
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εργαλεία αξιολόγησης και 

Πιστοποιήση   

Drone technology training 

to boost EU entrepreneurship and 

Industry 4.0 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 

υλικό που προσφέρεται αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέως, το 

Εθνικό Πρακτορείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι  για  

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται  σ’αυτό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις βασικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές και τα 

ιδρύματα ΕΕΚ σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι συμμετέχοντες προκειμένου να 

αποκτήσουν αυτόματα πιστοποιητικά παρακολούθησης στα αγγλικά. Επιπλέον, θα 

δοθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν 

να λάβουν πιστοποιητικό από τους εταίρους του έργου που βρίσκονται στη χώρα τους. 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αυτή η παράγραφος εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι συμμετέχοντες για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στο υλικό και πώς μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στον τομέα της 

τεχνολογίας drone. 

Ως πρώτο βήμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο της πλατφόρμας 

e- Learning https://edudrone-project.eu/lms/register και να συνδεθούν. Στην 

πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες θα βρουν διάφορες ενότητες καθεμία από τις οποίες 

σχετίζεται με διαφορετικά θέματα.  

Μέσω της ανάγνωσης και της μελέτης των διαφανειών κάθε ενότητας οι 

συμμετέχοντες μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας Drone. Όταν αισθάνονται πως έχουν αποκτήσει ένα καλό επίπεδο γνώσης, 

μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους με μερικά κουίζ. 
 

Κουίζ 

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν όλα τα κουίζ που πρέπει να ολοκληρώσουν οι 

συμμετέχοντες για να αποδείξουν τις γνώσεις τους στον τομέα της τεχνολογίας drone. 

Κάθε ενότητα διαθέτει ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών που αποτελείται από 

10 ερωτήσεις με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις.  

Παρουσιάζονται παρακάτω ακολουθώντας τη σειρά των κεφαλαίων στην πλατφόρμα e-

learning. 

1_ Εισαγωγή στη Τεχνολογία Drone – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις 

Τεστ 
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Ερώτηση 1: Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις είναι η σωστή;  

Απάντηση 1: Το drone είναι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο είναι 
τηλεχειριζόμενο ή μπορεί να πετάξει αυτόνομα μέσω ελεγχόμενου λογισμικού 
σχεδιαζόμενων πτήσεων που λειτουργούν σε συνδυασμό με αισθητήρες και GPS 

Απάντηση 2: Το drone δεν μπορεί να πετάξει αυτόνομα 

Απάντηση 3: : Το drone δεν μπορεί να κάνει χρήση του GPS 

Απάντηση 4: Το drone δεν μπορεί να είναι τηλεχειριζόμενο 

 

Ερώτηση 2: Tα πανελικόπτερα (omnicopter)drones μπορούν να κινηθούν προς τα πίσω. 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 3: Το drone με άνοιγμα φτερών  7 μέτρων είναι: 

Απάντηση 1: Ένα μεγάλο drone 

Απάντηση 2: Ένα μεσαίο drone 

Απάντηση 3: Ένα μικρό drone 

Απάντηση 4: Ένα ορνιθόπτερο(ornithopter) drone 

 

Ερώτηση 4: Πως πετάει ένα drone με πολλαπλούς-ρότορες? 

Απάντηση 1: Δημιουργώντας ώθηση με κίνηση αέρα επάνω και κάτω στο φτερό 

Απάντηση 2: Αλλάζοντας τη γωνία προσβολής των ελίκων 

Απάντηση 3: Δημιουργώντας κατακόρυφη ώθηση χρησιμοποιώντας τους ρότορες  

Απάντηση 4: Δημιουργώντας ασανσέρ και ώθηση κουνώντας πάνω κάτω τα φτερά  

 

Ερώτηση 5: Οπτικός ορίζοντας (ΟΟ) σημαίνει: 

Απάντηση 1: ο πιλότος πρέπει να φοράει τα γυαλιά συνεχώς  

Απάντηση 2: ο πιλότος πρέπει να διατηρεί την οπτική επαφή με το drone συνεχώς  

Απάντηση 3: ο πιλότος πρέπει να βλέπει συνεχώς τη ζωντανή αναμετάδοση από τη 
κάμερα του drone  

Απάντηση 4: τίποτα από τα παραπάνω  

Ερώτηση 6: ποιο από τα παρακάτω σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Έλεγχο Ταχύτητας 
(ΗΕΤ)είναι το σωστό: 

Απάντηση 1: ο ΗΕΤ ελέγχει όλους τους ηλεκτρικούς κινητήρες ενός drone 

Απάντηση 2: ο ΗΕΤ ελέγχει μόνο έναν ηλεκτρικό κινητήρα ενός drone  
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Απάντηση 3: ο ΗΕΤ χρησιμοποιείται για να αυτοματοποιήσει το όριο ταχύτητας του 
drone  

Απάντηση 4: ο ΗΕΤ συνδέει τον ελεγκτή πτήσης με τον Πίνακα Διανομής Ισχύος (ΠΔΙ)  

 

Ερώτηση 7: Ποιες από τις παρακάτω εντολές κίνησης θα περιστρέψουν το drone προς 
τα δεξιά; 

Απάντηση 1: Μοχλός Ισχύος  

Απάντηση 2: Κλίση 

Απάντηση 3: Κλυδωνισμός 

Απάντηση 4: Περιστροφή γύρω από τον κατακόρυφο άξονα 

 

Ερώτηση 8: Ποιους από τους ακολούθους τύπους συστήματος προώθησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ένα drone: 

Απάντηση 1: Μηχανή Εσωτερικής Καύσης 

Απάντηση 2: Μηχανές  τουρμπίνας αερίου 

Απάντηση 3: Τροφοδοσία μπαταρίας  

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Το drone λειτουργεί μόνο με φωτοβολταϊκα πανελς και μπορεί να πετάξει 
γύρω από τον πλανήτη χωρίς σταματημό   

Απάντηση 1: Ναι, τα ηλιακά ηλεκτρικά ΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα για απεριόριστη πτήση 

Απάντηση 2: Όχι 

Απάντηση 3: Ναι, το Solar Impulse το κάνει ήδη  

Απάντηση 4: Ναι, εάν τα φτερά είναι αρκετά μεγάλα 

 

Ερώτηση 10: Το πρώτο μοντέρνο τετρακόπτερο (quadcopter) drone εμφανίστηκε στη 
δεκαετία του 1990  

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

2_ Σχεδιασμός και Κατασκευή DRONE – Αυτοαξιολόγηση-Ερωτήσεις/ 
Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστές; 
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Απάντηση 1: Το μέγεθος των ελίκων του drone καθορίζεται από το μέγεθος του 

πλαισίου/σκελετού drone. 

Απάντηση 2: Το μέγεθος της έλικας του drone είναι άμεσα ανάλογο με την ισχύ 

που παράγεται από τον κινητήρα 

Απάντηση 3: Το μέγεθος των ελίκων των drone καθορίζεται από τον τύπο του 

κινητήρα. 

 

 

Ερώτηση 2: Οι μέγιστες διαστάσεις ενός πλαισίου drone καθορίζονται κυρίως από τη 

μεγαλύτερη διαγώνια απόσταση μεταξύ δύο κινητήρων. 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 3 :Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός κινητήρα drone θα μπορούσαν να 

είναι: 

 Απάντηση 1: δύναμη 

Απάντηση 2: ταχύτητα 

Απάντηση 3: διαστάσεις 

Απάντηση 4: : Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 4: Ο κάθε κινητήρας  drone δεν πρέπει να παράγει την ίδια ισχύ για να 

εξασφαλίσει την ίδια ώθηση. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

Ερώτηση 5 : Οι συνθήκες που απαιτούνται από το σχεδιασμό και την κατασκευή των 

drone είναι: 

Απάντηση 1: διάρκεια πτήσης 

Απάντηση 2: λειτουργία συνδεσιμότητας 

Απάντηση 3: χρήση συστήματος πλοήγησης 

Απάντηση 4: συχνότητα λειτουργίας 
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Απάντηση 5: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 6: Ποια από τα παρακάτω μέρη θα μπορούσαν να είναι εξαρτήματα ενός 

drone: 

Απάντηση 1: σκελετός 

Απάντηση 2: προπέλες 

Απάντηση 3: ρυθμιστές ταχύτητας 

Απάντηση 4: μπαταρίες 

Απάντηση 5: ελεγκτής πτήσης 

Απάντηση 6:   Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 7: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά εξετάζονται κατά το σχεδιασμό / 

παραγωγή ή την αγορά του σκελετού: 

Απάντηση 1: σχήμα 

Απάντηση 2: μέγεθος 

Απάντηση 3: βήμα 

Απάντηση 4: υλικό 

Απάντηση 5: ελεγκτής πτήσης 

 

Ερώτηση 8 : Ποια από τις παρακάτω συσκευές θα μπορούσε να είναι ένα drone: 

Απάντηση 1: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (ΜΕΑ) 

Απάντηση 2: Μη επανδρωμένο επιφανειακό όχημα (ΜΕΕΟ) 

Απάντηση 3: Μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα (ΜΕΥΟ) 

Απάντηση 4: Μη επανδρωμένο εδαφικό όχημα(ΜΕΕΟ) 

Απάντηση 5: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Η απόσταση μεταξύ των κινητήρων καθορίζεται από τις διαστάσεις των 

ελίκων. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό  
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Ερώτηση 10: Τα UAV drones είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροκινητήρες, ένα για κάθε 

έλικα 

.  

 

Απάντηση 1:Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

 

3_ Προγραμματισμός drone – Αυτοαξιολόγηση-Ερωτήσεις/ Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή; 

Απάντηση 1: Η λειτουργία acro mode χρησιμοποιεί μόνο το γυροσκόπιο. 

Απάντηση 2: Σε λειτουργία acro mode, ο χειριστής χρησιμοποιεί το ραδιοχειριστήριο του 
δέκτη για τον έλεγχο της γωνιακής ταχύτητας και για τη διατήρηση της θέσης του drone 

Απάντηση 3: Σε λειτουργία acro mode, το γκάζι είναι χειροκίνητο. 

Απάντηση 4: : όλα τα παραπάνω  

 

 

Ερώτηση 2: Το ομοαξονικό δικόπτερο δεν χρησιμοποιεί δύο έλικες ευθυγραμμισμένες 
μεταξύ τους. 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 3: Οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες μορφές drone είναι :  

Απάντηση 1: δικόπτερα 

Απάντηση 2: ομοαξονικά δικόπτερα 

Απάντηση 3: drones με άλλες ομοαξονικές διαμορφώσεις 

Απάντηση 4:  όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 4 : Η λειτουργία κρατήματος ύψους χρησιμοποιεί μόνο το βαρόμετρο για τη 
σταθεροποίηση των drones. 

Απάντηση 1:Λάθος  

Απάντηση 2: Σωστό 
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Ερώτηση 5: Τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης ομοαξονικών κινητήρων είναι: 

Απάντηση 1: ασφαλής προσγείωση σε περίπτωση αποτυχίας ενός κινητήρα 

Απάντηση 2: ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο 

Απάντηση 3: ότι είναι πιο εύκολο να το χειριστείς 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

  
Ερώτηση 6: Ένας τύπος drone "Almost-Ready-to-Fly" είναι ένα drone με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Απάντηση 1: ορισμένα τμήματα δε συμπεριλαμβάνονται και είναι απαραίτητο να 
τα αποκτήσετε ξεχωριστά 

Απάντηση 2: ένα μηχάνημα που μπορεί να πετάξει χωρίς ρυθμιστές ταχύτητας  

Απάντηση 3: ένα μηχάνημα που μπορεί να πετάει χωρίς ελεγκτή πτήσης 

 

 

Ερώτηση 7: Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστές: 

Απάντηση 1: Η Loiter Mode θα επιχειρήσει αυτόματα να διατηρήσει την τρέχουσα 
τοποθεσία, θέση και το υψόμετρο  

Απάντηση 2: Ο χειριστής μπορεί να πετάξει σε λειτουργία Loiter σαν να ήταν σε 
μια πιο χειροκίνητη πτήση 

Απάντηση 3: Στη λειτουργία Loiter, ο χειριστής δεν μπορεί να ελέγξει τη θέση του τροχού 
με τα ραβδιά ελέγχου. 

 

 

Ερώτηση 8 : Ποιος από τους ακόλουθους τρόπους πτήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τα drones: 

Απάντηση 1: Drift Mode 

Απάντηση 2: Flip Mode 

Απάντηση 3: Guided Mode 

Απάντηση 4: PosHold Mode 

Απάντηση 5: Όλα τα παραπάνω  

 

Ερώτηση 9: Ο τρόπος πτήσης αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής 
πτήσης βοηθάει τον πιλότο να ελέγχει το drone. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 



 

 

12 

 

Ερώτηση 10: Στη λειτουργία αυτόματης πτήσης, τα σημεία GPS και το υψόμετρο 
προγραμματίζονται πριν από την πτήση.  

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

4_ Η πλοήγηση / χειρισμός του drone – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις 
Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν εξαρτήματα ενός πομπού; 

Απάντηση 1: Κεραία. 

Απάντηση 2: Οθόνη LCD 

Απάντηση 3: Διακόπτης ταχύτητας 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω  

 

Ερώτηση 2: Η  Λειτουργία / πλοήγηση ενός drone δεν αφορά το δώσιμο εντολών μέσω 
πομπού.  

Απάντηση 1: Σωστό  

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 3: Ποιες εντολές χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση σε ένα drone ,: 

 Απάντηση 1: Στροφή-Roll 

Απάντηση 2: Κλίση- pitch 

Απάντηση 3: Περιστροφή-yaw 

Απάντηση 4: Μοχλός ισχύος (Γκάζι)- throttle 

Απάντηση 5: Όλα τα παραπάνω 

 

 
Ερώτημα 4: Ένας βασικός κανόνας για τη λειτουργία των drones είναι να ελέγξετε την 
μπαταρία πριν από την πρώτη πτήση. 

 Απάντηση 1: Λάθος 

 Απάντηση 2: Σωστό 
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Ερώτηση 5: Πριν από κάθε πτήση πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Return to 
Home".  

Απάντηση 1: Λάθος  

Απάντηση 2: Σωστό 

 

 
Ερώτηση 6: Η εντολή Yaw (περιστροφή) περιστρέφει το drone δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα.  

Απάντηση 1: Λάθος 

 Απάντηση 2: Σωστό 

 

 
Ερώτημα 7: Ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την αύξηση της 
ασφάλειας των πτήσεων:  

Απάντηση 1: No Fly Zone 

Απάντηση 2: Ready To Fly 

Απάντηση 3: Google Fly 

 

 
Ερώτηση 8: Ποιοι από τους ακόλουθους κανόνες πρέπει να τηρούνται για την πτήση ενός 
drone:  

Απάντηση 1: Τα drones πρέπει να ανυψωθούν σε ύψος μικρότερο από 400 πόδια πάνω 
από το έδαφος  

Απάντηση 2: Η περιοχή του αεροδρομίου θα πρέπει να αποφεύγεται  

Απάντηση 3: Πρέπει να αποφευχθεί η περιοχή στην οποία υπάρχουν στρατιωτικά κτίρια  

Απάντηση 4: Πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι  

Απάντηση 5: Μην πιλοτάρετε το drone υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ  

Απάντηση 6: Όλα τα παραπάνω 

 

 
Ερώτηση 9: Η εντολή Pitch μετακινεί το drone προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.  

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 
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Ερώτηση 10: Χρησιμοποιώντας εντολές Roll θα μετακινήσετε τα drones προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά. 

 Απάντηση 1: Λάθος  

Απάντηση 2: Σωστό 

 

5_ Αξεσουάρ των drones– Αυτοαξιολόγηση-Ερωτήσεις / Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποιες από τις ακόλουθες μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο ενός drone 

Απάντηση 1: Κανονικός ελεγκτής RC  

Απάντηση 2: Bluetooth  

Απάντηση 3: Σύνδεση WiFi  

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

 
Ερώτηση 2: Το επιταχυνσιόμετρο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της γραμμικής 
επιτάχυνσης σε έναν ή τρεις άξονες.  

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

 
Ερώτηση 3: Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστές:  

 Απάντηση 1: Το Gimbal είναι μια συσκευή drone που χρησιμοποιείται για τη 
σταθεροποίηση μιας βιντεοκάμερας σε όλους τους άξονες  

Απάντηση 2: Ένα σύστημα "gimbal" περιλαμβάνει ένα μηχανικό σκελετό, δύο ή 
περισσότερους κινητήρες και αισθητήρες.  

Απάντηση 3: το τριαξονικό Gimbal προσφέρει καλύτερη σταθερότητα βίντεο από το 
διαξονικό 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

 
Ερώτηση 4: Το "First Person View" είναι ένα σύστημα που αποτελείται από μια 
βιντεοκάμερα drone που μεταδίδει βίντεο σε πραγματικό χρόνο και μια οθόνη εικονικής 
πραγματικότητας ή γυαλιά μέσω των οποίων ο χειριστής μπορεί να δει τις 
μεταδιδόμενες εικόνες.  

Απάντηση 1: Λάθος  
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Απάντηση 2: Σωστό 

 

Ερώτηση 5: Το επιταχυνσιόμετρο δεν πρέπει να τοποθετηθεί στον ελεγκτή πτήσης έτσι 
ώστε οι γραμμικοί άξονες να ευθυγραμμίζονται με τους κύριους άξονες του UAV. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

 
Ερώτηση 6: Το γυροσκόπιο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο άξονάς του περιστροφής 
να ευθυγραμμίζεται με τους άξονες UAV.  

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

 
Ερώτηση 7: Ποιος από τους παρακάτω τύπους αισθητήρων χρησιμοποιείται για την 
αποφυγή εμποδίων:  

Απάντηση 1: Lidar  

Απάντηση 2: Υπερηχητικός 

Απάντηση 3: Υπέρυθρες 

Απάντηση 4: Μοριακός 

 

 
Ερώτηση 8: Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή:  

Απάντηση 1: οι αισθητήρες για την ανίχνευση εμποδίων είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, ειδικά 
για το χαρακτηριστικό Home Back  

Απάντηση 2: Η πλοήγηση του drone σε εσωτερικό χώρο είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς 
αισθητήρες για την ανίχνευση εμποδίων  

Απάντηση 3: Το κόστος ασφάλισης των drone είναι πολύ χαμηλότερο εάν είναι 
εξοπλισμένο με αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων  

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Το βαρόμετρο μετρά την πίεση και το αν το υψόμετρο στο οποίο 
πετάνε τα drones  αλλάζει. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 
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Ερώτηση 10: Ένα IMU περιέχει τόσο επιταχυνσιόμετρο όσο και γυροσκόπιο. 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

6_ Συντήρηση Drone – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Η συντήρηση είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα επειδή: 

Απάντηση 1: μπορεί να εξοικονομήσει πόρους 

Απάντηση 2: μειώνει τις πιθανότητες ατυχημάτων 

Απάντηση 3: μειώνει τον κίνδυνο αστικής ευθύνης 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 2: Αναβαθμίζει το λογισμικό του drone κατά τη λειτουργία συντήρησης.  

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 3: Τα παρακάτω πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε πτήση:  

Απάντηση 1: Σημάνσεις εγγραφής 

Απάντηση 2: Zημιά στους έλικες 

Απάντηση 3: Κεραίες 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 4: Η μπαταρία θα πρέπει να φυλάσσεται: 

Απάντηση 1: Με πλήρη ισχύ 

Απάντηση 2: Αποφορτισμένη από 40-65% 

Απάντηση 3: Αποφορτισμένη από 10-40% 

Απάντηση 4: Αποφορτισμένη από 65-80% 

 

Ερώτηση 5: Μη προγραμματισμένη συντήρηση του drone θα πρέπει να γίνεται:  

Απάντηση 1: Πριν και μετά από κάθε πτήση 

Απάντηση 2: Πριν από κάθε πτήση  

Απάντηση 3: Μετά από κάθε πτήση 

Απάντηση 4: Όταν ο κατασκευαστής του drone απαιτεί μια μη 
προγραμματισμένη ενημέρωση λογισμικού συστήματος  
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ερώτηση 6: Ποια από τις παρακάτω φράσεις σχετικά με τις δοκιμές ενός drone είναι η 
σωστή: 

Απάντηση 1: περιλαμβάνει αναβαθμίσεις λογισμικού 

Απάντηση 2: μπορούν να γίνονται  πριν και μετά από κάθε πτήση 

Απάντηση 3: μπορούν να γίνονται  μετά από κάθε 200 πτήσεις  

Απάντηση 4: πρέπει να γίνονται  μόνο εάν υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 

 

Ερώτηση 7: Ποια από τις παρακάτω φράσεις σχετικά με το προγραμματισμένο 
πρόγραμμα συντήρησης είναι η σωστή: 

Απάντηση 1: Δεν είναι απαραίτητο εάν ο κατασκευαστής δεν παρέχει έγγραφα 
συντήρησης του κατασκευαστή 

Απάντηση 2: Πρέπει να γίνεται πριν και μετά από κάθε πτήση 

Απάντηση 3: Θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός πρωτοκόλλου που έχει καθιερωθεί 
από τον αερομεταφορέα drone  

Απάντηση 4: Μετά τις οδηγίες του κατασκευαστή είναι προαιρετική  

 

Ερώτηση 8: Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον έλεγχο πριν 
από την πτήση;  

Απάντηση 1: Έλεγχος στα επίπεδα μπαταρίας για τους σταθμούς ελέγχου  

Απάντηση 2: Έλεγχος της επικοινωνίας με τον σταθμό ελέγχου 

Απάντηση 3: Οπτικός έλεγχος του σταθμού ελέγχου 

Απάντηση 4: Λειτουργικός έλεγχος του σταθμού ελέγχου 

 

Ερώτηση 9: Οι έλικες πρέπει να αντικαθίστανται:  

Απάντηση 1: Μετά από κάθε 100 πτήσεις  

Απάντηση 2: Μετά από κάθε 200 πτήσεις 

Απάντηση 3: Μετά από κάθε 300 πτήσεις 

Απάντηση 4: Μετά από κάθε 400 πτήσεις 

 

Ερώτηση 10: Οι σημάνσεις εγγραφής πρέπει να ελέγχονται κατά τον έλεγχο πριν από την 
πτήση. 

 Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 
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7_ Ασφάλεια και Κανονισμός– Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται κίνδυνος για την ασφάλεια 
χρήσης ενός Drone;  

Απάντηση 1: Τυποποιημένοι κίνδυνοι διαδικασιών λειτουργίας 

Απάντηση 2: Κίνδυνος συγκρούσεων 

Απάντηση 3: Κίνδυνος σύγκρουσης Ανθρώπου-Drone 

Απάντηση 4: Μικρός κίνδυνος ηλεκτροσόκ 

 

Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται/ούνται ως Tυπικοί Κίνδυνοι 
Διαδικασιών Λειτουργίας;  

Απάντηση 1: Μη εκπαιδευμένοι φορείς εκμετάλλευσης drone  

Απάντηση 2: Έλλειψη ελέγχων πριν και μετά την πτήση  

Απάντηση 3: Κακές καιρικές συνθήκες και μειωμένη ορατότητα του χειριστή 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω  

 

Ερώτηση 3: Τα drones δεν θεωρούνται κίνδυνος για τα αεροσκάφη 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 4: Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας τα 
πουλιά μπορούν να προκαλέσουν πολύ περισσότερη ζημιά από τα drones 
(παρόμοιου μεγέθους και ταχύτητας) 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 5: Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας του EΟΑΑ, τα μεγάλα αεροπλάνα 
και τα μεγάλα στροφικά σκάφη είναι πιο ανθεκτικά στις συγκρούσεις drone(για 
τις μικρότερες κατηγορίες drones) 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

 

Ερώτηση 6: Οι έλικες πολλαπλών ρότορων προκαλούν περισσότερη ζημιά στο 
Drone –περιπτώσεις  Ανθρώπινης Σύγκρουσης, λόγω της μεγαλύτερης 
αεροδυναμικής έλξης τους 
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Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ θεωρείται γενική κατευθυντήρια 
γραμμή ασφαλείας για την πτήση ενός drone;  

Απάντηση 1: To drone σας έχει μέγιστο περιορισμό ύψους πτήσης 

Απάντηση 2: To drone σας χρειάζεται να ζυγίζει λιγότερο από 1kg για να πετάξει 
κοντά στα αεροδρόμια 

Απάντηση 3: Χρειάζεστε ειδική άδεια για να οδηγείται πάνω από κατοικημένες περιοχές 

Απάντηση 4: Πρέπει να εγγράψετε το drone σας σε μια αρμόδια αρχή πριν πετάξετε 

 

Ερώτηση 8: Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ 2018/1139  

Απάντηση 1: κρατώντας μακριά τα drones μακριά από επανδρωμένα αεροσκάφη, 
προστατεύοντας τους ανθρώπους και την κρίσιμη και ευαίσθητη υποδομή  

Απάντηση 2: κρατώντας τα drones σε κατάλληλη απόσταση από τους πυρηνικούς 
αντιδραστήρες, τις στρατιωτικές βάσεις ή τους αγωγούς πετρελαίου  

Απάντηση 3: εξασφάλιση απορρήτου, μέσω ενός κατάλληλου διαχωρισμού από 
κατοικημένες περιοχές  

Απάντηση 4: όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Ο νέος ειδικός κανονισμός της αεροπορίας στην ΕΕ προβλέπει  

Απάντηση 1: 4 κατηγορίες των drones (μικρό, ανοικτό, Ειδικό, πιστοποιημένο) 

Απάντηση 2: 3 κατηγορίες των drones (ανοικτό, Ειδικό, πιστοποιημένο) 

Απάντηση 3: 2 κατηγορίες των categories (επαγγελματικό, αναψυχής) 

Απάντηση 4: 4 κατηγορίες των drones (ακίνδυνο, ανοικτό, ειδικό, επαγγελματικό) 

 

Ερώτηση 10: Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό της ΕΕ οι απαιτήσεις για τα μικρά 
drones (μέχρι 25kg) 

Απάντηση 1: θα είναι διαθέσιμα στην αγορά χωρίς τη Σήμανση CE 

Απάντηση 2: θα είναι διαθέσιμα στην αγορά με τη Σήμανση CE με 3 κατηγορίες (C1, C2, 
C3) 

Απάντηση 3: θα είναι διαθέσιμα στην αγορά με τη Σήμανση CE με 4 κατηγορίες (C1, C2, 
C3, C4) 

Απάντηση 4: θα είναι διαθέσιμα στην αγορά με τη Σήμανση CE με 5 κατηγορίες 
(C0, C1, C2, C3, C4) 
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8_ Εμπορική χρήση των drones – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Business Insider, το 2017 πωλήθηκαν περισσότερα: 

Απάντηση 1:1 εκατομμύριο drones  

Απάντηση 2:14 εκατομμύρια drones 

Απάντηση 3:7 εκατομμύρια drones 

Απάντηση  4:10 εκατομμύρια drones  

 

Ερώτηση 2: Η αποστολή της εταιρείας Zipline είναι: 

Απάντηση 1: να διανείμει φάρμακα στα πιο δύσκολα μέρη του πλανήτη  

Απάντηση 2: να διεξάγει ασφαλείς ελέγχους έργων υποδομής 

Απάντηση 3: να παρέχει υψηλής ποιότητας υλικών για ταινίες 

Απάντηση 4: η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 

Ερώτηση  3: Ποια από τις παρακάτω εταιρείες δουλεύουν πάνω στην αγορά drone;  

Απάντηση 1: Soarability Technologies 

Απάντηση 2: Agrobiotics 

Απάντηση 3: Dron Sfera 

Απάντηση 4: Όλες οι προ-αναφερόμενες 

 

Ερώτηση 4: Η BioCarbon έχει αναπτύξει μια τεχνική που θα μπορούσε να επιτρέψει στα 
drones  να: 

Απάντηση 1: Κοπούν έως και 15 εκατομμύρια δέντρα ανά έτος 

Απάντηση 2: Φυτέψει ένα δισεκατομμύριο δέντρα το χρόνο 

Απάντηση 3: Να εντοπίσει πάνω από 100 ρύπους στον αέρα 

 

Ερώτηση 5; Ποια Πολωνική πόλη καταπολεμά την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη βοήθεια 
του ιπτάμενου εργαστηρίου Scentroid DR 1000? 

Απάντηση 1:Κρακοβία 

Απάντηση 2:Βαρσοβία 

Απάντηση 3:Κατοβίτσε 

Απάντηση 4:Γκντανσκ 

 

Ερώτηση 6: Υπάρχει καμία πόλη στην οποία τα drones λειτουργούν ως ταξί;  
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Απάντηση 1: Ναι – Ντουμπάι 

Απάντηση 2: Ναι – Τόκιο 

Απάντηση 3:Ναι – Λιανγιουνγκάνγκ 

Απάντηση 4: Όχι 

 

Ερώτηση 7: Υπάρχουν drones που είναι ικανά να μεταφέρουν γύρη μεταξύ λουλουδιών 
όπως οι μέλισσες;  

Απάντηση 1: Ναι 

Απάντηση 2: Όχι 

 

Ερώτηση 8:  Η εφαρμογή drone στον αγροτικό τομέα μπορεί να είναι:  

Απάντηση 1: Αεροψεκασμός 

Απάντηση 2: Παρακολούθηση της κτηνοτροφίας 

Απάντηση 3: Ψεκασμός 

Απάντηση 4: Δημιουργία λεπτομερών χαρτών 

 

Ερώτηση 9:  Στη γεωργία, τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός drone είναι: 

Απάντηση 1: Aνάλυση κάμερας, μήκος πτήσης 

Απάντηση 2:  Ανθεκτικότητα, μήκος πτήσης 

Απάντηση 3: Ανθεκτικότητα, εκπομπή θορύβου 

 

Ερώτηση 10: Ο χρόνος και το εύρος της πτήσης του drone Atlas Pro είναι: 

Απάντηση 1: 55 λεπτά και 50 χιλιόμετρα 

Απάντηση 2: 45 λεπτά και 50 χιλιόμετρα 

Απάντηση 3: 50 λεπτά και 55 χιλιόμετρα 

Απάντηση 4:50 λεπτά και 45 χιλιόμετρα 

 

 

9_ Μελέτες περίπτωσης στην βιομηχανία drone που  δίνουν κίνητρα 
επιχειρηματικότητας – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Ο τομέας UAV στην Ευρώπη εντός των 20 ετών: 

Απάντηση 1: αναμένεται να απασχολήσει άμεσα πάνω από 50,000 άτομα στην ΕΕ και να 
έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των  €5 δισ. ετησίως. 
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Απάντηση 2: αναμένεται να απασχολήσει άμεσα πάνω από 100.000 άτομα στην 
ΕΕ και να έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των €10 δισ. ετησίως. 

Απάντηση 3: αναμένεται να απασχολήσει άμεσα πάνω από 150,000 άτομα στην ΕΕ και 
να έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των  €10 δισ. ετησίως. 

Απάντηση 4: αναμένεται να απασχολήσει άμεσα πάνω από 100,000 άτομα στην ΕΕ και 
να έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των  €5 δισ. ετησίως. 

 

Ερώτηση 2: Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας για τα αστικά drones, 
κατασκευαστές και χειριστές των drones: 

Απάντηση 1: μπορεί να πλοηγηθεί σε ένα αρκετά εύκολο κανονιστικό τοπίο 

Απάντηση 2: θα πρέπει να περιηγηθεί σε ένα σύνθετο κανονιστικό τοπίο 

Απάντηση 3: πρέπει να περιηγηθεί σε ένα σύνθετο κανονιστικό τοπίο 

Απάντηση 4: θα πρέπει να πλοηγηθεί σε ένα αρκετά εύκολο κανονιστικό τοπίο 

 

Ερώτηση 3: Ποιο Ίδρυμα ενέκρινε σχέδιο για την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων 
κανονισμών για την υποστήριξη της πλήρους ενσωμάτωσης των drones στον 
Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο: 

Απάντηση 1: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EΟΑΑ)  

Απάντηση 2: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παρακολούθησης Δεδομένων Πτήσης (EOΠΔΠ) 

Απάντηση 3: Δίκτυο Προώθησης Ασφάλειας (ΔΠΑ) 

Απάντηση 4: Ομάδα Συντονισμού Ευρωπαϊκών Αρχών για την Παρακολούθηση 
Δεδομένων Πτήσης(ΕΑΠΔΠ) 

 

Ερώτηση 4:  Είναι η χρήση drones για ψυχαγωγικούς (προσωπικούς) σκοπούς 
επιτρεπόμενες στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από 
τις αεροπορικές αρχές, αλλά ακόμη, με κάποιους περιορισμούς. 

Απάντηση 1: Ναι 

Απάντηση 2: Όχι 

 

Ερώτηση 5: Τα μέλη του Drone Manufacturer Alliance Europe (DMAE) για ποιο πράγμα 
έχουν δεσμευθεί ? 

Απάντηση 1: Να επεκτείνουν την αγορά πολιτικών drones στην Ευρώπη, 
προσφέροντας θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και εμπνέοντας νέες 
δημιουργικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας  

Απάντηση 2: Να συνεργάζονται με τις ρυθμιστικές αρχές και τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion/european-operators-flight-data-monitoring-eofdm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-promotion/safety-promotion-network-spn
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Απάντηση 3: Να δημιουργήσει ένα καινοτόμο και εναρμονισμένο κανονιστικό τοπίο στην 
Ευρώπη  

Απάντηση 4: να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο είδος drone για υψηλότερα πρότυπα 
ασφαλείας 

 

Ερώτηση 6:  Ποιος είναι ο στόχος της πλατφόρμας λογισμικού Drone Deploy: (πολλαπλές 
απαντήσεις) 

Απάντηση 1: να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία drone για να μειώσει τους 
χρονικούς περιορισμούς 

Απάντηση 2: να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία drone για την αύξηση της 
απόδοσης 

Απάντηση 3: να απλοποιήσει τη τεχνική διαδικασία δημιουργώντας 
τρισδιάστατα μοντέλα που επιτρέπουν ταχύτερες και ακριβέστερες 
αξιολογήσεις και συντήρηση 

Απάντηση 4: να πραγματοποιεί επικίνδυνες εργασίες, αποφεύγοντας την 
ανθρώπινη παρέμβαση 

 

Ερώτηση 7: Ποια αποτελέσματα έλαβε η Delair με την επιχείρησή τους:  

Απάντηση 1: την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που απαιτείται στη γεωργία 

Απάντηση 2: επιτρέπει τη λήψη ταχύτερων και καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων 

Απάντηση 3: επιτρέπει στους χειριστές να εκτελούν επιτήρηση ημέρα και νύχτα 

Απάντηση 4: συλλέγει ταχύτερα δεδομένα υψηλής ποιότητας 

 

Ερώτηση 8: Ποια αποτελέσματα έλαβε η PWC με την επιχείρησή τους: 

Απάντηση 1: την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που απαιτείται στη γεωργία 

Απάντηση 2: επιτρέπει τη λήψη ταχύτερων και καλύτερων επιχειρηματικών 
αποφάσεων 

Απάντηση 3: επιτρέπει στους χειριστές να εκτελούν επιτήρηση ημέρα και νύχτα 

Απάντηση 4: την τεράστια απλοποιήση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 

Ερώτηση 9: Ποια αποτελέσματα έλαβε η Italdron με την επιχείρησή τους: 

Απάντηση 1: vτην αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που απαιτείται στη 
γεωργία 

Απάντηση 2: επιτρέπει τη λήψη ταχύτερων και καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων 

Απάντηση 3: επιτρέπει στους χειριστές να εκτελούν επιτήρηση ημέρα και νύχτα 

Απάντηση 4: συλλέγει ταχύτερα δεδομένα υψηλής ποιότητας 
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Ερώτηση 10:  Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στην αγορά των drone 

Απάντηση 1: να μειωθεί ο σημαντικός ρόλος της εξέλιξης της παγκόσμιας αγοράς 

Απάντηση 2: να θέσουν σε κίνδυνο τα ποιοτικά πρότυπα ασφαλείας 

Απάντηση 3: να χάσουν ηγετική θέση στην αεροδιαστημική και την άμυνα 

Απάντηση 4: να αποκτήσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξελισσόμενη 
παγκόσμια αγορά 

 

10_ Τεχνολογία Drone και επιχειρηματικότητα– Αυτοαξιολόγηση 
Ερωτήσεις Τεστ 

 

Ερώτηση 1: Ποια από τα παρακάτω είναι πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τα 
drones;  

Απάντηση1: Επιτρέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών εργασίας 

Απάντηση2: Αντικαθιστά τους ανθρώπους σε επικίνδυνες καταστάσεις 

Απάντηση3: Μπορεί να αποκτήσει ακριβή δεδομένα 

Απάντηση4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 2: Ποιες από τις ακόλουθες εφαρμογές ΔΕΝ είναι μεταξύ των εμπορικών 
χρήσεων drone? 

Απάντηση1: Μεταφορά ανταλλακτικών 

Απάντηση2: Μεταφορά προσώπων 

Απάντηση3: Σύντομες επισκευές 

Απάντηση4: Σύντομη παραγωγή ταινιών 

 

Ερώτηση 3: Ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές είναι κατάλληλες για τα drones? 

Απάντηση1: Παρακολούθηση κινδύνου 

Απάντηση2: Υπηρεσία Internet 

Απάντηση3: Υπηρεσίες ασφαλείας 

Απάντηση4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 3: Ποιοι από τους ακόλουθους τομείς εκμεταλλεύονται τα drones? 

Απάντηση1: Θαλάσσια Μηχανική  

Απάντηση2: Αυτοκινητοβιομηχανία  
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Απάντηση3: Υποδομές/Κατασκευές 

Απάντηση4: Αεροδιαστημική Μηχανική 

 

Ερώτηση 4: Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φύτευση καλλιεργειών 

Απάντηση1: Σωστό 

Απάντηση2: Λάθος 

 

Ερώτηση 5: Ποια από τις παρακάτω φράσεις σχετικά με τα drones ΔΕΝ είναι σωστή: 

Απάντηση1: τα drones μπορούν να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες των φυσικών 
καταστροφών 

Απάντηση2: τα drones μπορούν να παρέχουν σήμα διαδικτύου 

Απάντηση3: τα drones μπορούν να αποτρέψουν τους τυφώνες 

Απάντηση4: τα drones μπορούν να αποτρέψουν την ασφαλιστική απάτη 

 

Ερώτηση 6: Τα Drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τομέα της Ασφάλειας για: 

Απάντηση1: Σχεδίαση  

Απάντηση2: Προληπτική αντίδραση 

Απάντηση3: Ανίχνευση διάβρωσης 

Απάντηση4: Παρακολούθηση σταθερότητας επιφάνειας 

 

Ερώτηση 7: Τα Drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τομέα της Εξόρυξης για: 

Απάντηση1: Σχεδίαση 

Απάντηση2: Ανίχνευση διάβρωσης 

Απάντηση3: Χαρτογράφηση 

Απάντηση4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 8: Ποιες από τις ακόλουθες εταιρείες είναι γνωστές για την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα; 

Απάντηση1: Zipline 

Απάντηση2: Flirtey 

Απάντηση3: Drones for Development 

Απάντηση4: Όλες οι παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι η σωστή: 
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Απάντηση1: Το Dr.One μπορεί να μεταφέρει φάρμακα, εμβόλια, πακέτα αίματος 

Απάντηση2: Το Dr.One απαιτεί μια υποδομή διαδρόμου 

Απάντηση3: Το Dr.One μπορεί να μεταφέρει ανθρώπινα όργανα 

Απάντηση4: Όλα τα παραπάνω 

 

 

Ερώτηση 10: Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι η σωστή: 

Απάντηση1: Η εμπορική χρήση των drones επιτρέπεται σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες 

Απάντηση2: Ένας επιχειρηματίας drone δεν πρέπει να ακολουθεί τοπικούς κανονισμούς 
όσο ακολουθούν τους Ευρωπαϊκούς 

Απάντηση3: Η εμπορική χρήση των drones δεν επηρεάζεται από τους τοπικούς 
κανονισμούς 

Απάντηση4: Όλα τα παραπάνω 

 

 

11_ Drones και Κοινωνική ένταξη – Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Υπάρχει γενικά κανένας αποδεκτός ορισμός για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό; 

Απάντηση 1: Ναι 

Απάντηση 2: Όχι 

 

Ερώτηση 2: Ποια κατάσταση περιγράφει καλύτερα το κοινωνικό αποκλεισμό; 

Απάντηση 1 η κατάσταση στην οποία τα άτομα δεν είναι πρόθυμα να συμμετέχουν 
πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή 

Απάντηση 2: η κατάσταση στην οποία τα άτομα είναι ικανά να συμμετέχουν πλήρως 
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή 

Απάντηση 3: η κατάσταση στην οποία τα άτομα είναι αντικοινωνικά 

Απάντηση 4: η διαδικασία η οποία οδηγεί σε μια κατάσταση στην οποία τα άτομα 
αδυνατούν να συμμετάσχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή 

 

Ερώτηση 3: Πώς επιτυγχάνουμε την κοινωνική ένταξη;  

Απάντηση 1: βελτιώνουμε τη συμμετοχή στη κοινωνία για άτομα που αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις ή που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση  
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Απάντηση 2: αυξάνουμε τις ευκαιρίες και τη πρόσβαση σε πόρους για τις μειονεκτούντες 
ομάδες 

Απάντηση 3: υλοποιούμε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού για το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίνουμε την ευκαιρία στους μειονεκτούντες να 
αυξήσουν τη φωνή τους 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 4: Ο όρος αναπηρία καλύπτει 

Απάντηση 1: Βλάβες 

Απάντηση 2: Περιορισμούς δραστηριότητας 

Απάντηση 3: Περιορισμούς συμμετοχής 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

 

 

Ερώτηση 5:  Οι ανάγκες των ασκούμενων εκπαιδευομένων χωρίζονται σε τρία 
αλληλοσυνδεόμενα και διασυνδεδεμένα επίπεδα (βασικές, ψυχολογικές, 
αυτοελέγχου ανάγκες) 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 6: Έχουμε μόνο δύο τύπους αναπηριών  

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ θεωρείται είδος αναπηρίας; 

Απάντηση 1: Σωματική αναπηρία 

Απάντηση 2: Δυσανεξία στη λακτόζη 

Απάντηση 3: Διαταραχή ισορροπίας 

Απάντηση 4: Ψυχική υγεία και συναισθηματική αναπηρία 

 

Ερώτηση 8: Ποια από τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί ως κρυμμένη 
αναπηρία;  

Απάντηση 1: επιληψία 

Απάντηση 2: αυτισμός 
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Απάντηση 3: εγκεφαλικά τραύματα 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 9: Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να αντιμετωπίσουν τέσσερις 
βασικές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού (πολιτικό, οικονομικό, κουλτούρας, 
κοινωνικό) 

Απάντηση 1: Λάθος 

Απάντηση 2: Σωστό 

 

Ερώτηση 10: Για τα άτομα με αναπηρία, τα drones είναι: 

Απάντηση 1:  μπορούν να είναι μια εκπαιδευτική ευκαιρία, να μάθουν πώς να 
λειτουργούν μια εξαιρετικά τεχνική μηχανή 

Απάντηση 2:  μπορούν να είναι μια ευκαιρία απασχόλησης, να εργαστούν ως χειριστές 
drone  

Απάντηση 3: 1 και 2 

Απάντηση 4: δεν είναι καθόλου χρήσιμα 

  

 

12_ Το μέλλον των drones– Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις Τεστ 

Ερώτηση 1: Ποιες από τις ακόλουθες τάσεις οδηγούν σε εξελίξεις της τεχνολογίας drone;  

Απάντηση 1: Mικρογραφία 

Απάντηση 2: Αυξανόμενη αυτονομία 

Απάντηση 3: Χρήση σμηνών drones 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 2: Μπορούν τα σμήνη drones να αντικαταστήσουν τα πυροτεχνήματα;  

Απάντηση 1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν 

Απάντηση 2: Ναι, έχει γίνει ήδη 

Απάντηση 3: Όχι ακόμη αλλά σύντομα θα είναι δυνατή με τις προόδους της Τεχνητής 

Νοημοσύνης 

Απάντηση 4: Μόνο εάν φέρουν τους τρόπους πυροτεχνημάτων  

 

Ερώτηση 3: Ποιες από τις ακόλουθες εφαρμογές είναι κατάλληλη για τα σμήνη drones? 
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Απάντηση 1: Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

Απάντηση 2: Εκτέλεση εκπομπών drone 

Απάντηση 3: Ρύθμιση εναέρια δικτύων 

Απάντηση 4: Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 4: Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πότισμα φυτών. 

Απάντηση 1: Σωστό 

Απάντηση 2: Λάθος 

 

Ερώτηση 5: Ποια από τις παρακάτω φράσεις σχετικά με τα drones είναι σωστή: 

Απάντηση 1: Τα drones σε μέγεθος εντόμων είναι εμπορικά διαθέσιμα  

Απάντηση 2: Τα drones σε μέγεθος εντόμων υπάρχουν ήδη 

Απάντηση 3: Τα drones σε μέγεθος εντόμων έχουν μεγάλη αυτονομία χάρη στο μικρό 

τους μέγεθος 

Απάντηση 4: Τα drones σε μέγεθος εντόμων είναι πολύ ακριβά να παραχθούν 

 

Ερώτηση 6: Η αυτονομία drone είναι σημαντική διότι: 

Απάντηση 1: Συμμορφώνονται με  τους ισχύοντες κανονισμούς 

Απάντηση 2: Επιτρέπει την ανίχνευση και αποφυγή της κυκλοφορίας και των εμποδίων 

Απάντηση 3: Επιτρέπει την επιτήρηση μέσα στα κτίρια 

Απάντηση 4: Επιτρέπει σε ένα άτομο να πετάξει πολλά drones 

 

Ερώτηση 7: Η αυτονομία drone είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογές της Bιομηχανίας 4.0. 

Απάντηση 1: Ναι, η αυτονομία drone είναι υποχρεωτική για πολλές εφαρμογές της 

Βιομηχανίας 4.0 

Απάντηση 2: Όχι ιδιαίτερα, μόνο λίγες εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0 μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτόνομα drone 

Απάντηση 3: Όχι, τα αυτόνομα drone δεν είναι χρήσιμα για εφαρμογές της Bιομηχανίας 

4.0. 

Απάντηση 4: Ναι, αλλά μόνο για εφαρμογές παράδοσης 
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Ερώτηση 8: Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι σημαντική για τα drones. 

Απάντηση 1: Όχι, η ΤΝ δεν έχει καμία σχέση με τα drones 

Απάντηση 2: Ναι, η ΤΝ οδηγεί την εξέλιξη των drones 

Απάντηση 3: Όχι ιδιαίτερα, η ΤΝ μπορεί να κάνει ελάχιστα για τα drones 

Απάντηση 4: Ναι, αλλά μόνο στο στρατιωτικό τομέα 

 

Ερώτηση 9: Ποια από τις παρακάτω φράσεις σχετικά με τα σμήνη drone είναι σωστή: 

Απάντηση 1: Είναι μια ομάδα drones που επικοινωνούν μεταξύ τους 

Απάντηση 2: Είναι μια ομάδα drones που επικοινωνούν μόνο με τον σταθμό ελέγχου 

Απάντηση 3: Είναι μια ομάδα drones που δεν χρειάζεται να επικοινωνεί με τίποτα 

Απάντηση 4: Είναι μια ομάδα drones που επικοινωνούν μόνο με το πιλότο 

 

Ερώτηση 10: Ποιες από τις ακόλουθες απαιτήσεις ΔΕΝ είναι υποχρεωτικές για την 

αυτονομία drone;  

Απάντηση 1: Yψηλού επιπέδου προστασία του κυβερνοχώρου 

Απάντηση 2: Mακράς διάρκειας μπαταρίες 

Απάντηση 3: Μειωμένο μέγεθος 

Απάντηση 4: Πλοήγηση υψηλής ακρίβειας 
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Πιστοποίηση 

Σε αυτή την παράγραφο εξηγείται τι πρέπει να κάνουν οι συμμετέχοντες για να 

αποκτήσουν αυτόματα βεβαιώσεις παρακολούθησης στα ελληνικά και πώς θα 

μπορούσαν να παραλάβουν ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους εταίρους του 

έργου που βρίσκονται στη χώρα τους. 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται αυτόματα από την πλατφόρμα στα 

Ελληνικά 

Βήμα 1 
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Οι συμμετέχοντες που σημειώνουν ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο από 75% για κάθε 

ενότητα διδασκαλίας αποκτούν μία βεβαίωση παρακολούθησης στα ελληνικά, η οποία 

εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα. 

Βήμα 2 
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 Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν όλα το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης με όλες τις 

ενότητες στην πλατφόρμα (με τουλάχιστον 75% θετικές απαντήσεις για κάθε ενότητα) 

λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στα ελληνικά,  απευθείας από το σύστημα, 

στο οποίο διευκρινίζεται ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή τους. 
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Πιστοποιητικά από εταίρους-οργανισμούς του έργου στη χώρα σας   

Οι μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να λάβουν το πιστοποιητικό τους από τον εταίρο του 

έργου που βρίσκεται στην περιοχή τους επικοινωνώντας με τον ίδιο και διευκρινίζοντας 

πώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν την πιστοποίηση. 

Ρουμανία  Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εθνική πιστοποίηση θα 

πρέπει να επικοινωνήσουν με .............................. .. από το Κέντρο CAMIS (Βουκουρέστι, 

Ρουμανία) και να περάσουν μια περαιτέρω προφορική εξέταση. Εάν το αποτέλεσμα είναι 

θετικό, ο εταίρος του έργου θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό ακολουθώντας τις 

συγκεκριμένες διαδικασίες για αυτόν τον οργανισμό. 

Ιταλία  Όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια Εθνική πιστοποίηση θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με την Giulia Salucci στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: g.salucci@ifom.info 

Πολωνία  Όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια εθνική πιστοποίηση θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με τον Chris Ciapala στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: k.ciapala@danmar-computers.com.pl 

Ελλάδα  Όσοι επιθυμούν να λάβουν Εθνική πιστοποίηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν 

με τη Μαρία Βαϊοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

info@kainotomia.com.gr 
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