Δεν πρέπει να πετάτε το
drone σας υψηλότερα από
120 μέτρα (400 πόδια) από
την επιφάνεια του εδάφους.

Θα πρέπει να πετάτε το
drone σας σε απόσταση
τουλάχιστον 30 μέτρων
από άλλους ανθρώπους.

Εάν το drone σας ζυγίζει
περισσότερο από 250
γραμμάρια, θα πρέπει να
το πετάτε τουλάχιστον 5,5
χιλιόμετρα μακριά από
ελεγχόμενα αεροδρόμια,
τα οποία γενικά έχουν
πύργο ελέγχου.

Εάν είστε κοντά σε χώρο
προσγείωσης ελικοπτέρων
ή σε μικρότερο αεροδρόμιο
δίχως πύργο ελέγχου,
μπορείτε να πετάξετε το drone
σας εντός 5,5 χιλιομέτρων.
Εάν αντιληφθείτε πλησίον σας
επανδρωμένα αεροσκάφη
θα πρέπει να το μετακινήσετε
μακριά και να προσγειώσετε
το drone σας όσο πιο σύντομα
και ασφαλέστερα μπορείτε.

Δεν πρέπει να ίπταται
πάνω από ανθρώπους ή
σε πολυπληθή περιοχή,
όπως παραλίες, πάρκα,
χώρους εκδηλώσεων ή
γήπεδα ενόσω υπάρχει
παιχνίδι σε εξέλιξη.

Θα πρέπει να έχετε το
drone σας σε οπτική
επαφή. Αυτό σημαίνει ότι
θα πρέπει να είστε σε θέση
να βλέπετε το drone σας
με γυμνό μάτι ( αντί μέσω
κάποιας συσκευής, οθόνης
ή γυαλιών (goggles).

Δεν πρέπει να πετάτε το drone
σας πάνω ή πλησίον μιας
περιοχής που να επηρεάζει
τη δημόσια ασφάλεια ή
όπου βρίσκονται σε εξέλιξη
επιχειρήσεις άμεσης ανάγκης.
Αυτές περιλαμβάνουν
καταστάσεις όπως τροχαίο
ατύχημα, επιχειρήσεις της
αστυνομίας, πυρκαγιά ή
προσπάθειες πυρόσβεσης
ή έρευνα και διάσωση.

Εάν σκοπεύετε να πετάξετε
το drone σας για ή στη
δουλειά (εμπορικοί λόγοι)
υπάρχουν επιπρόσθετοι
κανονισμοί τους οποίους
πρέπει να ακολουθήσετε.
Επίσης θα χρειαστεί να
προβείτε σε καταγραφή του
drone σας και να πάρετε
άδεια ή διαπίστευση.

Να θυμάστε ότι δεν πρέπει
να χειρίζεστε το drone
σας με τρόπο τέτοιο που
να δημιουργεί κίνδυνο σε
άλλο αεροσκάφος, άτομο
ή περιουσία.

Να σέβεστε τα
προσωπικά δεδομένα.
Μη μαγνητοσκοπείτε ή
φωτογραφίζετε ανθρώπους
δίχως την συγκατάθεσή τους
— αυτό μπορεί να σημαίνει
παραβίαση άλλων νόμων.

Πρέπει να πετάτε μόνο ένα
drone την κάθε φορά.

Πρέπει να το πετάτε μόνο
στη διάρκεια της ημέρας και
δεν πρέπει να το πετάτε μέσα
στα σύννεφα ή σε ομίχλη.

KNOWYOURDRONE.GOV.AU

1908.2916 (G r eek)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΤΗΣΗ
ΣμηΕΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) - DRONES

