουν κάμερες ή άλλους 

αισθητήρες 
 και δεν θεωρούνται παιχνίδια.

 Στην Ειδική Κατηγορία 
 Στην Πιστοποιημένη Κατηγορία
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Άμεση Εξ Αποστάσεως 
Ταυτοποίησης

Μία από τις προϋποθέσεις για 
την εμπορία των νέων ΣμηΕΑ 

σύμφωνα με τον  2019/945, είναι 
ένα νέο σύστημα Εξ Αποστάσεως 

Ταυτοποίησης σε πραγματικό 
χρόνο κατά την πτήση το οποίο 

θα περιλαμβάνει:

● Αριθμός μητρώου του 
(Operator)

● Αριθμός σειράς ΣμηΕΑ ICAO 
annex 7

● Γεωγραφική θέση και ύψος 
πάνω από το έδαφος.

● Κατεύθυνση και ταχύτητα του 
ΣμηΕΑ.

● Συντεταγμένες απογείωσης.



Γεωγραφικές Ζώνες ΣμηΕΑ

Οι νέοι κανονισμοί για τα ΣμηΕΑ του EASA εισάγουν επίσης μία
ευρύτερη έννοια των γεωγραφικών ζωνών όπου οι πτητικές
λειτουργίες των αεροσκαφών μπορούν να επιτρέπονται, να
περιορίζονται ή να ρητά αποκλείονται.

Βοηθά στον έλεγχο και την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια 
ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, 
καθώς και για περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Γεωενημερότητα

Λειτουργία η οποία, βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τα
κράτη μέλη, αναγνωρίζει πιθανή παραβίαση των ορίων του
εναέριου χώρου και ειδοποιεί τους χειριστές εξ αποστάσεως, ώστε
να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η
εν λόγω παραβίαση·



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

2019/947
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣμηΕΑ

Από τους δύο νέους κανονισμούς, ο κανονισμός εφαρμογής 2019/947 
που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τόσο τους χειριστές όσο και τους 
εκμεταλλευομένους, είναι αυτός που ρυθμίζει την χρήση τους. Στο 
εξής, καθορίζονται τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές κατηγορίες, 
ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της ίδιας της επιχείρησης.

Συνεπώς, η ταξινόμηση θα έχει ως εξής: 

1. ανοικτή κατηγορία για διαδικασίες χαμηλού κινδύνου

2. ειδική κατηγορία για τον μεσαίο κίνδυνο

3. και πιστοποιημένη κατηγορία για πτήσεις υψηλού κινδύνου.



Οι Κατηγορίες 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλού Ρίσκου
Δεν Χρειάζετε Άδεια ή Δήλωση
Αγορά ή κατασκευή* και
άμεση λειτουργία*

Open
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ

Μεσαίου Ρίσκου
Συγκεκριμένες λειτουργίες – Risk 
Assessments (Specific Operations 
Risk Assessment, SORA)
Έγκριση  από ΥΠΑ
STS & Προκαθορισμένο Risk 
Assessment EASA

Specific
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Υψηλού Ρίσκου
Πιστοποιημένος Αερομεταφορέας
Πιστοποιημένο ΣμηΕΑ
Αδειοδοτημένος Πιλότος

Certified



Αυτή η κατηγορία λειτουργίας περιλαμβάνει πτήσεις χαμηλού κινδύνου για τις οποίες 
δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή δήλωση του αερομεταφορέα.

Οι ρητές απαγορεύσεις για την ανοικτή κατηγορία είναι:

• Η υπερπτήση συναθροίσεων προσώπων.

• Μεταφορά ή απόρριψη επικίνδυνων υλικών ή εμπορευμάτων.

• Αυτόνομες πτήσεις.

Επιπλέον, η ανοικτή κατηγορία καθορίζει έναν ορισμένο αριθμό απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούνται:

• Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών (ενδέχεται να ισχύουν 
εξαιρέσεις).

• Καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ (ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις).

• Πάντοτε να κρατάτε το ΣμηΕΑ στην γραμμή όρασης (οι τρόποι πτήσης "First Person
View" και “Follow me" μπορούν να εξεταστούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως 
VLOS).

• Το μέγιστο ύψος της λειτουργίας είναι 120 μέτρα.

• Το μέγιστο βάρος απογείωσης του ΣμηΕΑ είναι 25 kg

• Επιπλέον, τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες καθορίζονται βάσει των 
επιχειρησιακών περιορισμών, των απαιτήσεων για τους χειριστές και των 
τεχνικών απαιτήσεων του ΣμηΕΑ.





















































 Ασφάλεια Πτήσεων

 Περιορισμοί Εναέριου Χώρου

 Νομοθεσία Για Την Αεροπορία

 Περιορισμοί Ανθρώπινων Επιδόσεων

 Επιχειρησιακές Διαδικασίες

 Γενικές Γνώσεις Περί ΣμηΕΑ

 Προστασία Της Ιδιωτικής Ζωής Και Των
Δεδομένων·

 Ασφάλιση

 Προστασία Από Έκνομες Ενέργειες
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 Προστασία Της Ιδιωτικής Ζωής Και Των
Δεδομένων·

 Ασφάλιση

 Προστασία Από Έκνομες Ενέργειες
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 Μετεωρολογία

 Επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ

 Μέθοδοι Τεχνικού Και Επιχειρησιακού
Μετριασμού Των Κινδύνων Στο Έδαφος.

 Πρακτική αυτοεκπαίδευση



 Μετεωρολογία

 Επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ

 Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού
μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος.

 Έχει ολοκληρώσει πρακτική
αυτοεκπαίδευση
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 Νομοθεσία Για Την Αεροπορία

 Περιορισμοί Ανθρώπινων Επιδόσεων

 Επιχειρησιακές Διαδικασίες

 Γενικές Γνώσεις Περί ΣμηΕΑ

 Προστασία Της Ιδιωτικής Ζωής Και Των
Δεδομένων·

 Ασφάλιση
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Όταν δεν πληρούνται μία από τις προϋποθέσεις για «Ανοιχτή Κατηγορία». 

Η λειτουργία κατηγοριοποιείται ως «Ειδική», 

BVLOS; ή 

υψόμετρο> 120 μέτρα. 

MTOM> 25 κιλά; 

Πτήση σε αστικό περιβάλλον με MTOM> 4kg ή 

UA χωρίς σήμα CE. για 

Ρίψεις υλικών.

Πτήση πάνω από πλήθη ανθρώπων, κλπ.



Ο αερομεταφορέας UAS λαμβάνει Άδεια λειτουργίας (OA) από την εθνική
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, πριν από την έναρξη λειτουργίας, εκτός από
τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

1) για επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο εγκεκριμένων μοντέλων 
συλλόγων και ενώσεων αεροσκαφών

ή

2)   ο χειριστής UAS κατέχει πιστοποιητικό χειριστή Light UAS (LUC) με τα 
κατάλληλα δικαιώματα.



Ο χειριστής UAS εκτελεί και υποβάλλει εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου
σύμφωνα με το ΕΚ (Ε.Ε) 947 / Aθρ11 ή παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για τη
διενέργεια πλήρους αξιολόγησης κινδύνου στους χειριστές UAS:

1) για λειτουργίες UAS με χαμηλότερους εγγενείς κινδύνους, μπορεί να
υποβληθεί επιχειρησιακή δήλωση όταν οι πράξεις συμμορφώνονται με τα
τυποποιημένα σενάρια (STS) που αναφέρονται στο προσάρτημα 1 του
κανονισμού UAS .

 STS-01: Το VLOS εκτελεί πτητικές λειτουργίες σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή
σε αστικό περιβάλλον με ΣμηΕΑ της κατηγορίας C5 (ΣμηΕΑ).

 STS-02: Η BVLOS εκτελεί πτητικές λειτουργίες σε ελεγχόμενη χερσαία περιοχή
σε αραιοκατοικημένο περιβάλλον με ΣμηΕΑ της κατηγορίας C6.

2) για άλλες λειτουργίες UAS, μπορεί να υποβληθεί αίτηση έγκρισης βάσει των 
μετριασμών και των διατάξεων που περιγράφονται στην Προκαθορισμένη 
Εκτίμηση Κινδύνου (PDRA)



SORA 
(Specific Operation Risk Assessment)





• Specific category – Risk assessment

Operational safety objectives (OSO) 
and mitigations 

for a safe and secure flight

SORA 
(Specific Operation Risk Assessment)

Περιοχή Υπέρπτησης

Κατηγορία Εναέριου Χώρου

Περιγραφή Πτητικής  Λειτουργίας

Συνθήκες Πτητικής Λειτουργίας

Χαρακτηριστικά και Διαστάσεις 

• Συνθήκες Πτητικής Λειτουργίας

• Περιορισμούς Πτητικής Λειτουργίας, 

• Ικανότητες Χειριστών ΣμηΕΑ και 
λοιπού προσωπικού

• Τεχνικές απαιτήσεις 

• Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα

Specific assurance and 
integrity level (SAIL) 

• SAIL I & II: low risk 

• SAIL III & IV: medium 
risk 

• SAIL IV & V: high risk 



Οι γενικές απαιτήσεις για τις πτητικές λειτουργίες εντός της 
πιστοποιημένης κατηγορίας είναι:

Όταν πετούν πάνω από άτομα με ΣμηΕΑ με άνοιγμα 
πτέρυγας άνω των 3 μέτρων.

 όταν πετούν πάνω από πλήθη ανθρώπων, μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων με υψηλού κινδύνου 
περίπτωση ατυχήματος ή όταν πρόκειται για την μεταφορά 
ανθρώπων.



 Εάν η SORA που υποβλήθηκε αναφέρει την ανάγκη
πιστοποίησης του φορέας εκμετάλλευσης του ΣμηΕΑ, και η
απόκτηση της σχετικής άδειας χειριστή.

certification of 
the operator

AW certification licensing of the 
remote pilot



 Εάν η SORA που υποβλήθηκε αναφέρει την ανάγκη
πιστοποίησης του φορέας εκμετάλλευσης του ΣμηΕΑ, και η
απόκτηση της σχετικής άδειας χειριστή.

certification of 
the operator

AW certification licensing of the 
remote pilot





Ο νέος κανονισμός της ΕΕ απαιτεί από τους χειριστές και τους πιλότους
να έχουν υπόψη τους την προστασία των δεδομένων και την ρύθμιση της
ιδιωτικής ζωής. Μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, θεωρούνται ως
δεδομένα. Η προστασία των δεδομένων είναι ένας πολύπλοκος τομέας,
αλλά γενικά ποτέ δεν συλλαμβάνει εικόνες, ήχους ή άλλα δεδομένα
ατόμων στην ιδιωτική τους κατοικία.



Στους δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι έχετε μία "νομική βάση" για
την συλλογή και τη δημοσίευση δεδομένων, εάν το κάνετε για
εμπορικούς λόγους. Η νομική βάση περιλαμβάνει λόγους όπως
συγκατάθεση ή σύμβαση, δημόσια αποστολή ή ζωτικό συμφέρον ή/και
έννομο συμφέρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεστε επίσημος υπεύθυνος
επεξεργασίας δεδομένων με κανονιστικές υποχρεώσεις.



Γενικά, προτού καταχωρήσετε δεδομένα, κάντε μία γρήγορη εκτίμηση
επιπτώσεων δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να
συλλέξετε παράνομα δεδομένα ή ότι συλλαμβάνετε την ελάχιστη
ποσότητα δεδομένων που χρειάζεστε.



Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.





Ο νέος κανονισμός για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ΕΕ δεν απαιτεί την ασφάλιση χειριστών ή χειριστών
αεροσκαφών. Η απαίτηση αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών ή καλύπτεται ήδη από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 785/2004 της ΕΕ για την ασφάλιση της αεροπορίας. Ο παρών κανονισμός απαιτεί όλα
τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να ασφαλίζονται για κινδύνους τρίτων, εκτός εάν ζυγίζουν λιγότερο από 20
κιλά, και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναψυχής.



NextWave Academy, Αγίου Δημητρίου 41, 18546 Πειραιάς,    210 300 3175
www.nextwaveacademy.gr info@nextwaveacademy.gr

http://www.nextwaveacademy.gr/
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