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Τι σημαίνει ΣΜηΕΑ (Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους); 

Είναι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UA) μαζί με όλο τον σχετικό 
εξοπλισμό που αφορά στην υποστήριξη αυτού (σταθμός ελέγχου, 
δυνατότητα σύνδεσης δεδομένων και τηλεχειρισμού, εξοπλισμός πλοήγησης 
κ.λπ.), ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους. 

Τι είναι το ΜΤΟΜ (Maximum Take of Mass); 

Είναι η μέγιστη μάζα του αεροσκάφους κατά την απογείωση 



 

 
 
 

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη για ζημιές που μπορεί να συμβούν σε 
τρίτους, από τη λειτουργία και χρήση του ΣΜηΕΑ, σύμφωνα με τον 
κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα 
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣΜηΕΑ  
 

 

(αριθμός Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016, αριθμός ΦΕΚ 3152/Τεύχος Β’/ 
30/09/2016 

Τι καλύπτεται ; 



 

 
 
 

«Ανοικτή» Κατηγορία - UAS Open Category 

 
1α. CAT A0  
«Mini Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» (ΜΤΟΜ) < 1 Kg 
 
1β. CAT A1  
«Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών»  (ΜΤΟΜ) 1 - 4 Kg 
 
1γ. CAT A2  
«Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών»  (ΜΤΟΜ) 4 - 25 Kg 
 

Κατηγορίες ΣΜηΕΑ 



 

 
 
 

«Ειδική» Κατηγορία - UAS Specific Category  
Κατηγορία των ΣΜηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να 
ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων 
εκτελείται 
 

«Πιστοποιημένη» Κατηγορία - UAS Certified Category 
Είναι η κατηγορία των ΣΜηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία 
διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα 
επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με: 
• προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και 
• πιστοποιητικών αξιοπλοΐας 

Κατηγορίες ΣΜηΕΑ 



Ο εκμεταλλευόμενος/ιδιοκτήτης/χειριστής ΣΜηΕΑ: 

  

 «Πιστοποιημένης Κατηγορίας» 

 «Ειδικής Κατηγορίας» 

 «Ανοικτής Κατηγορίας»  

□ σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης 

□ σε περίπτωση υποκατηγορίας CAT A2   

Υποχρέωση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 



 

 
 
 

        Σωματικές Βλάβες/     
        Απώλεια Ζωής ενός ατόμου                       € 1.000.000 
 
        Υλικές Ζημιές                                    € 150.000  
    
        Ομαδικό Ατύχημα                         € 1.000.000  
      
        Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας                        € 1.000.000   

        Καλύψεις            Πρόγραμμα Α’ 
                                   Υποχρεωτική Ασφάλιση 

Πρόγραμμα Υποχρεωτικής Ασφάλισης 



 

 
 
 

«Ανοικτή»                       250€   300€ 
 
«Ειδική»           340€   390€ 
    
«Πιστοποιημένη»          420€   470€  

Κατηγορία                 Ασφάλιστρα   
ΣΜηΕΑ       Απαλλαγή 

             1.000€       2.000€ 

Τιμολόγιο Προγράμματος 



 

 
 
 

     Σωματικές Βλάβες/     
     Απώλεια Ζωής ενός ατόμου                      € 10.000 
 
     Υλικές Ζημιές                               € 5.000  
    
     Ομαδικό Ατύχημα                      € 10.000  
      
     Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας                     € 10.000   

      Καλύψεις       Πρόγραμμα Β’ 
                                Προαιρετική Ασφάλιση 

Πρόγραμμα Προαιρετικής Κάλυψης 



 

 
 
 

Έως 500€                          50€  
 
501€ - 1.000€              70€    
 
1001€ - 3.000€           120€ 
 
Άνω των 3.001€         200€ 
 

Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά           250€  

Αξία ΣΜηΕΑ   Ασφάλιστρα  

Τιμολόγιο Προγράμματος 



 

 
 
 

Σημειώσεις 

• Ο εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣΜηΕΑ οφείλει να 
συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό. 

• Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να διαθέτει τα οριζόμενα 
από τον προαναφερόμενο Κανονισμό πιστοποιητικά, πτυχία & 
άδειες. 

• Η χρήση των ΣΜηΕΑ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
προδιαγραφές τους. 

• Κάθε ΣΜηΕΑ ασφαλίζεται με ξεχωριστό συμβόλαιο. 
• Ως γεωγραφικά όρια κάλυψης ορίζεται όλη η Ελληνική 

Επικράτεια. 



 

 
 
 

Σημειώσεις 

• Ο χειριστής οφείλει να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον 
χειρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση  αερομοντέλου. 

• Ο χειριστής οφείλει να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο 
σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή για τους 
απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του. 

• Ο χειριστής οφείλει να διακόπτει άμεσα τις πτήσεις, εφόσον οι 
συνθήκες γίνονται ακατάλληλες για την ασφαλή πτήση του 
συγκεκριμένου μοντέλου.  

• Δεν εκδίδονται ομαδικά συμβόλαια. 



 

 
 
 

Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται, ενδεικτικά : 
 

ᵡ Ζημιές στο ίδιο το ΣΜηΕΑ και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του.  
ᵡ Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του ΣΜηΕΑ.  
ᵡ Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα.  
ᵡ Ζημίες προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, 

δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα. 
ᵡ Ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από συμμετοχή σε αγώνες. 
ᵡ Ζημιές από άτομα που χειρίζονται το τηλεκατευθυνόμενο αερομοντέλο 

και που δεν αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
ᵡ ΣΜηΕΑ  τo οποίο χρησιμοποιείται για ερευνητικούς ή στρατιωτικούς 

σκοπούς.  
ᵡ ΣΜηΕΑ  που ίπταται σε εσωτερικό χώρο. 



 

 
 
 

 
 

Εμπορική Διεύθυνση 


