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Η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821

Με την έπαρση της Γαλανόλευκης στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης άνοιξε και επίσημα το
πρωί στις 08:00, το σημερινό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου.
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AEGEAN FLIGHT A31821

200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821: Η Aegean σχημάτισε τον αριθμό
200 πετώντας πάνω από την
Πελοπόννησο
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ΤΟ ΝΕΟ MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED

Με το 2020 σταθερά πίσω μας και το τέλος της πανδημίας εν όψει, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να
κοιτάζουμε προς το μέλλον. Τον Δεκέμβριο του 2020, η DJI ανακοίνωσε το τελευταίο drone της,
το Mavic 2 Enterprise Advanced. Σωστά, η σειρά Mavic επέστρεψε, και αυτή τη φορά καλύτερα

από ποτέ με μια σειρά από εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις απόδοσης.
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EASA A1/A3

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την
ανοικτή κατηγορία και
συγκεκριμένα τις υποκατηγορίες
Α1, Α3, για ιδιωτική ή
επαγγελματική χρήση.
Αποτελείται από μία σειρά 9
μαθημάτων, σε μορφή
ασυγχρόνιστης εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνει διαδικτυακή
εξέταση 40 ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής
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EASA A2

 
Αυτή η εκπαίδευση
προϋποθέτει ότι ο χειριστής
κατέχει πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης Α1/Α3 και
καλύπτει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την ανοικτή
κατηγορία και συγκεκριμένα
την υποκατηγορία Α2, για
ιδιωτική ή επαγγελματική
χρήση. Αποτελείται από μία
σειρά 3 μαθημάτων, σε
μορφή ασυγχρόνιστης
εκπαίδευσης  που επιτρέπει
τη χρήση ΣμηΕΑ σε αστικό
περιβάλλον και σε ασφαλή
απόσταση από άτομα.
Περιλαμβάνει διαδικτυακή
εξέταση 30 ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής.
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Expert Bundle
A1-A2-A3

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει
τις ελάχιστες απαιτήσεις για
την ανοικτή κατηγορία και

συγκεκριμένα την
υποκατηγορία Α2, για

ιδιωτική ή επαγγελματική
χρήση. Αποτελείται από μία
σειρά 12 μαθημάτων (9

μαθήματα της
υποκατηγορίας Α1/Α3 και
επιπλέον 3 μαθήματα της
υποκατηγορίας Α2) σε
μορφή ασυγχρόνιστης

εκπαίδευσης που επιτρέπει
τη χρήση ΣμηΕΑ σε αστικό
περιβάλλον και σε ασφαλή
απόσταση από άτομα.
Περιλαμβάνει δύο

διαδικτυακές εξετάσεις, μία
40 ερωτήσεων Α1/Α3 και 30
ερωτήσεων Α2, πολλαπλής

επιλογής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΜΗΕΑ 2021

Ο ολοκληρωμένος οδηγός σας για τους νέους
κανονισμούς της ΕΕ για τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη που έχει τεθεί σε ισχύ από 31
Δεκεμβρίου 2020.
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