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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Νοεµβρίου 2003
για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η ανάγκη διασφάλισης της οµοιοµορφίας κατά την εφαρµογή των κοινών τεχνικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη
διαρκή αξιοπλοΐα των αεροναυτικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να ακολουθήσουν
κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε
τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισµός έχει την υποχρέωση
να καταρτίσει προδιαγραφές πιστοποίησης προκειµένου να
διευκολύνει την απαραίτητη οµοιοµορφία των κανονιστικών
διατάξεων.

(6)

Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιοµηχανία και στις διοικήσεις των κρατών µελών ούτως ώστε να
προσαρµοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. Πρέπει επίσης
να αναγνωριστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του
βασικού κανονισµού.

(7)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό βασίζονται στη γνώµη που εκδίδει ο οργανισµός (3) σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14
παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

(8)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας (4), η οποία συγκροτήθηκε
δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς
κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση
ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας (1) (εφεξής
«βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο βασικός κανονισµός καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τη διατήρηση υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και
περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να
εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα
διασφαλίσουν την οµοιόµορφη εφαρµογή τους. Ιδρύει τον
ευρωπαϊκό οργανισµό ασφάλειας της αεροπορίας (εφεξής
«οργανισµός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη
θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων.

(2)

Οι υφιστάµενες απαιτήσεις αεροπορίας στον τοµέα της
συντήρησης, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου (2), θα
καταργηθούν στις 28 Σεπτεµβρίου 2003.

(3)

Είναι απαραίτητη η έγκριση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και
διοικητικών διαδικασιών προκειµένου να διασφαλιστεί η
διαρκής αξιοπλοΐα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού που διέπονται από το βασικό κανονισµό.

(4)

Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένοι µε τη
συντήρηση των προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού
έχουν την υποχρέωση να συµµορφωθούν µε ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις προκειµένου να αποδείξουν τις ικανότητές
τους, καθώς και τα µέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνοµίων τους. Η Επιτροπή
καλείται να θεσπίσει µέτρα για τον καθορισµό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή
ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν αυτή τη συµµόρφωση.

(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
243 της 27.9.2003, σ. 5).
(2) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2871/2000 της Επιτροπής (ΕΕ
L 333 της 29.12.2000, σ. 47).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις
και τις διοικητικές διαδικασίες προκειµένου να διασφαλιστεί η
διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκάφους, συµπεριλαµβανόµενων των τυχόν
παρελκοµένων προς τοποθέτηση σε αυτό, το οποίο είναι:
α) νηολογηµένο σε κράτος µέλος, ή
β) νηολογηµένο σε τρίτη χώρα, αλλά χρησιµοποιείται από φορέα
εκµετάλλευσης για τον οποίο την επιτήρηση της λειτουργίας
εξασφαλίζει ένα κράτος µέλος.
(3) Γνώµη του EASA 1/2003, της 1ης Σεπτεµβρίου 2003.
(4) Γνώµη της επιτροπής του EASA της 23ης Σεπτεµβρίου 2003.
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2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα αεροσκάφη των
οποίων η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειας έχει
ανατεθεί σε τρίτη χώρα και τα οποία δεν χρησιµοποιούνται από κοινοτικό φορέα εκµετάλλευσης, ή στα αεροσκάφη που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ του βασικού κανονισµού.

2. Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένοι µε τη
διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των παρελκοµένων αυτού,
συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του παραρτήµατος Ι και, όπου ενδείκνυται, µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.

3.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού που αφορούν τις
εµπορικές αεροπορικές µεταφορές ισχύουν για τους αεροµεταφορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, όπως ορίζεται από την
κοινοτική νοµοθεσία.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η διαρκής αξιοπλοΐα
αεροσκάφους που κατέχει πτητική άδεια διασφαλίζεται, µε την
επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, µε βάση τους εθνικούς κανόνες
του κράτους νηολόγησης.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Εντός του πεδίου εφαρµογής του βασικού κανονισµού, ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
α) ως «αεροσκάφος» νοείται κάθε ιπτάµενο όχηµα που εξασφαλίζει
τη στήριξή του στην ατµόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του
αέρα πλην της αντίστασής του επί της επιφάνειας της γης·
β) ως «προσωπικό αρµόδιο για την πιστοποίηση» νοείται το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη θέση σε υπηρεσία αεροσκάφους ή παρελκοµένου αεροσκάφους µετά από συντήρηση·
γ) ως «παρελκόµενο» αεροσκάφους νοείται κάθε κινητήρας, έλικας,
εξάρτηµα ή εξοπλισµός·
δ) ως «διαρκής αξιοπλοΐα» νοούνται όλες οι διεργασίες που διασφαλίζουν ότι, οιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του χρόνου
εκµετάλλευσής του, το αεροσκάφος συµµορφώνεται µε τις
ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας και είναι σε θέση να λειτουργήσει µε ασφάλεια·
ε) ως «JAA» νοείται ο σύνδεσµος αρχών πολιτικής αεροπορίας·
στ) ως «JAR» νοούνται οι κοινές απαιτήσεις αεροπορίας·
ζ) ως «µεγάλο αεροσκάφος» νοείται ένα αεροσκάφος, ταξινοµηµένο ως αεροπλάνο µε µέγιστη µάζα απογείωσης άνω των
5 700 χιλιογράµµων ή ως πολυκινητήριο ελικόπτερο·
η) ως «συντήρηση» νοείται η γενική επισκευή, επιθεώρηση, αντικατάσταση, µετατροπή ή αποκατάσταση βλάβης αεροσκάφους
ή παρελκοµένου αυτού, µε εξαίρεση την προ πτήσεως επιθεώρηση, ή συνδυασµός των παραπάνω·
θ) ως «φορέας» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νοµικό πρόσωπο
ή µέρος ενός νοµικού προσώπου. Ο εν λόγω φορέας µπορεί να
είναι εγκατεστηµένος σε περισσότερα από ένα µέρη, είτε
βρίσκονται στην επικράτεια κράτους µέλους είτε όχι·
ι) ως «προ πτήσεως επιθεώρηση» νοείται η επιθεώρηση που εκτελείται πριν από πτήση προκειµένου να διαπιστωθεί ότι το
αεροσκάφος είναι κατάλληλο για την προτιθέµενη πτήση.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας
1.
Η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των παρελκοµένων αυτού διασφαλίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος I.

Άρθρο 4
Εγκρίσεις φορέα συντήρησης
1. Οι φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τη συντήρηση µεγάλου
αεροσκάφους ή αεροσκάφους που χρησιµοποιείται για εµπορική
αεροπορική µεταφορά, καθώς και των παρελκοµένων που πρόκειται
να τοποθετηθούν σε αυτά, εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παραρτήµατος ΙΙ.
2. Οι εγκρίσεις συντήρησης που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί
από ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και διαδικασίες
του JAA και είναι έγκυρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού θεωρούνται ότι εκδίδονται σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό. Για το σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση από τις
διατάξεις της παραγράφου 145.Β.50 σηµείο 2 του παραρτήµατος
ΙΙ και λόγω των διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στις JAR 145
και το παράρτηµα ΙΙ, οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται από
τα πορίσµατα του επιπέδου 2 µπορούν να εκτελεστούν εντός ενός
έτους. Τα πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία και τα πιστοποιητικά
εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία που εκδίδονται από φορέα
εγκεκριµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του JAA κατά τη διάρκεια
του εν λόγω έτους θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό.
3. Το προσωπικό που είναι ειδικευµένο στην εκτέλεση ή/και τον
έλεγχο µιας µη καταστροφικής δοκιµασίας της διαρκούς αξιοπλοΐας
των δοµών ή/και των παρελκοµένων αεροσκάφους, µε βάση κάθε
πρότυπο το οποίο έχει αναγνωριστεί από κράτος µέλος, πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, ως πρότυπο που
παρέχει ισάξιο επίπεδο καταλληλότητας, µπορεί να συνεχίσει να
εκτελεί ή/και να ελέγχει τις εν λόγω δοκιµασίες.

Άρθρο 5
Προσωπικό αρµόδιο για την πιστοποίηση
1. Το αρµόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό αξιολογείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στη Μ.Α.607 στοιχείο β) και
Μ.Α.803 του παραρτήµατος Ι, καθώς και στην παράγραφο
145.Α.30 στοιχείο ι) και στο προσάρτηµα 4 του παραρτήµατος ΙΙ.
2. Κάθε άδεια συντήρησης αεροσκάφους και οι τυχόν τεχνικοί
περιορισµοί που έχουν σχέση µε την εν λόγω άδεια, η οποία έχει
εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος µέλος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και διαδικασίες του JAA και ισχύει κατά τη στιγµή της
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, θεωρούνται ότι έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
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Άρθρο 6
Απαιτήσεις φορέα εκπαίδευσης
1.
Οι φορείς που συµµετέχουν στην κατάρτιση του προσωπικού
που αναφέρεται στο άρθρο 5 έχουν το δικαίωµα σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙV:
α) να παρέχουν αναγνωρισµένους κύκλους µαθηµάτων βασικής
εκπαίδευσης, ή/και
β) να παρέχουν αναγνωρισµένους κύκλους µαθηµάτων εκπαίδευσης
σε τύπο αεροσκάφους, και
γ) να διεξάγουν εξετάσεις, και
δ) να εκδίδουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
2.
Κάθε έγκριση φορέα εκπαίδευσης συντήρησης που έχει
εκδοθεί ή αναγνωριστεί από ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JΑΑ και ισχύει κατά τη στιγµή
της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, θεωρείται ότι έχει
εκδοθεί δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Για το σκοπό αυτό,
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 147.Β.130
στοιχείο β) του παραρτήµατος ΙV και λόγω των διαφορών που
υπάρχουν ανάµεσα στις JAR 147 και το παράρτηµα ΙV, οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται από τα πορίσµατα του επιπέδου 2
µπορούν να εκτελεστούν εντός ενός έτους.
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β) τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, τµήµα Θ, σε αεροσκάφη που
συµµετέχουν σε εµπορικές αεροπορικές µεταφορές, έως τις 28
Σεπτεµβρίου 2008·
γ) τις ακόλουθες διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ, έως τις 28
Σεπτεµβρίου 2006:
— την 145.A.30 στοιχείο ε), στοιχεία ανθρώπινου παράγοντα,
— την 145.A.30 στοιχείο ζ) όταν ισχύει για µεγάλο αεροσκάφος µε µέγιστη µάζα απογείωσης άνω των 5 700
χιλιογράµµων,
— την 145.A.30 στοιχείο η) σηµείο 1 όταν ισχύει για
αεροσκάφος µε µέγιστη µάζα απογείωσης άνω των 5 700
χιλιογράµµων,
— την 145.A.30 στοιχείο ι) σηµείο 1 προσάρτηµα IV,
— την 145.A.30 στοιχείο ι) σηµείο 2 προσάρτηµα IV·
δ) τις ακόλουθες διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ, έως τις 28
Σεπτεµβρίου 2008:
— την 145.A.30 στοιχείο ζ) όταν ισχύει για αεροσκάφος µε
µέγιστη µάζα απογείωσης 5 700 χιλιόγραµµα ή µικρότερη,
— την 145.A.30 στοιχείο η) σηµείο 1 όταν ισχύει για
αεροσκάφος µε µέγιστη µάζα απογείωσης 5 700 χιλιόγραµµα ή µικρότερη,
— την 145.A.30 στοιχείο η) σηµείο 2·

Έναρξη ισχύος

ε) τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ όταν ισχύουν για αεροσκάφος µε µέγιστη µάζα απογείωσης άνω των 5 700 χιλιογράµµων, έως τις 28 Σεπτεµβρίου 2005·

1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

στ) τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ όταν ισχύουν για αεροσκάφος µε µέγιστη µάζα απογείωσης 5 700 χιλιόγραµµα ή µικρότερη, έως τις 28 Σεπτεµβρίου 2006.

2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι διατάξεις του
παραρτήµατος Ι, µε εξαίρεση τη Μ.Α.201 στοιχείο η) σηµείο 2 και
τη Μ.Α.708 στοιχείο γ), εφαρµόζονται από τις 28 Σεπτεµβρίου
2005.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισµένης
διάρκειας σε σχέση µε το παράρτηµα ΙΙ και το παράρτηµα ΙΙΙ, έως
τις 28 Σεπτεµβρίου 2005.

Άρθρο 7

3.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη
µέλη µπορούν να επιλέξουν να µην εφαρµόσουν:
α) τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι σε αεροσκάφη που δεν συµµετέχουν σε εµπορικές αεροπορικές µεταφορές, έως τις 28
Σεπτεµβρίου 2008·

5. Όταν ένα κράτος µέλος κάνει χρήση των διατάξεων των
παραγράφων 3 ή 4 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον οργανισµό.
6. Ο οργανισµός αξιολογεί τον αντίκτυπο των διατάξεων του
παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, ενόψει της εκπόνησης
γνώµης προς την Επιτροπή, περιλαµβανοµένων των πιθανών τροποποιήσεών της, πριν από τις 28 Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(ΜΕΡΟΣ-Μ)
M.1
Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, η αρµόδια αρχή είναι:
1. όσον αφορά την επιτήρηση της διαρκούς αξιοπλοΐας συγκεκριµένου αεροσκάφους και την έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος νηολόγησης,
2. όσον αφορά την επιτήρηση του φορέα συντήρησης, όπως καθορίζεται στο Μ.Α. τµήµα ΣΤ,
i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελµατικής δραστηριότητας αυτού του
φορέα,
ii) ο οργανισµός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστηµένος σε τρίτο κράτος,
3. όσον αφορά την επιτήρηση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως καθορίζεται στο Μ.Α. τµήµα Ζ,
i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελµατικής δραστηριότητας αυτού
του φορέα, εφόσον η έγκριση δεν περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό του αεροµεταφορέα,
ii) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος του αεροµεταφορέα, εφόσον η έγκριση περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό
του αεροµεταφορέα,
iii) ο οργανισµός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστηµένος σε τρίτο κράτος.
4. όσον αφορά την έγκριση των προγραµµάτων συντήρησης,
i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος νηολόγησης,
ii) για την περίπτωση εµπορικής αεροµεταφοράς και όταν το κράτος µέλος του αεροµεταφορέα δεν είναι το ίδιο µε το
κράτος µέλος νηολόγησης, η αρχή που ορίζεται µετά από συµφωνία των παραπάνω δύο κρατών, πριν από την έγκριση
του προγράµµατος συντήρησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ A
ΓΕΝΙΚΑ

Μ.Α.101 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα καθορίζει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίζεται η διαρκής αξιοπλοΐα, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης. Επίσης καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα ή οι φορείς που ασχολούνται µε την
εν λόγω διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.
ΤΜΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.A.201 Καθήκοντα
α) Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και διασφαλίζει ότι πτήσεις εκτελούνται µόνο εάν:
1. το αεροσκάφος συντηρείται ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αξιοπλοΐας, και
2. ο τυχόν εξοπλισµός πτητικής λειτουργίας και επείγουσας ανάγκης έχει εγκατασταθεί µε ορθό τρόπο και είναι σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, φέρει σαφή σήµανση ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας και
3. το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας παραµένει σε ισχύ και
4. η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης που καθορίζεται στην
Μ.Α.302.
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β) Όταν το αεροσκάφος είναι µισθωµένο, τα καθήκοντα του ιδιοκτήτη µεταβιβάζονται στον µισθωτή, εφόσον:
1. ο µισθωτής αναφέρεται στο έγγραφο νηολόγησης, ή
2. τα καθήκοντα αναφέρονται λεπτοµερώς στο µισθωτήριο συµβόλαιο.
Όπου στο το παρόν µέρος γίνεται αναφορά στον «ιδιοκτήτη», ο όρος καλύπτει τον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή, κατά περίπτωση.
γ) Το πρόσωπο ή ο φορέας που πραγµατοποιεί συντήρηση είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που εκτελούνται.
δ) Ο κυβερνήτης ή, στην περίπτωση εµπορικής αεροµεταφοράς, ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για την ικανοποιητική
διενέργεια της επιθεώρησης πριν από την πτήση. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διεξάγεται από τον κυβερνήτη ή άλλο
κατάλληλο πρόσωπο, αλλά δεν χρειάζεται να διεξαχθεί από εγκεκριµένο φορέα συντήρησης ή από προσωπικό πιστοποίησης
κατά το µέρος-66.
ε) Προκειµένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α), ο ιδιοκτήτης αεροσκάφους σύµφωνα µε το
προσάρτηµα 1 µπορεί να αναθέσει µε σύµβαση την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα σε εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας (όπως αυτός καλείται εφεξής), ο οποίος καθορίζεται στο Μ.Α. τµήµα Ζ. Σε
αυτή την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αναλαµβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των
εργασιών αυτών.
στ) Στην περίπτωση µεγάλων αεροσκαφών και προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του στοιχείου α), ο ιδιοκτήτης
αεροσκάφους διασφαλίζει ότι οι εργασίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Συντάσσεται γραπτή σύµβαση σύµφωνα µε το προσάρτηµα 1. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας
διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αναλαµβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών.
ζ) Η συντήρηση των µεγάλων αεροσκαφών, των αεροσκαφών που χρησιµοποιούνται για εµπορική αεροµεταφορά και των
εξαρτηµάτων τους διενεργείται από φορέα συντήρησης που έχει εγκριθεί κατά το µέρος-145.
η) Στην περίπτωση εµπορικής αεροµεταφοράς, ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για την διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους
που εκµεταλλεύεται και πρέπει:
1. να λάβει έγκριση, ως µέρος των απαιτήσεων του πιστοποιητικού αεροµεταφορέα που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή,
σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Ζ, για το αεροσκάφος που εκµεταλλεύεται και
2. να λάβει έγκριση σύµφωνα µε το µέρος-145 ή να συµβληθεί µε εγκεκριµένο φορέα και
3. να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου α).
θ) Όταν ένα κράτος µέλος απαιτήσει ο αεροµεταφορέας να είναι κάτοχος πιστοποιητικού για τις επιχειρησιακές δραστηριότητές
του που δεν αφορούν την εµπορική αεροµεταφορά, αυτός πρέπει:
1. να λάβει την κατάλληλη έγκριση, σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Ζ, για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του
αεροσκάφους που εκµεταλλεύεται ή να συµβληθεί µε εγκεκριµένο φορέα, και
2. να λάβει κατάλληλη έγκριση σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα ΣΤ ή το µέρος-145, ή να συµβληθεί µε εγκεκριµένους φορείς,
και
3. να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου α).
ι) Ο ιδιοκτήτης/αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για να παρέχει στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα πρόσβασης στον φορέα/
αεροσκάφος προκειµένου να διαπιστώνεται η συνέχιση της συµµόρφωσης µε το το παρόν µέρος.

Μ.Α.202 Αναφορά συµβάντων
α) Το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος κατά την Μ.Α.201 υποβάλλει έκθεση στο κράτος νηολόγησης, στον φορέα
που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό τύπου ή τον συµπληρωµατικό σχεδιασµό τύπου και, ενδεχοµένως, στο κράτος µέλος
του αεροµεταφορέα, σχετικά µε κάθε κατάσταση του αεροσκάφους ή παρελκοµένου αυτού, την οποία διαπιστώνει και η
οποία θα µπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Οι εκθέσεις υποβάλλονται κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισµό και περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που
αφορούν την εν λόγω κατάσταση και τις οποίες γνωρίζει το πρόσωπο ή ο φορέας.
γ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο ή ο φορέας συντήρησης του αεροσκάφους έχει αναλάβει µε σύµβαση από ιδιοκτήτη ή αεροµεταφορέα την εκτέλεση συντήρησης, το εν λόγω πρόσωπο ή ο φορέας υποβάλλει έκθεση και προς τον ιδιοκτήτη, τον αεροµεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σχετικά µε κάθε παρόµοια κατάσταση που επηρεάζει το αεροσκάφος
ή εξάρτηµα του αεροσκάφους του ιδιοκτήτη ή αεροµεταφορέα.
δ) Οι εκθέσεις υποβάλλονται το συντοµότερο δυνατό, οπωσδήποτε όµως εντός 72 ωρών από τη στιγµή που το πρόσωπο ή ο
φορέας διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση.
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ΤΜΗΜΑ Γ
∆ΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.A.301 Ενέργειες διαρκούς αξιοπλοΐας
Η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και η λειτουργική ετοιµότητα τόσο του εξοπλισµού πτητικής λειτουργίας όσο και του
εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης εξασφαλίζεται µέσω:
1. της πραγµατοποίησης επιθεωρήσεων προ της πτήσεως,
2. της αποκατάστασης, σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο οποιασδήποτε βλάβης και ζηµίας η οποία επηρεάζει την
ασφαλή λειτουργία, λαµβάνοντας υπόψη, όσον αφορά όλα τα µεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για
την εµπορική αεροµεταφορά, τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισµού και τον κατάλογο παρέκκλισης από διαµόρφωση, εφόσον
ισχύουν για τον τύπο του αεροσκάφους,
3. της πραγµατοποίησης κάθε συντήρησης σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης αεροσκάφους που καθορίζεται
στην Μ.Α.302,
4. της ανάλυσης της αποτελεσµατικότητας του κατά την Μ.Α.302 εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης αεροσκάφους, όσον
αφορά όλα τα µεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για εµπορική αεροµεταφορά,
5. της εφαρµογής κάθε ισχύουσας:
i) οδηγίας αξιοπλοΐας,
ii) οδηγίας πτητικής λειτουργίας που έχει επίπτωση στη διαρκή αξιοπλοΐα,
iii) απαίτησης διαρκούς αξιοπλοΐας, που καθορίζεται από τον Οργανισµό,
iv) υποχρεωτικών µέτρων που θεσπίζονται από την αρµόδια αρχή ως άµεση ανταπόκριση σε πρόβληµα ασφάλειας.
6. της εκτέλεσης µετατροπών και επισκευών σύµφωνα µε την Μ.Α.304,
7. της θέσπισης πολιτικής ενσωµάτωσης για τις µη υποχρεωτικού χαρακτήρα µετατροπές ή/και επιθεωρήσεις, όσον αφορά όλα
τα µεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για εµπορική αεροµεταφορά.
8. δοκιµαστικών πτήσεων κατά τη συντήρηση όταν είναι απαραίτητο.

M.A.302 Πρόγραµµα συντήρησης
α) Κάθε αεροσκάφος συντηρείται σύµφωνα µε πρόγραµµα συντήρησης το οποίο εγκρίθηκε από την αρµόδια αρχή και το οποίο
περιοδικά επανεξετάζεται και τροποποιείται αναλόγως.
β) Το πρόγραµµα συντήρησης και οι τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή.
γ) Το πρόγραµµα συντήρησης πρέπει να θεσπίζει τη συµµόρφωση προς:
1. τις οδηγίες για την διαρκή αξιοπλοΐα που εκδίδονται από τους κατόχους πιστοποιητικών τύπου και συµπληρωµατικών
πιστοποιητικών τύπου, και από κάθε άλλο φορέα ο οποίος εκδίδει παρόµοια δεδοµένα σύµφωνα µε το µέρος 21, ή
2. τις οδηγίες που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή, εφόσον διαφέρουν από το σηµείο 1 ή δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις,
ή
3. τις οδηγίες που καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη ή τον αεροµεταφορέα και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή, εφόσον
διαφέρουν από τα σηµεία 1 και 2.
δ) Το πρόγραµµα συντήρησης περιέχει λεπτοµερή στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας εκτέλεσης για όλες τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης καθώς και τις τυχόν ειδικές εργασίες που αφορούν εξειδικευµένες πτητικές λειτουργίες. Το
πρόγραµµα συντήρησης πρέπει να περιλαµβάνει πρόγραµµα αξιοπιστίας στις περιπτώσεις που στηρίζεται:
1. στη λογική της οργανωµένης οµάδας συντήρησης ή
2. κυρίως στην παρακολούθηση της κατάστασης.
ε) Στις περιπτώσεις που τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους έχει φορέας σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Ζ,
το πρόγραµµα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του µπορούν να τύχουν έγκρισης µέσω διαδικασίας προγράµµατος
συντήρησης, όπως αυτή καθορίζεται από παρόµοιο φορέα (εφεξής καλείται έµµεση έγκριση).

M.A.303 Οδηγίες αξιοπλοΐας
Οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας πρέπει να εφαρµόζονται ως προς τις απαιτήσεις που θέτουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από τον Οργανισµό.
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M.A.304 ∆εδοµένα µετατροπών και επισκευών
Γίνεται εκτίµηση των φθορών και οι µετατροπές και επισκευές εκτελούνται µε χρήση δεδοµένων που έχουν εγκριθεί από τον
οργανισµό, ή από φορέα σχεδιασµού εγκεκριµένο κατά το µέρος 21, αναλόγως της περίπτωσης.

Μ.Α.305 Σύστηµα αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους
α) Με την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης, το σχετικό µε την Μ.Α.801 πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εισάγεται στα
αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. Κάθε καταχώριση γίνεται όσο το δυνατό συντοµότερα, αλλά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να παρέλθουν περισσότερες από 30 ηµέρες από την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε η συντήρηση.
β) Τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους αποτελούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, από το µητρώο του αεροσκάφους, το (τα) µητρώο(-α) των κινητήρων ή τις κάρτες µητρώων των δοµοστοιχείων των κινητήρων, το (τα) µητρώο(-α) των
ελίκων και τις κάρτες µητρώου αυτών, για όλα τα παρελκόµενα που έχουν πεπερασµένη διάρκεια ζωής, καθώς και από το
τεχνικό µητρώο του αεροµεταφορέα.
γ) Στα µητρώα του αεροσκάφους εισάγεται ο τύπος και τα στοιχεία καταχώρισης νηολογίου αυτού, η ηµεροµηνία και ο συνολικός χρόνος πτήσης ή/και οι κύκλοι πτήσης ή/και οι προσγειώσεις, αναλόγως.
δ) Τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους περιλαµβάνουν:
1. την τρέχουσα κατάσταση των οδηγιών αξιοπλοΐας και υποχρεωτικά µέτρα που ορίζει η αρµόδια αρχή προκειµένου να
ανταποκριθεί άµεσα σε πρόβληµα ασφάλειας,
2. την τρέχουσα κατάσταση των µετατροπών και επισκευών,
3. την τρέχουσα κατάσταση συµµόρφωσης προς το πρόγραµµα συντήρησης,
4. την τρέχουσα κατάσταση των παρελκοµένων µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής,
5. την τρέχουσα έκθεση µάζας και ζυγοστάθµισης,
6. τον τρέχοντα κατάλογο εργασιών της συντήρησης που εκκρεµούν.
ε) Επί πλέον του εγγράφου εγκεκριµένης διάθεσης σε χρήση, δηλαδή του εντύπου 1 του ΕΑSA ή ισοδύναµου εγγράφου, στο
κατάλληλο µητρώο κινητήρα ή έλικα, ή στην κάρτα µητρώου δοµοστοιχείου κινητήρα ή παρελκοµένου περιορισµένης διάρκειας ζωής εισάγονται οι εξής πληροφορίες για κάθε εγκατεστηµένο παρελκόµενο:
1. τα στοιχεία αναγνώρισης του παρελκοµένου και
2. ο τύπος, ο αριθµός σειράς και τα στοιχεία νηολογίου του αεροσκάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί το συγκεκριµένο
παρελκόµενο, καθώς και πληροφορίες για την εγκατάσταση και την αφαίρεση του παρελκοµένου, και
3. ο συνολικός χρόνος πτήσης που έχει συσσωρευτεί για το συγκεκριµένο παρελκόµενο, ή/και οι κύκλοι πτήσης ή/και οι
προσγειώσεις ή/και ο ηµερολογιακός χρόνος, ανάλογα µε την περίπτωση, και
4. οι πρόσφατες πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο δ) για το συγκεκριµένο παρελκόµενο.
στ) Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εργασιών διαρκούς αξιοπλοΐας σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Β ελέγχει
τα αρχεία όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στο παρόν στοιχείο και τα υποβάλλει στην αρµόδια αρχή µετά από σχετικό αίτηµά
της.
ζ) Όλες οι εγγραφές στα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους είναι σαφείς και ακριβείς. Εφόσον χρειαστεί να διορθωθεί µια εγγραφή, η διόρθωση γίνεται µε τρόπο που δείχνει µε ευκρίνεια την αρχική εγγραφή.
η) Ο ιδιοκτήτης ή αεροµεταφορέας εξασφαλίζει την καθιέρωση συστήµατος βάσει του οποίου φυλάσσονται, για τις περιόδους
που προσδιορίζονται, τα ακόλουθα αρχεία:
1. όλα τα λεπτοµερή αρχεία συντήρησης που αφορούν το αεροσκάφος και κάθε παρελκόµενο περιορισµένης διάρκειας
ζωής που έχει τοποθετηθεί σε αυτό, για τουλάχιστον 24 µήνες µετά την οριστική απόσυρση του αεροσκάφους ή του
παρελκοµένου του από την υπηρεσία, και
2. τον συνολικό χρόνο και τον χρόνο πτήσης, κατά περίπτωση, του αεροσκάφους και όλων των παρελκοµένων του µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής, για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους ή
του παρελκοµένου από την κυκλοφορία, και
3. τον χρόνο και τον χρόνο πτήσης, κατά περίπτωση, που µεσολάβησε από την τελευταία προγραµµατισµένη συντήρηση
του παρελκοµένου µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον έως ότου η προγραµµατισµένη συντήρηση του παρελκοµένου παύσει να ισχύει λόγω της αντικατάστασής της από άλλη ισοδύναµη, ως προς το αντικείµενο και την έκταση
των εργασιών, προγραµµατισµένη συντήρηση, και
4. την τρέχουσα κατάσταση συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα συντήρησης, από την οποία µπορεί να διαπιστωθεί η συµµόρφωση προς το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης του αεροσκάφους, τουλάχιστον έως ότου η προγραµµατισµένη
συντήρηση του αεροσκάφους ή παρελκοµένου του παύσει να ισχύει λόγω της αντικατάστασής της από άλλη ισοδύναµη,
ως προς το αντικείµενο και την έκταση των εργασιών, προγραµµατισµένη συντήρηση, και
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5. την τρέχουσα κατάσταση των οδηγιών αξιοπλοΐας που ισχύουν για το αεροσκάφος και τα παρελκόµενά του, για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους ή παρελκοµένου του από την κυκλοφορία,
και
6. τις λεπτοµέρειες των τρεχουσών µετατροπών και επισκευών στο αεροσκάφος, στην (στις) µηχανή(-ές), στην (στις) έλικα(ες) και σε οποιοδήποτε άλλο παρελκόµενο αυτού, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για την ασφάλεια της πτήσης, για
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της οριστικής απόσυρσής τους από την κυκλοφορία.
M.A.306 Σύστηµα τεχνικού µητρώου αεροσκάφους που τηρεί ο αεροµεταφορέας
α) Όσον αφορά την εµπορική αεροµεταφορά και επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.305, ο αεροµεταφορέας πρέπει να χρησιµοποιεί σύστηµα τεχνικού µητρώου αεροσκάφους, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για αυτό:
1. πληροφορίες σχετικά µε κάθε πτήση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαρκής ασφάλεια των
πτήσεων, και
2. το τρέχον πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους, και
3. την ισχύουσα έκθεση συντήρησης, στην οποία εκτίθεται η κατάσταση συντήρησης του αεροσκάφους σχετικά µε το ποια
είναι η επόµενη προγραµµατισµένη και µη προγραµµατισµένη συντήρηση που πρόκειται να εκτελεσθεί, µε την εξαίρεση
ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να συµφωνήσει ώστε η έκθεση συντήρησης να φυλάσσεται κάπου αλλού, και
4. όλες τις αποκαταστάσεις βλαβών που εκκρεµούν, οι οποίες επηρεάζουν την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους και
5. κάθε απαραίτητη κατευθυντήρια οδηγία σχετικά µε διακανονισµούς υποστήριξης της συντήρησης.
β) Το σύστηµα τεχνικού µητρώου του αεροσκάφους και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση, πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την
αρµόδια αρχή.
γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το τεχνικό µητρώο του αεροσκάφους φυλάσσεται για τριάντα έξι µήνες µετά από την
ηµεροµηνία της τελευταίας καταχώρισης.
M.A.307 Μεταβίβαση των αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους
α) Ο ιδιοκτήτης ή ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι, όταν το αεροσκάφος µεταβιβάζεται οριστικά σε άλλον ιδιοκτήτη ή αεροµεταφορέα, µεταβιβάζονται επίσης τα κατά την Μ.Α.305 αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας και, ενδεχοµένως, το κατά την
Μ.Α.306 τεχνικό µητρώο που τηρεί ο αεροµεταφορέας.
β) Ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση που αναθέτει µε σύµβαση τις εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας σε
φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, τα κατά την Μ.Α.305 αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας µεταβιβάζονται στον φορέα.
γ) Τα χρονικά διαστήµατα που προδιαγράφονται για την τήρηση των αρχείων εξακολουθούν να ισχύουν για τον νέο ιδιοκτήτη,
αεροµεταφορέα ή φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.
ΤΜΗΜΑ ∆
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
M.A.401 Στοιχεία συντήρησης
α) Το πρόσωπο ή ο φορέας που συντηρούν το αεροσκάφος έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα κάθε φορά στοιχεία συντήρησης
κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των µετατροπών και των επισκευών και κάνουν χρήση αυτών και
µόνο.
β) Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, τα ισχύοντα στοιχεία συντήρησης είναι:
1. κάθε σχετική απαίτηση, διαδικασία, πρότυπο ή πληροφορία που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή,
2. κάθε σχετική οδηγία αξιοπλοΐας,
3. οι ισχύουσες οδηγίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα και εκδίδονται από τους κατόχους πιστοποιητικών τύπου και
συµπληρωµατικών πιστοποιητικών τύπου και από κάθε άλλο φορέα ο οποίος εκδίδει παρόµοια στοιχεία σύµφωνα µε το
µέρος 21,
4. κάθε ισχύον στοιχείο που εκδίδεται σύµφωνα µε την 145.Α.45 δ).
γ) Το πρόσωπο ή ο φορέας που συντηρεί αεροσκάφος διασφαλίζει ότι όλα τα ισχύοντα στοιχεία συντήρησης είναι ενηµερωµένα
και άµεσα διαθέσιµα προς χρήση όταν ζητηθούν. Το πρόσωπο ή ο φορέας καθιερώνει τη χρήση συστήµατος κάρτας εργασίας
ή φύλλου εργασιών και είτε µεταγράφει µε ακρίβεια τα στοιχεία συντήρησης στις κάρτες ή τα φύλλα εργασίας, είτε αναφέρει
συγκεκριµένα την (τις) επιµέρους εργασία ή εργασίες συντήρησης που περιλαµβάνονται στα εν λόγω στοιχεία συντήρησης.
M.A.402 Αποτελεσµατικότητα της συντήρησης
α) Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από προσωπικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα µε χρήση µεθόδων, τεχνικών,
προτύπων και οδηγιών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύµφωνα µε την Μ.Α.401. Επιπλέον, µετά από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης που σχετίζεται µε την ασφάλεια πτήσης διεξάγεται ανεξάρτητη επιθεώρηση, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο µέρος-145 ή συµφωνείται από την αρµόδια αρχή.
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β) Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται µε χρήση των εργαλείων, του εξοπλισµού και των υλικών που καθορίζονται στα
στοιχεία συντήρησης σύµφωνα µε την Μ.Α.401, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο µέρος-145. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα
εργαλεία και ο εξοπλισµός ελέγχονται και βαθµονοµούνται σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο.
γ) Ο χώρος όπου εκτελείται η συντήρηση είναι καλά οργανωµένος και καθαρός από σκόνη και ρύπους.
δ) Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται εντός των περιβαλλοντικών περιορισµών που καθορίζονται στα στοιχεία
συντήρησης σύµφωνα µε την Μ.Α.401.
ε) Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών ή µακροχρόνιων εργασιών συντήρησης χρησιµοποιούνται κατάλληλες κτιριακές
εγκαταστάσεις.
στ) Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, πρέπει να διενεργείται γενικός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος ή το
παρελκόµενό του είναι ελεύθερο από εργαλεία, εξοπλισµό και οποιοδήποτε άλλο ξένο σώµα ή υλικό, καθώς και ότι όλες οι
θυρίδες πρόσβασης, που αφαιρέθηκαν κατά τη συντήρηση, έχουν επανατοποθετηθεί.

M.A.403 Βλάβες αεροσκαφών
α) Οποιαδήποτε βλάβη αεροσκάφους που θα µπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται πριν γίνει επόµενη πτήση.
β) Μόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πιστοποίησης, σύµφωνα µε την Μ.Α.801, στοιχείο β) σηµεία 1 και 2, ή µε το µέρος145, επιτρέπεται να αποφασίσει, µε χρήση των στοιχείων συντήρησης κατά την Μ.Α.401, εάν µια βλάβη του αεροσκάφους
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, και κατά συνέπεια να αποφασίσει πότε και ποιες ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης θα γίνουν πριν από την επόµενη πτήση και ποιες ενέργειες αποκατάστασης µπορούν να αναβληθούν.
Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν ισχύουν όταν:
1. ο εγκεκριµένος πίνακας ελάχιστου εξοπλισµού που ορίζει η αρµόδια αρχή χρησιµοποιείται από τον κυβερνήτη, ή
2. οι βλάβες του αεροσκάφους κρίνονται αποδεκτές από την αρµόδια αρχή.
γ) Οποιαδήποτε βλάβη του αεροσκάφους που δεν θα µπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει
να αποκαθίσταται το συντοµότερο δυνατόν από την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά. και εντός των χρονικών
ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης.
δ) Οποιαδήποτε βλάβη που δεν αποκαταστάθηκε πριν από την πτήση εγγράφεται στο κατά την Μ.Α.305 σύστηµα αρχείων
συντήρησης αεροσκάφους ή στο κατά την Μ.Α. 306 σύστηµα τεχνικού µητρώου του αεροµεταφορέα, αναλόγως της περίπτωσης.
ΤΜΗΜΑ Ε
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

M.A.501 Eγκατάσταση
α) ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση παρελκοµένου παρά µόνο εάν αυτό είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, έχει κατάλληλα διατεθεί σε υπηρεσία µε το έντυπο 1 του EASA ή µε ισοδύναµο έντυπο και φέρει σήµανση σύµφωνα µε το µέρος 21 τµήµα ΙΖ,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο µέρος-145 και το τµήµα ΣΤ.
β) Πριν από την εγκατάσταση ενός παρελκοµένου στο αεροσκάφος, ο υπεύθυνος ή ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης διασφαλίζει ότι το συγκεκριµένο παρελκόµενο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στο αεροσκάφος, στην περίπτωση που µπορεί να
ισχύουν διαφορετικά κατευθυντήρια πρότυπα όσον αφορά τις µετατροπές ή/και την αξιοπλοΐα.
γ) Τα τυποποιηµένα ανταλλακτικά τοποθετούνται στο αεροσκάφος ή σε παρελκόµενό του µόνο όταν τα στοιχεία συντήρησης
προσδιορίζουν το συγκεκριµένο ανταλλακτικό. Τα τυποποιηµένα ανταλλακτικά τοποθετούνται µόνο όταν συνοδεύονται από
ένδειξη συµµόρφωσης που µπορεί να εντοπιστεί στο εφαρµοζόµενο πρότυπο.
δ) Υλικά µε τη µορφή πρώτων υλών ή αναλώσιµων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο αεροσκάφος ή σε παρελκόµενο µόνον
όταν ο κατασκευαστής του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου το αναφέρει ρητά στα σχετικά στοιχεία συντήρησης ή όπως
προδιαγράφεται στο µέρος-145. Τέτοια υλικά χρησιµοποιούνται µόνο όταν πληρούν την απαιτούµενη προδιαγραφή και παρέχουν κατάλληλη δυνατότητα εντοπισµού της προέλευσής τους. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα τεκµηρίωσης που αναφέρονται µε σαφήνεια στο συγκεκριµένο υλικό και περιέχουν δήλωση συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές
καθώς και την προέλευση κατασκευής και προµήθειας.

M.A.502 Συντήρηση παρελκοµένων
α) Η συντήρηση των παρελκοµένων εκτελείται από φορείς συντήρησης κατάλληλα εγκεκριµένους κατά το τµήµα ΣΤ ή το
µέρος-145.
β) Το προσωπικό πιστοποίησης κατά Μ.Α.801, στοιχείο β), σηµείο 2 µπορεί να εκτελεί συντήρηση οποιουδήποτε παρελκοµένου
µόνον ενώ το παραλκόµενο αυτό βρίσκεται τοποθετηµένο στο αεροσκάφος. Ωστόσο, τα εν λόγω παρελκόµενα µπορούν να
αφαιρεθούν προσωρινά για λόγους συντήρησης όταν το εγχειρίδιο συντήρησης του αεροσκάφους αναφέρει ρητά ότι η αφαίρεση αυτή επιτρέπεται προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση.
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M.A.503 Παρελκόµενα µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής
Τα εγκαταστηµένα στο αεροσκάφος παρελκόµενα που έχουν πεπερασµένη διάρκεια ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εγκεκριµένο όριο ζωής τους, όπως αυτό καθορίζεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης και στις οδηγίες αξιοπλοΐας.

M.A.504 Έλεγχος των παρελκοµένων εκτός λειτουργίας
α) Ένα παρελκόµενο θεωρείται ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας σε οιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
1. υπέρβαση της ορίου της διάρκειας ζωής του, όπως αυτό καθορίζεται στο πρόγραµµα συντήρησης,
2. µη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας και κάθε άλλης απαίτησης διαρκούς αξιοπλοΐας, που καθορίζεται
από τον οργανισµό,
3. έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών για τον καθορισµό της κατάστασης αξιοπλοΐας ή της καταλληλότητάς του για
εγκατάσταση,
4. ένδειξη βλαβών ή δυσλειτουργιών,
5. εµπλοκή σε συµβάν ή ατύχηµα που είναι πιθανό να επηρεάσει τη δυνατότητα επισκευής του.
β) Τα παρελκόµενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο
φορέα εγκεκριµένου κατά την Μ.Α.502, έως ότου ληφθεί απόφαση για την τύχη τους.
γ) Τα παρελκόµενα που έχουν φτάσει το πιστοποιηµένο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν µη επιδιορθώσιµη βλάβη ταξινοµούνται
ως µη επισκευάσιµα και δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στο σύστηµα προµηθειών, εκτός εάν το όριο ζωής τους έχει επιµηκυνθεί ή έχει εγκριθεί τρόπος επιδιόρθωσης σύµφωνα µε την Μ.Α.304.
δ) Στην περίπτωση µη επισκευάσιµων παρελκοµένων κατά το στοιχείο γ), το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπόλογοι κατά το
µέρος-Μ:
1. αποθηκεύουν το εν λόγω παρελκόµενο στον χώρο του στοιχείου β), ή
2. φροντίζουν για την καταστροφή του παρελκοµένου κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι διάσωση ή επιδιόρθωσή του µε
οικονοµικό τρόπο είναι αδύνατη, πριν απαλλαγούν από την ευθύνη τους για το εν λόγω παρελκόµενο.
ε) Με επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου δ), ένα πρόσωπο ή φορέας υπεύθυνος κατά το µέρος-Μ µπορεί να µεταβιβάσει
την ευθύνη για παρελκόµενα που έχουν ταξινοµηθεί ως µη επισκευάσιµα σε φορέα για εκπαίδευση ή έρευνα, χωρίς καταστροφή του παρελκοµένου.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μ.Α.601 Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν τµήµα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή
παράταση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκοµένων που δεν εµπίπτουν στην Μ.Α.201, στοιχεία στ) και ζ).

M.A.602 Αίτηση
Η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση έγκρισης φορέα συντήρησης υποβάλλεται σε τέτοια µορφή και κατά τέτοιο τρόπο
όπως έχει καθοριστεί από την αρµόδια αρχή.

M.A.603 Έκταση εφαρµογής της έγκρισης
α) Η χορήγηση έγκρισης υλοποιείται µε την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης (περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 5) από την
αρµόδια αρχή. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριµένου κατά Μ.Α.604 φορέα συντήρησης πρέπει να καθορίζεται το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την έγκριση.
Το προσάρτηµα 4 στο το παρόν µέρος ορίζει όλες τις κατηγορίες και ικανότητες που είναι δυνατές σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα
ΣΤ.
β) Ένας εγκεκριµένος φορέας συντήρησης µπορεί να κατασκευάσει, σε συµµόρφωση µε τα στοιχεία συντήρησης, περιορισµένο
αριθµό ανταλλακτικών για χρήση κατά τις εργασίες στους χώρους του, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.
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M.A.604 Εγχειρίδιο λειτουργίας φορέα συντήρησης
α) Ο φορέας συντήρησης παραδίδει στην αρµόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι ο φορέας θα εργάζεται διαρκώς σύµφωνα µε
το µέρος-Μ και το εγχειρίδιο λειτουργίας και
2. το αντικείµενο εργασιών του φορέα και
3. τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) όνοµα(-ατα) των προσώπων που ορίζονται σύµφωνα µε την Μ.Α. 606 στοιχείο β) και
4. οργανόγραµµα που παριστά την αλληλουχία ευθυνών του (των) προσώπου(-ων) που ορίζεται(-ονται) στην Μ.Α.606 στοιχείο β) και
5. κατάλογο του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και
6. γενική περιγραφή και θέση των εγκαταστάσεων και
7. τις διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο φορέας διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε το το παρόν µέρος και
8. τη (τις) διαδικασία(-ες) τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα συντήρησης.
β) Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή.
γ) Με επιφύλαξη του στοιχείου β), οι τροποποιήσεις ελάσσονος σηµασίας στο εγχειρίδιο µπορούν να εγκρίνονται µέσω µιας διαδικασίας (εφεξής καλείται έµµεση έγκριση).
M.A.605 Εγκαταστάσεις
Ο φορέας εξασφαλίζει ότι:
α) ∆ιατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις προγραµµατισµένες εργασίες και διαχωρίζονται τα εξειδικευµένα συνεργεία και υπόστεγα, αναλόγως της περίπτωσης, προκειµένου να εξασφαλίζεται προστασία από τη ρύπανση και το περιβάλλον.
β) ∆ιατίθενται κατάλληλοι χώροι γραφείων για τη διαχείριση του προγραµµατισµένου έργου, συµπεριλαµβανόµενης ιδίως της
συµπλήρωσης των αρχείων συντήρησης.
γ) ∆ιατίθενται ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι για παρελκόµενα, εξοπλισµό, εργαλεία και υλικά. Οι συνθήκες αποθήκευσης διασφαλίζουν τον διαχωρισµό των παρελκοµένων και υλικών που είναι µη επισκευάσιµα από όλα τα άλλα παρελκόµενα, εξοπλισµό και εργαλεία. Οι συνθήκες αποθήκευσης συµφωνούν µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο
σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.
M.A.606 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό
α) Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία νοµικού προσώπου προκειµένου να εξασφαλίζει ότι
όλες οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον πελάτη µπορούν να χρηµατοδοτούνται και στη συνέχεια να εκτελούνται σύµφωνα µε το πρότυπο που απαιτείται από το το παρόν µέρος.
β) Ορίζεται ένα πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαµβάνεται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης του
φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον
υπόλογο διευθυντή.
γ) Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο
και επαρκή πείρα στη συντήρηση αεροσκαφών ή/και παρελκοµένων τους.
δ) Ο φορέας διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τις εργασίες που κανονικά αναµένεται ότι θα του ανατεθούν. Η χρήση προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου επιτρέπεται στην περίπτωση που έχουν ανατεθεί περισσότερες εργασίες από αυτές
που κανονικά αναµένεται και µόνο για προσωπικό που δεν εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία.
ε) Τα προσόντα όλου του προσωπικού που ασχολείται µε τη συντήρηση αποδεικνύονται και είναι καταγραµµένα.
στ) Το προσωπικό που εκτελεί εξειδικευµένες εργασίες όπως συγκόλληση, µη καταστροφικές δοκιµές/έλεγχο, εκτός του ελέγχου
χρωµατικής αντίθεσης, διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο.
ζ) Ο φορέας συντήρησης έχει επαρκές προσωπικό πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία αεροσκαφών και παρελκοµένων κατά τις Μ.Α.612 και Μ.Α.613. Το προσωπικό αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του
µέρους-66.
Μ.Α.607 Προσωπικό αρµόδιο για την πιστοποίηση
α) Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.606, στοιχείο ζ), το προσωπικό πιστοποίησης µπορεί να ασκήσει τα προνόµιά του µόνο
εάν ο φορέας έχει διασφαλίσει ότι:
1. το εν λόγω προσωπικό πιστοποίησης µπορεί να αποδείξει ότι κατά τα προηγούµενα δύο έτη είτε διέθεσε έξι µήνες για την
απόκτηση σχετικής πείρας συντήρησης, είτε πληρούσε τις προϋποθέσεις για τα σχετικά δικαιώµατα, και
2. το εν λόγω προσωπικό πιστοποίησης κατανοεί επαρκώς τα σχετικά αεροσκάφη ή/και παρελκόµενο(-α) αεροσκαφών που
πρόκειται να υποστούν συντήρηση καθώς και των συναφών διαδικασιών του φορέα.
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β) Στις παρακάτω απρόβλεπτες περιπτώσεις, όταν το αεροσκάφος έχει καθηλωθεί σε τοποθεσία διαφορετική από την κύρια βάση
και όταν δεν υπάρχει διαθέσιµο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο φορέας συντήρησης που έχει αναλάβει εργολαβικά
την παροχή υποστήριξης συντήρησης µπορεί να εκδώσει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης:
1. σε έναν από τους εργαζοµένους του, ο οποίος έχει αξιολογηθεί σε τύπο αεροσκάφους παρόµοιας τεχνολογίας, κατασκευής και συστηµάτων, ή
2. σε οποιοδήποτε πρόσωπο µε πείρα συντήρησης τουλάχιστον 5 ετών το οποίο κατέχει άδεια συντήρησης αεροσκάφους
κατά ICAO σε ισχύ, µε ικανότητα για τον τύπο του αεροσκάφους για τον οποίο απαιτείται η πιστοποίηση, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει φορέας κατάλληλα εγκεκριµένος σύµφωνα µε το το παρόν µέρος στη συγκεκριµένη τοποθεσία και
ότι ο συµβασιούχος φορέας έχει λάβει και διατηρεί σε φάκελο αποδείξεις για την πείρα και την άδεια του συγκεκριµένου
προσώπου.
Όλες οι σχετικές περιπτώσεις αναφέρονται στην αρµόδια αρχή µέσα σε επτά ηµέρες από την έκδοση της ανωτέρω εξουσιοδότησης πιστοποίησης. Ο φορέας που εκδίδει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης διασφαλίζει ότι επανελέγχεται η συγκεκριµένη συντήρηση, που θα µπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των πτήσεων.
γ) Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης καταγράφει λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό πιστοποίησης και
διατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο µε το σύνολο αυτού του προσωπικού.
M.A.608 Παρελκόµενα, εξοπλισµός και εργαλεία
α) Ο φορέας:
1. κατέχει τον εξοπλισµό και τα εργαλεία που καθορίζονται στα κατά την Μ.Α.609 στοιχεία συντήρησης ή εγκεκριµένο αντίστοιχο εξοπλισµό και εργαλεία που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης, τα οποία είναι αναγκαία για την
εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών συντήρησης µέσα στο πεδίο εφαρµογής της έγκρισης, και
2. αποδεικνύει ότι έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό και εργαλεία που χρησιµοποιείται µόνο περιστασιακά.
β) Τα εργαλεία και ο εξοπλισµός ελέγχονται και βαθµονοµούνται σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο. Τα µητρώα
αυτών των βαθµονοµήσεων και των προτύπων που χρησιµοποιούνται τηρούνται από τον φορέα.
γ) Ο φορέας επιθεωρεί, ταξινοµεί και διαχωρίζει όλα τα εισερχόµενα παρελκόµενα.
M.A.609 Στοιχεία συντήρησης
Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης διατηρεί και χρησιµοποιεί τα ισχύοντα κάθε φορά στοιχεία συντήρησης κατά την εκτέλεση
της συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των µετατροπών και των επισκευών, όπως αυτά καθορίζονται στην Μ.Α.401. Στην περίπτωση που τα στοιχεία συντήρησης παρέχονται από τον πελάτη, η διατήρηση των στοιχείων αυτών είναι αναγκαία µόνο κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
M.A.610 Εντολές εργασιών συντήρησης
Πριν από την έναρξη της συντήρησης συντάσσεται γραπτή εντολή εργασιών µε συµφωνία του φορέα και του πελάτη, η οποία
προσδιορίζει µε σαφήνεια το είδος της συντήρησης που θα εκτελεστεί.
M.A.611 Πρότυπα συντήρησης
Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μ.Α. τµήµα ∆.
M.A.612 Πιστοποιητικό διάθεσης αεροσκάφους σε υπηρεσία
Με την περάτωση όλης της απαιτούµενης συντήρησης του αεροσκάφους σύµφωνα µε το παρόν τµήµα, εκδίδεται πιστοποιητικό
διάθεσης αυτού σε υπηρεσία σύµφωνα µε την Μ.Α. 801.
M.A.613 Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκοµένου σε υπηρεσία
α) Με την περάτωση όλης της απαιτούµενης συντήρησης του παρελκοµένου σύµφωνα µε το παρόν τµήµα, εκδίδεται πιστοποιητικό διάθεσης αυτού σε υπηρεσία σύµφωνα µε την Μ.Α.802 —έντυπο 1 του EASA— µε εξαίρεση των παρελκοµένων που
έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την Μ.Α.603, στοιχείο β).
β) To έντυπο 1 του EASA, ως πιστοποιητικό διάθεσης παρελκοµένου σε υπηρεσία µπορεί να εκτυπωθεί από ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων.
Μ.Α.614 Αρχεία συντήρησης
α) Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης αρχειοθετεί όλες τις λεπτοµέρειες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Φυλάσσονται τα
αρχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού
διάθεσης σε υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων διάθεσης σε υπηρεσία που χορηγήθηκαν από υπεργολάβους.
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β) Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού διάθεσης σε
υπηρεσία, συνοδευόµενο από αντίγραφο όλων των συγκεκριµένων στοιχείων επισκευών/µετατροπών που χρησιµοποιήθηκαν
για τις σχετικές εργασίες.
γ) Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης φυλάσσει αντίγραφο όλων των αρχείων συντήρησης και κάθε συναφούς στοιχείου
συντήρησης για περίοδο τριών ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης σε υπηρεσία, από τον παραπάνω φορέα, του αεροσκάφους
ή του παρελκοµένου στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες.
1. Τα αρχεία φυλάσσονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς και κλοπής.
2. Το υλικό των υπολογιστών που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη των εφεδρικών αρχείων φυλάσσεται σε διαφορετική θέση
από αυτή όπου βρίσκονται τα δεδοµένα εργασίας, σε περιβάλλον που διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
3. Στις περιπτώσεις όπου ένας εγκεκριµένος φορέας συντήρησης τερµατίζει την λειτουργία του, όλα τα τηρούµενα αρχεία
συντήρησης των δύο τελευταίων ετών παραδίδονται στον τελευταίο κάτοχο ή πελάτη του αντίστοιχου αεροσκάφους ή
παρελκοµένου, ή αποθηκεύονται όπως καθορίζει η αρµόδια αρχή.
M.A.615 Προνόµια του φορέα
Ο φορέας µπορεί να:
1. αναλαµβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκοµένου για το οποίο είναι εγκεκριµένος στους χώρους που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο εγχειρίδιο λειτουργίας,
2. αναλαµβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκοµένου για το οποίο είναι εγκεκριµένος σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο, µόνο εφόσον η εν λόγω συντήρηση είναι αναγκαία για την αποκατάσταση των βλαβών που ανέκυψαν,
3. εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση σύµφωνα µε τις Μ.Α.612 ή Μ.Α.613.
M.A.616 Οργανωτική επιθεώρηση
Ο εγκεκριµένος φορέας συντήρησης προβαίνει σε επιθεώρηση των οργανωτικών λειτουργιών του ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του παρόντος τµήµατος.
M.A.617 Αλλαγές στον εγκεκριµένο φορέα συντήρησης
Προκειµένου η αρµόδια αρχή να µπορεί να καθορίζει την διαρκή συµµόρφωση του φορέα µε το το παρόν µέρος, ο εγκεκριµένος
φορέας συντήρησης πρέπει να ενηµερώνει την αρχή για την πρόθεσή του να προβεί σε κάποια από τις ακόλουθες αλλαγές, πριν
αυτή υλοποιηθεί:
1. ονοµασία του φορέα,
2. έδρα του φορέα,
3. πρόσθετες τοποθεσίες λειτουργίας του φορέα,
4. υπόλογος διευθυντής,
5. κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στην Μ.Α.606 στοιχείο β),
6. εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εργαλεία, υλικά, διαδικασίες, πεδίο εφαρµογής εργασιών και προσωπικό που είναι αρµόδιο για
την πιστοποίηση στον βαθµό που επηρεάζουν την έγκριση.
Στην περίπτωση που προτείνονται αλλαγές στο προσωπικό οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές στη διεύθυνση, η γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών γίνεται όσο το δυνατόν συντοµότερα.
M.A.618 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης
α) Η έγκριση χορηγείται για απεριόριστο χρόνο ισχύος και παραµένει σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι:
1. ο φορέας εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε το το παρόν µέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση
των πορισµάτων όπως καθορίζεται στην Μ.Α.619 και
2. παρέχεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα πρόσβασης στον φορέα προκειµένου να διαπιστώνεται η συνέχιση της συµµόρφωσης µε το το παρόν µέρος, και
3. η έγκριση δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης ή ανάκλησης.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό έγκρισης επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή.
Μ.Α.619 Πορίσµατα
α) Πόρισµα επιπέδου 1 είναι κάθε σηµαντική έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το
επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Πόρισµα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το επίπεδο
ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
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γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισµάτων σύµφωνα µε την Μ.Β.605, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα
συντήρησης καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούµενο από την αρµόδια αρχή βαθµό, εντός της περιόδου που έχει συµφωνηθεί µε την εν λόγω αρχή.
ΤΜΗΜΑ Ζ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ
Μ.Α.701 Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν τµήµα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή
παράταση έγκρισης για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών.
M.A.702 Αίτηση
Η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση έγκρισης φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας υποβάλλεται σε τέτοια µορφή και
κατά τέτοιο τρόπο όπως έχει καθοριστεί από την αρµόδια αρχή.
M.A.703 Έκταση εφαρµογής της έγκρισης
α) Η χορήγηση έγκρισης υλοποιείται µε την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης που περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα VI από
την αρµόδια αρχή. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριµένου κατά Μ.Α.704 φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας
πρέπει να καθορίζεται το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την έγκριση.
β) Με επιφύλαξη του στοιχείου α), όσον αφορά την εµπορική αεροµεταφορά, η έγκριση συνιστά µέρος του πιστοποιητικού του
αεροµεταφορέα που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή για το χρησιµοποιούµενο αεροσκάφος.
M.A.704 Εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας παραδίδει στην αρµόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργιών, το οποίο περιλαµβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. δήλωση υπογεγραµµένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι ο φορέας θα εργάζεται διαρκώς σύµφωνα µε
το το παρόν µέρος και το εγχειρίδιο λειτουργιών και
2. το αντικείµενο εργασιών του φορέα και
3. τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) όνοµα(-τα) του (των) προσώπου(-ων) που ορίζονται σύµφωνα µε την Μ.Α.706 στοιχεία
β) και γ) και
4. οργανόγραµµα που παριστά την αλληλουχία ευθυνών του (των) προσώπου(-ων) που ορίζεται(-ονται) στην Μ.Α.706 στοιχεία β) και γ) και
5. κατάλογο του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας κατά την Μ.Α.707 και
6. γενική περιγραφή και θέση των εγκαταστάσεων και
7. τις διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο που ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε το το παρόν µέρος και
8. τις διαδικασίες τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.
β) Το εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και οι τροποποιήσεις του πρέπει να εγκρίνονται από την
αρµόδια αρχή.
Με επιφύλαξη του στοιχείου β), οι τροποποιήσεις ελάσσονος σηµασίας στο εγχειρίδιο λειτουργιών µπορούν να εγκρίνονται µέσω
µιας διαδικασίας (εφεξής καλείται έµµεση έγκριση).
M.A.705 Εγκαταστάσεις
Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διαθέτει κατάλληλους χώρους γραφείων σε κατάλληλες τοποθεσίες για το προσωπικό που καθορίζεται στην Μ.Α.706.
M.A.706 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό
α) Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία νοµικού προσώπου προκειµένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες του φορέα µπορούν να χρηµατοδοτούνται και να εκτελούνται
σύµφωνα µε το το παρόν µέρος.
β) Όσον αφορά την εµπορική αεροµεταφορά, ο υπόλογος διευθυντής του στοιχείου α) είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει
επίσης την εξουσία νοµικού προσώπου προκειµένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται από
τον αεροµεταφορέα µπορούν να χρηµατοδοτούνται και να εκτελούνται σύµφωνα µε πρότυπο που απαιτείται για την έκδοση
πιστοποιητικού αεροµεταφορέα.
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γ) Ορίζεται ένα πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαµβάνεται η εξασφάλιση της διαρκούς συµµόρφωσης του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα
απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.
δ) Ο υπόλογος διευθυντής αναθέτει σε έναν διορισµένο υπάλληλο τον τοµέα της εµπορικής αεροµεταφοράς. Ο υπάλληλος
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ενεργειών που σχετίζονται µε την διαρκή εµπορική αεροµεταφορά,
σύµφωνα µε το στοιχείο γ).
ε) Ο κατά το στοιχείο δ) διορισµένος υπάλληλος δεν µπορεί να είναι και υπάλληλος εγκεκριµένου φορέα κατά το µέρος-145
που έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών του αεροµεταφορέα, εκτός εάν συναινέσει ρητά η αρµόδια αρχή.
στ) Ο φορέας διαθέτει επαρκές προσωπικό µε τα κατάλληλα προσόντα για τις εργασίες που αναµένεται ότι θα του ανατεθούν.
ζ) Όλα τα πρόσωπα των στοιχείων γ) και δ) είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο και επαρκή
πείρα στα θέµατα διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών.
η) Τα προσόντα όλου του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας καταγράφονται.

M.A.707 Προσωπικό αρµόδιο για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας
α) Προκειµένου να λάβει έγκριση για τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων της αξιοπλοΐας, ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης
διαρκούς αξιοπλοΐας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδει τα ανάλογα
πιστοποιητικά ή συστάσεις σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Θ. Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.706, το ανωτέρω προσωπικό
διαθέτει:
1. τουλάχιστον πέντε ετών πείρα στην διαρκή αξιοπλοΐα και
2. κατάλληλη άδεια σύµφωνα µε το µέρος-66 ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισοδύναµο πτυχίο και
3. επίσηµη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση και
4. θέση στην ιεραρχία του εγκεκριµένου φορέα µε ανάλογες αρµοδιότητες.
β) Η έκδοση εξουσιοδότησης προς το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας από τον εγκεκριµένο φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας,
ο οποίος και έχει ορίσει το εν λόγω προσωπικό, µπορεί να γίνει µόνο όταν το προσωπικό αυτό γίνει επίσηµα αποδεκτό από
την αρµόδια αρχή µετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση επιθεώρησης αξιοπλοΐας υπό επιτήρηση.
γ) Ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας µπορεί να αποδείξει την κατάλληλη πρόσφατη πείρα
του πάνω στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.
δ) Το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας αναγνωρίζεται µε βάση την καταχώριση κάθε προσώπου στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της αξιοπλοΐας, µαζί µε τα στοιχεία αναφοράς της αντίστοιχης εξουσιοδότησής τους.
ε) Ο φορέας διατηρεί αρχείο όλου του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, στο οποίο περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες των
κατάλληλων προσόντων που αυτό διαθέτει µαζί µε περίληψη της σχετικής πείρας και εκπαίδευσής τους πάνω στη διαχείριση
της διαρκούς αξιοπλοΐας, καθώς και αντίγραφο της εξουσιοδότησής τους. Το αρχείο αυτό φυλάσσεται µέχρι δύο έτη µετά
την αποχώρηση του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας από τον φορέα.

Μ.Α.708 ∆ιαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Όλες οι εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Μ.Α. τµήµα Γ.
β) Για κάθε αεροσκάφος υπό διαχείριση, ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:
1. αναπτύσσει και διευθύνει πρόγραµµα συντήρησης για το διαχειριζόµενο αεροσκάφος, συµπεριλαµβανοµένου κάθε σχετικού προγράµµατος αξιοπιστίας,
2. παρουσιάζει το πρόγραµµα συντήρησης του αεροσκάφους και τις τροποποιήσεις του στην αρµόδια αρχή προς έγκριση
και δίνει αντίγραφο του προγράµµατος στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους µη εµπορικής χρήσης,
3. διαχειρίζεται την έγκριση των µετατροπών και επισκευών,
4. διασφαλίζει ότι η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης και ότι
η διάθεσή του σε υπηρεσία γίνεται σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα Η,
5. διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας και επιχειρησιακής εκµετάλλευσης που έχουν
επίπτωση στη διαρκή αξιοπλοΐα,
6. διασφαλίζει ότι όλα τα ελαττώµατα που ανακαλύπτονται κατά την προγραµµατισµένη συντήρηση ή αναφέρονται στον
φορέα, αποκαθίστανται από κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα συντήρησης,
7. διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος οδηγείται σε κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα συντήρησης, οποτεδήποτε είναι αναγκαίο,
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8. συντονίζει την προγραµµατισµένη συντήρηση, την εφαρµογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των ανταλλακτικών µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής και την επιθεώρηση των παρελκοµένων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται µε σωστό τρόπο,
9. διαχειρίζεται και αρχειοθετεί όλα τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας ή/και τα τεχνικά µητρώα του αεροµεταφορέα,
10. διασφαλίζει ότι η δήλωση µάζας και ζυγοστάθµισης αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση του αεροσκάφους.
γ) Όσον αφορά την εµπορική αεροµεταφορά, ο αεροµεταφορέας που δεν είναι εγκεκριµένος σύµφωνα µε το µέρος-145 προχωρεί στη σύναψη γραπτής σύµβασης συντήρησης µεταξύ του ιδίου και ενός εγκεκριµένου σύµφωνα µε το µέρος-145 φορέα
ή άλλου αεροµεταφορέα, στην οποία απαριθµούνται λεπτοµερώς οι διαδικασίες που καθορίζονται στην Μ.Α.301 σηµεία 2,
3, 5, και 6, διασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τελικά από φορέα συντήρησης εγκεκριµένο σύµφωνα
µε το µέρος-145 και προσδιορίζεται η υποστήριξη των ενεργειών που στοχεύουν στην ποιότητα σύµφωνα µε την Μ.Α.712,
στοιχείο β). Η βάση του αεροσκάφους, η προγραµµατισµένη συντήρηση γραµµής και οι συµβάσεις συντήρησης των κινητήρων, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις, πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή. Πάντως, στην περίπτωση:
1. αεροσκάφους που χρειάζεται µη προγραµµατισµένη συντήρηση γραµµής, η σύµβαση µπορεί να έχει τη µορφή µεµονωµένων εντολών εργασίας προς τον κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης,
2. συντήρησης παρελκοµένου, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης κινητήρων, η σύµβαση, που αναφέρεται στο στοιχείο
γ), µπορεί να έχει τη µορφή µεµονωµένων εντολών εργασίας προς τον κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης.
Μ.Α.709 Τεκµηρίωση
Ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διατηρεί και κάνει χρήση των ισχυόντων κάθε φορά στοιχείων
συντήρησης κατά Μ.Α.401 στην διεκπεραίωση των εργασιών διαρκούς αξιοπλοΐας κατά Μ.Α.708.
Μ.Α.710 Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας
α) Προκειµένου να εκπληρωθεί η απαίτηση για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας αεροσκάφους κατά την Μ.Α.902, ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διενεργεί πλήρη και τεκµηριωµένη επιθεώρηση των αρχείων του αεροσκάφους ώστε να βεβαιωθεί ότι:
1. Οι ώρες πτήσης και οι σχετικοί κύκλοι πτήσης της δοµής του αεροσκάφους, των κινητήρων και των ελίκων έχουν εγγραφεί σωστά και
2. το εγχειρίδιο πτήσης ισχύει για τη διαµόρφωση του αεροσκάφους και αντιστοιχεί στην τελευταία αναθεωρηµένη κατάσταση και
3. έχει εκτελεστεί όλη η συντήρηση που απαιτείται στο αεροσκάφος σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης
και
4. έχουν επιδιορθωθεί όλα τα γνωστά ελαττώµατα, ή, όταν επιτρέπεται, η επιδιόρθωση αναβλήθηκε αλλά το ελάττωµα
βρίσκεται υπό έλεγχο και
5. έχουν εφαρµοστεί και έχουν εγγραφεί µε ορθό τρόπο όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας και
6. όλες οι µετατροπές και επιδιορθώσεις που έγιναν στο αεροσκάφος έχουν εγγραφεί και είναι εγκεκριµένες σύµφωνα µε
το µέρος 21 και
7. όλα τα παρελκόµενα µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής που είναι τοποθετηµένα στο αεροσκάφος έχουν κατάλληλα εντοπιστεί, εγγραφεί και δεν έχουν υπερβεί το εγκεκριµένο όριο ζωής τους και
8. ό,τι υπέστη συντήρηση διατέθηκε σε υπηρεσία σύµφωνα µε το το παρόν µέρος και
9. η τρέχουσα δήλωση µάζας και ζυγοστάθµισης αντιστοιχεί στη διαµόρφωση του αεροσκάφους και βρίσκεται σε ισχύ και
10. το αεροσκάφος συµµορφώνεται µε την τελευταία αναθεώρηση σχεδιασµού του τύπου του που έχει εγκριθεί από τον
οργανισµό.
β) Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας του εγκεκριµένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς
αξιοπλοΐας πραγµατοποιεί φυσικό έλεγχο του αεροσκάφους. Για τον έλεγχο αυτό, το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που δεν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα κατά το µέρος-66 υποβοηθείται από προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα
αυτά.
γ) Μέσω του φυσικού ελέγχου του αεροσκάφους, το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι:
1. όλες οι απαιτούµενες επιγραφές και σηµάνσεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα και
2. το αεροσκάφος συµµορφώνεται µε το εγκεκριµένο εγχειρίδιο πτήσης αυτού και
3. η διαµόρφωση του αεροσκάφους συµµορφώνεται µε τα εγκεκριµένα έγγραφα τεκµηρίωσης και
4. δεν µπορεί να βρεθεί προφανές ελάττωµα που να µην έχει αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε την Μ.Α.404 και
5. δεν µπορούν να βρεθούν ασυµβατότητες µεταξύ του αεροσκάφους και της κατά το στοιχείο α) τεκµηριωµένης επιθεώρησης των αρχείων.
δ) Κατά παρέκκλιση της Μ.Α.902 στοιχείο α), η επιθεώρηση της αξιοπλοΐας µπορεί να αναβληθεί για µέγιστη περίοδο ενενήντα
ηµερών χωρίς απώλεια της συνέχειας του προγραµµατισµού της, ώστε να υπάρχει χρόνος για τη διενέργεια της φυσικής
εξέτασης κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου συντήρησης.
ε) Το κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο κατά την Μ.Α.707 προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδει ένα κατά τη Μ.Α.902
πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (έντυπο 15β του EASA) ή σύσταση εκ µέρους του εγκεκριµένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εφόσον κρίνει ότι η επιθεώρηση της αξιοπλοΐας έχει εκτελεστεί µε σωστό τρόπο.
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στ) Αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που εκδίδεται ή παρατείνεται για το αεροσκάφος αποστέλλεται
εντός 10 ηµερών στο κράτος µέλος νηολόγησης του συγκεκριµένου αεροσκάφους.
ζ) Οι εργασίες επιθεώρησης της αξιοπλοΐας δεν ανατίθενται υπεργολαβικά.
η) Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης αξιοπλοΐας είναι αρνητικάα, ενηµερώνεται η αρµόδια αρχή.
M.A.711 Προνόµια του φορέα
α) Ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας µπορεί:
1. να διαχειρίζεται την διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους µη εµπορικής αεροµεταφοράς, όπως παρατίθεται στο πιστοποιητικό
έγκρισης,
2. να διαχειρίζεται την διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους εµπορικής αεροµεταφοράς όταν αυτό αναφέρεται στο πιστοποιητικό
του αεροµεταφορέα του,
3. να συνάπτει συµφωνίες για την ανάληψη κάθε εργασίας διαρκούς αξιοπλοΐας, εντός των περιορισµών της έγκρισής του,
µε άλλον φορέα ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητάς του.
β) Ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας µπορεί επιπλέον να λάβει έγκριση προκειµένου:
1. να εκδίδει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, ή
2. να υποβάλλει σύσταση για επιθεώρηση της αξιοπλοΐας στο κράτος µέλος νηολόγησης.
γ) Ο φορέας πρέπει να είναι καταγεγραµµένος ως νοµικό πρόσωπο µε έδρα σε ένα από τα κράτη µέλη για να του απονεµηθούν
τα δικαιώµατα που απορρέουν από το στοιχείο β).
Μ.Α.712 Σύστηµα ποιότητας
α) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εξακολουθεί να πληροί τις
απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος, ο εν λόγω φορέας θεσπίζει σύστηµα ποιότητας και διορίζει διευθυντή ποιότητας ο
οποίος παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται πτητικά ικανά
αεροσκάφη, καθώς και την επάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η παρακολούθηση της συµµόρφωσης πρέπει να περιλαµβάνει
σύστηµα αποστολής παρατηρήσεων µε αποδέκτη τον αρµόδιο διευθυντή µε σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, εφόσον απαιτηθούν.
β) Το σύστηµα ποιότητας παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Μ.Α.τµήµα Ζ. Αυτό περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
ενέργειες:
1. παρακολούθηση για να διαπιστωθεί αν όλες οι δραστηριότητες κατά Μ.Α. τµήµα Ζ εκτελούνται σύµφωνα µε τις αποδεκτές διαδικασίες και
2. παρακολούθηση για να διαπιστωθεί αν όλες οι εργασίες συντήρησης που έχουν ανατεθεί µε σύµβαση εκτελούνται
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και
3. παρακολούθηση της διαρκούς συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος.
γ) Τα αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων φυλάσσονται για τουλάχιστον δύο έτη.
δ) Στην περίπτωση που ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας έχει εγκριθεί σύµφωνα µε άλλο µέρος, το
σύστηµα ποιότητας µπορεί να συνδυάζεται µε εκείνο που απαιτείται από το άλλο µέρος.
ε) Στην περίπτωση εµπορικής αεροµεταφοράς, το σύστηµα ποιότητας κατά Μ.Α. τµήµα Ζ ενσωµατώνεται στο σύστηµα ποιότητας του αεροµεταφορέα.
στ) Στην περίπτωση µικρού φορέα κατά Μ.Α. τµήµα Ζ, ο οποίος δεν κατέχει τα δικαιώµατα που απορρέουν από την Μ.Α.711,
στοιχείο β), το σύστηµα ποιότητας µπορεί να αντικατασταθεί από την διενέργεια οργανωτικής επιθεώρησης στον φορέα ανά
τακτά διαστήµατα.
Μ.Α.713 Αλλαγές στον εγκεκριµένο φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας
Προκειµένου η αρµόδια αρχή να µπορεί να καθορίζει την διαρκή συµµόρφωση του φορέα µε το το παρόν µέρος, ο εγκεκριµένος
φορέας διαρκούς αξιοπλοΐας ενηµερώνει την αρχή για την πρόθεσή του να προβεί σε κάποια από τις ακόλουθες αλλαγές, πριν
αυτή υλοποιηθεί:
1. ονοµασία του φορέα,
2. έδρα του φορέα,
3. πρόσθετες τοποθεσίες λειτουργίας του φορέα,
4. υπόλογος διευθυντής,
5. κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στην Μ.Α.706, στοιχείο γ),
6. εγκαταστάσεις, διαδικασίες, πεδίο εφαρµογής εργασιών και προσωπικό στο βαθµό που επηρεάζουν την έγκριση.
Στην περίπτωση που προτείνονται αλλαγές στο προσωπικό οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές στη διεύθυνση, η γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών γίνεται όσο το δυνατόν συντοµότερα.
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Μ.Α.714 Τήρηση αρχείων
α) Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αρχειοθετεί όλες τις λεπτοµέρειες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Τηρούνται τα αρχεία που απαιτούνται από την Μ.Α.305 και ενδεχοµένως την Μ.Α.306.
β) Εάν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ασκεί τα δικαιώµατα της Μ.Α.711, στοιχείο β), τηρεί αντίγραφο κάθε
πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και των συστάσεων που εξέδωσε, µαζί µε όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης.
γ) Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας τηρεί αντίγραφο όλων των αρχείων που απαριθµούνται στο στοιχείο β) µέχρι
δύο έτη από την ηµεροµηνία οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους από την κυκλοφορία.
δ) Τα αρχεία φυλάσσονται µε τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, µετατροπής και κλοπής.
ε) Το υλικό των υπολογιστών που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη των εφεδρικών αρχείων φυλάσσεται σε διαφορετική θέση
από αυτή όπου βρίσκονται τα δεδοµένα εργασίας, σε περιβάλλον που διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
στ) Όταν η διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα ή πρόσωπο, όλα τα τηρούµενα
αρχεία µεταβιβάζονται στον εν λόγω φορέα ή πρόσωπο. Τα χρονικά διαστήµατα που προδιαγράφονται για την τήρηση των
αρχείων εξακολουθούν να ισχύουν για τον εν λόγω φορέα ή πρόσωπο.
ζ) Στις περιπτώσεις όπου ένας φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας τερµατίζει τη λειτουργία του, όλα τα τηρούµενα
αρχεία συντήρησης παραδίδονται στον τελευταίο κάτοχο του αεροσκάφους.

M.A.715 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης
α) Η έγκριση χορηγείται για απεριόριστο χρόνο ισχύος και παραµένει σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι:
1. ο φορέας εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε το το παρόν µέρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση
των πορισµάτων όπως καθορίζεται στην Μ.Β.705 και
2. παρέχεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα πρόσβασης στον φορέα προκειµένου να διαπιστώνεται η διαρκής συµµόρφωση
µε το το παρόν µέρος, και
3. η έγκριση δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης ή ανάκλησης.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό έγκρισης επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή.

Μ.Α.716 Πορίσµατα
α) Πόρισµα επιπέδου 1 είναι κάθε σηµαντική έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το
επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Πόρισµα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το επίπεδο
ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισµάτων σύµφωνα µε την Μ.Β.705, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα διαχείρισης
της διαρκούς αξιοπλοΐας καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούµενο από την αρµόδια αρχή βαθµό, εντός της περιόδου που συµφωνείται µε την εν λόγω αρχή.
ΤΜΗΜΑ Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — Π∆Υ (CRS)

Μ.Α.801 Πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε υπηρεσία
α) Εκτός από τις περιπτώσεις αεροσκαφών τα οποία διέθεσε σε υπηρεσία φορέας κατά το µέρος-145, το πιστοποιητικό
διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα.
β) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται πριν από την πτήση µε την περάτωση οποιουδήποτε είδους συντήρησης.
Όταν κριθεί ότι όλες οι εργασίες συντήρησης έχουν εκτελεστεί κατάλληλα, εκδίδεται πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία:
1. από το κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης για λογαριασµό του εγκεκριµένου κατά Μ.Α. τµήµα ΣΤ φορέα συντήρησης,
ή
2. από το προσωπικό πιστοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µέρους 66, εκτός από σύνθετες εργασίες συντήρησης
που απαριθµούνται στο προσάρτηµα 7, ή
3. από τον χειριστή-ιδιοκτήτη κατά την Μ.Α.803.
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γ) Στην περίπτωση διάθεσης σε υπηρεσία σύµφωνα µε το στοιχείο β), σηµείο 2, το προσωπικό πιστοποίησης µπορεί να
βοηθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τον
άµεσο και διαρκή έλεγχό του.
δ) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία περιέχει βασικές λεπτοµέρειες για τη συντήρηση που εκτελέστηκε, την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης αυτής και
1. τα στοιχεία του εγκεκριµένου κατά Μ.Α. τµήµα ΣΤ φορέα συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων αναφοράς
της έγκρισής του, καθώς και του προσωπικού πιστοποίησης που εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό, ή
2. στην περίπτωση πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία σύµφωνα µε το στοιχείο β) σηµείο 2, τα στοιχεία και ενδεχοµένως
τον αριθµό αδείας του προσωπικού πιστοποίησης που εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό.
ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β) ανωτέρω, στην περίπτωση ανολοκλήρωτης συντήρησης, το γεγονός αυτό
καταγράφεται στο πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους, πριν από την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.
στ) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία δεν εκδίδεται στην περίπτωση που είναι γνωστή οποιαδήποτε ένδειξη µη συµµόρφωσης η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

Μ.Α.802 Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκοµένου σε υπηρεσία
α) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται µε την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης σε παρελκόµενο αεροσκάφους
ενώ αυτό δεν έχει τοποθετηθεί ακόµα στο αεροσκάφος.
β) Το επίσηµο πιστοποιητικό διάθεσης που χαρακτηρίζεται ως έντυπο 1 του EASA για τα κράτη µέλη αποτελεί το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του παρελκοµένου του αεροσκάφους.

Μ.Α.803 Εξουσιοδότηση χειριστή-ιδιοκτήτη
α) Ο χειριστής-ιδιοκτήτης είναι το πρόσωπο που κατέχει, µόνος του ή από κοινού µε άλλους, το αεροσκάφος στο οποίο εκτελείται συντήρηση και διαθέτει άδεια χειριστή σε ισχύ µε την κατάλληλη ικανότητα τύπου ή κατηγορίας.
β) Για αεροσκάφος απλού σχεδιασµού ώτες µε µέγιστη µάζα απογείωσης µικρότερη από 2 730 kg, ανεµόπτερο και αερόστατο,
ο χειριστής-ιδιοκτήτης µπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία µετά από περιορισµένη συντήρηση από τον
ίδιο, όπως παρατίθεται στο προσάρτηµα VIII.
γ) Η περιορισµένη συντήρηση από τον χειριστή-ιδιοκτήτη καθορίζεται στο κατά την Μ.Α.302 πρόγραµµα συντήρησης αεροσκάφους.
δ) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία πρέπει να καταχωρείται στα µητρώα και να περιλαµβάνει βασικές λεπτοµέρειες της
συντήρησης που εκτελέσθηκε, την ηµεροµηνία περάτωσης της συντήρησης αυτής, καθώς επίσης τα στοιχεία ταυτότητας και
τον αριθµό αδείας του χειριστή-ιδιοκτήτη που εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό.
ΤΜΗΜΑ Θ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

Μ.Α.901 Επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους
Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας πρέπει κατά περιόδους να γίνεται επιθεώρηση της αξιοπλοΐας
του αεροσκάφους και των σχετικών αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του.
α) Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται σύµφωνα µε το προσάρτηµα III (έντυπο 15α ή 15β του EASA) µε
την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης αξιοπλοΐας και ισχύει για ένα έτος.
β) Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον εάν βρίσκεται διαρκώς υπό τη διαχείριση εγκεκριµένου κατά Μ.Α. τµήµα
Ζ φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, δεν έχει αλλάξει φορείς κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες και συντηρείται
από εγκεκριµένους φορείς συντήρησης. Αυτό περιλαµβάνει την εκτέλεση συντήρησης κατά Μ.Α.803, στοιχείο β) και τη
διάθεση του αεροσκάφους σε υπηρεσία σύµφωνα µε την Μ.Α.801, στοιχείο β), σηµεία 2 ή 3.
γ) Εάν το αεροσκάφος βρίσκεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που διαχειρίζεται το
αεροσκάφος µπορεί, εφόσον λάβει την κατάλληλη έγκριση:
1. να εκδίδει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύµφωνα µε την Μ.Α.710 και
2. όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που εξέδωσε, όταν το αεροσκάφος παρέµεινε σε ελεγχόµενο
περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους
κάθε φορά. Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας δεν παρατείνεται εάν ο φορέας αντιληφθεί ή έχει λόγους να
πιστεύει ότι το αεροσκάφος δεν είναι πτητικά ικανό.
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δ) Εάν το αεροσκάφος δεν βρίσκεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, ή υπό τη διαχείριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας
εγκεκριµένου κατά το Μ.Α. τµήµα Ζ ο οποίος δεν έχει δικαίωµα να πραγµατοποιεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας, το πιστοποιητικό
επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται από την αρµόδια αρχή µετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση εκ
µέρους κατάλληλα εγκεκριµένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, η οποία συνοδεύει την αίτηση από τον
ιδιοκτήτη ή τον αεροµεταφορέα. Η παραπάνω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας που εκτελείται σύµφωνα µε
την Μ.Α.710.
ε) Όταν οι περιστάσεις δείχνουν πιθανή απειλή για την ασφάλεια, η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει να διεξάγει η ίδια την
επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και να εκδώσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο αεροµεταφορέας παρέχει στην αρµόδια αρχή:
— τα έγγραφα τεκµηρίωσης που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή,
— κατάλληλα καταλύµατα για το προσωπικό της στην κατάλληλη τοποθεσία και
— υποστήριξη από προσωπικό µε τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε το µέρος-66, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Μ.Α.902 Ισχύς του πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας
α) Ένα πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας παύει να ισχύει εάν:
1. αναστέλλεται ή ανακαλείται, ή
2. αναστέλλεται ή ανακαλείται το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή
3. το αεροσκάφος δεν περιλαµβάνεται στο νηολόγιο κράτους µέλους, ή
4. το πιστοποιητικό τύπου, βάσει του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, έχει ανασταλεί ή ανακληθεί.
β) ∆εν επιτρέπεται η πτήση αεροσκάφους εάν το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας δεν βρίσκεται σε ισχύ ή εάν:
1. η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, ή οποιουδήποτε παρελκοµένου που έχει τοποθετηθεί σε αυτό, δεν πληροί τις
απαιτήσεις του παρόντος µέρους, ή
2. το αεροσκάφος έχει παύσει να συµµορφώνεται µε τον σχεδιασµό τύπου που έχει εγκριθεί από τον οργανισµό, ή
3. έχει γίνει πτήση του αεροσκάφους πέραν των περιορισµών του εγκεκριµένου εγχειριδίου πτήσης ή του πιστοποιητικού
πτητικής ικανότητας, χωρίς να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα, ή
4. το αεροσκάφος έχει εµπλακεί σε ατύχηµα ή συµβάν που επηρεάζει την αξιοπλοΐα του, χωρίς στη συνέχεια να έχουν γίνει
οι κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας, ή
5. δεν έχει εγκριθεί µετατροπή ή επισκευή στο αεροσκάφος σύµφωνα µε το µέρος 21.
γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή.

Μ.Α.903 Μεταβίβαση της νηολόγησης του αεροσκάφους εντός της ΕΕ
α) Όταν µεταβιβάζεται η νηολόγηση αεροσκάφους εντός της ΕΕ, ο αιτών:
1. γνωστοποιεί στο προηγούµενο κράτος µέλος, το κράτος µέλος της νέας νηολόγησης και στη συνέχεια
2. υποβάλλει αίτηση στο νέο κράτος µέλος για την έκδοση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύµφωνα µε το µέρος 21.
β) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Μ.Α.902, στοιχείο α) σηµείο 3, το προηγούµενο πιστοποιητικό επιθεώρησης της
αξιοπλοΐας παραµένει σε ισχύ έως την ηµεροµηνία λήξης του.

Μ.Α.904 Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας αεροσκάφους που εισάγεται στην ΕΕ
α) Όταν εγγράφεται στο νηολόγιο κράτους µέλους ένα αεροσκάφος από τρίτη χώρα, ο αιτών:
1. υποβάλλει αίτηση στο κράτος µέλος νηολόγησης για την έκδοση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύµφωνα µε το µέρος
21.
2. φροντίζει για τη διεξαγωγή επιθεώρησης της αξιοπλοΐας από κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς
αξιοπλοΐας και
3. φροντίζει ώστε να διεξάγεται η συντήρηση που ζητείται από τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.
β) Όταν ο εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας κρίνει ότι το αεροσκάφος πληροί τις σχετικές απαιτήσεις,
αποστέλλει τεκµηριωµένη σύσταση προς το κράτος µέλος της νηολόγησης για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης της
αξιοπλοΐας.
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γ) Ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση µε σκοπό την επιθεώρηση από το κράτος µέλος νηολόγησης.
δ) Το νέο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται από το κράτος µέλος νηολόγησης εφόσον κρίνει ότι το αεροσκάφος πληροί τις
διατάξεις του µέρους 21.
ε) Το κράτος µέλος εκδίδει και το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που ισχύει κανονικά για ένα έτος, εκτός εάν το
κράτος µέλος περιορίσει χρονικά την ισχύ για λόγους ασφαλείας.
Μ.Α.905 Πορίσµατα
α) Πόρισµα επιπέδου 1 είναι κάθε σηµαντική έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το
επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Πόρισµα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ η οποία υποβαθµίζει το επίπεδο
ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισµάτων σύµφωνα µε την Μ.Β.303, το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπόλογοι σύµφωνα µε την Μ.Α.201 καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές
ενέργειες, στον απαιτούµενο από την αρµόδια αρχή βαθµό, εντός της περιόδου που συµφωνείται µε την εν λόγω αρχή, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών ώστε να εµποδιστεί η επανεµφάνιση του πορίσµατος και της βασικής
αιτίας του.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΜΗΜΑ A
ΓΕΝΙΚΑ
M.B.101 Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούν οι αρχές που είναι αρµόδιες για τις διαδικασίες αίτησης και εφαρµογής της ενότητας Α του παρόντος µέρους.
M.B.102 Αρµόδια αρχή
α) Γενικά
Το κράτος µέλος ορίζει µια αρµόδια αρχή στην οποία αναθέτει αρµοδιότητες για την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών και για την επιτήρηση της διαρκούς αξιοπλοΐας. Η εν λόγω αρµόδια αρχή διέπεται
από καταγεγραµµένες διαδικασίες και οργανωτική δοµή.
β) Προσωπικό
Ο αριθµός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται διεξοδικά στην
παρούσα ενότητα Β.
γ) Προσόντα και εκπαίδευση
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες του µέρους-Μ πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και τις
αναγκαίες γνώσεις, πείρα καθώς και την αρχική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση για την εκτέλεση των ανατιθέµενων σε αυτό
καθηκόντων.
δ) ∆ιαδικασίες
Η αρµόδια αρχή καθορίζει διαδικασίες που αναφέρουν µε λεπτοµέρειες τον τρόπο συµµόρφωσης µε το το παρόν µέρος.
Οι διαδικασίες αναθεωρούνται και τροποποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της συµµόρφωσης.
Μ.Β.103 Αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης
Ο Οργανισµός αναπτύσσει αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη µε σκοπό να
καθορίσουν τη συµµόρφωση µε το το παρόν µέρος. Εφόσον διαπιστωθεί συµµόρφωση µε τα αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης, οι
σχετικές απαιτήσεις του παρόντος µέρους θεωρείται ότι πληρούνται.
M.B.104 Τήρηση αρχείων
α) Οι αρµόδιες αρχές καθιερώνουν σύστηµα τήρησης αρχείων που επιτρέπει επαρκή αναδροµή στη διαδικασία της έκδοσης,
ανανέωσης, µεταβολής, αναστολής ή ανάκλησης κάθε πιστοποιητικού.
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β) Τα αρχεία επιτήρησης των εγκεκριµένων κατά το µέρος-Μ φορέων πρέπει να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο:
1. την αίτηση για χορήγηση έγκρισης του φορέα,
2. το πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µεταβολών,
3. ένα αντίγραφο του προγράµµατος επιθεώρησης όπου καταγράφονται οι ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων και αυτών που διεξήχθησαν,
4. τα αρχεία της διαρκούς επιτήρησης της αρµόδιας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αρχείων των επιθεωρήσεων,
5. αντίγραφα όλης της σχετικής αλληλογραφίας,
6. λεπτοµέρειες τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νοµίµων διατάξεων,
7. τυχόν αναφορές από άλλες αρµόδιες αρχές που σχετίζονται µε την επιτήρηση του φορέα,
8. το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα και τις τροποποιήσεις αυτού,
9. αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που έχει την άµεση έγκριση της αρµόδιας αρχής.
γ) Η περίοδος φύλαξης των αρχείων του στοιχείου β) είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη.
δ) Τα αρχεία επιτήρησης κάθε αεροσκάφους περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο αντίγραφα:
1. των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του αεροσκάφους,
2. των πιστοποιητικών επιθεώρησης της αξιοπλοΐας,
3. των συστάσεων του φορέα κατά το µέρος Α τµήµα Ζ,
4. των εκθέσεων των επανεξετάσεων αξιοπλοΐας που διεξήχθησαν απευθείας από το κράτος µέλος,
5. όλης της σχετικής µε το αεροσκάφος αλληλογραφίας,
6. λεπτοµερειών τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νοµίµων διατάξεων,
7. οποιουδήποτε εγγράφου που έχει την άµεση έγκριση της αρµόδιας αρχής όπως αναφέρεται στο Μ.Β. τµήµα Β.
ε) Τα αρχεία που καθορίζονται στο στοιχείο δ) φυλάσσονται µέχρι δύο έτη από την ηµεροµηνία οριστικής απόσυρσης του
αεροσκάφους από την κυκλοφορία.
στ) Όλα τα αρχεία που καθορίζονται στην Μ.Β.104 τίθενται, µετά από αίτηση, στη διάθεση άλλου κράτους µέλους ή του οργανισµού.

M.B.105 Αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών
α) Προκειµένου να συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, οι αρµόδιες αρχές συµµετέχουν σε πρόγραµµα αµοιβαίας ανταλλαγής όλων των αναγκαίων πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 11 του βασικού κανονισµού.
β) Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών, στην περίπτωση ενδεχόµενης απειλής για την ασφάλεια που αφορά
έναν αριθµό κρατών µελών, οι ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές αλληλεπικουρούνται στην εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών
επιτήρησης.
ΤΜΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.B.201 Καθήκοντα
Οι αρµόδιες αρχές που καθορίζονται στο Μ.1 είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ερευνών προκειµένου να
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος µέρους.
ΤΜΗΜΑ Γ
∆ΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.Β.301 Πρόγραµµα συντήρησης
α) Η αρµόδια αρχή ελέγχει αν το πρόγραµµα συντήρησης συµµορφώνεται προς την Μ.Α.302.
β) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Μ.Α.302, στοιχείο ε), το πρόγραµµα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του εγκρίνονται
άµεσα από την αρµόδια αρχή.
γ) Στην περίπτωση έµµεσης έγκρισης, η διαδικασία του προγράµµατος συντήρησης εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή µέσω του
εγχειριδίου διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.
δ) Προκειµένου να εγκρίνει το πρόγραµµα συντήρησης σύµφωνα µε το στοιχείο β), η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει πρόσβαση σε
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την Μ.Α.302, στοιχεία γ) και δ).
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M.B.302 Εξαιρέσεις
Όλες οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού καταγράφονται και
φυλάσσονται από την αρµόδια αρχή.
Μ.Β.303 Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους
α) Κάθε αρµόδια αρχή αναπτύσσει πρόγραµµα ελέγχου µε σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης της αξιοπλοΐας του στόλου αεροσκαφών του νηολογίου της.
β) Το πρόγραµµα ελέγχου περιλαµβάνει δειγµατοληπτικούς ελέγχους προϊόντων σε αεροσκάφη.
γ) Το πρόγραµµα αναπτύσσεται λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό αεροσκαφών στο νηολόγιο, τις πληροφορίες στο τοπικό
επίπεδο και τις ενέργειες ελέγχου στο παρελθόν.
δ) Ο έλεγχος προϊόντων εστιάζεται σε έναν αριθµό κρισίµων στοιχείων κινδύνου για την αξιοπλοΐα και εντοπίζει τα τυχόν πορίσµατα. Στη συνέχεια, η αρµόδια αρχή αναλύει κάθε πόρισµα µε σκοπό τον καθορισµό της βασικής αιτίας του.
ε) Όλα τα πορίσµατα κοινοποιούνται γραπτώς στο πρόσωπο ή στον φορέα που είναι υπόλογοι σύµφωνα µε την Μ.Α.201.
στ) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, ενεργειών για το κλείσιµο υποθέσεων και συστάσεων.
ζ) Όταν κατά τους ελέγχους των αεροσκαφών διαπιστωθούν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε κάποια από τις απαιτήσεις του
µέρους-Μ, η αρµόδια αρχή προβαίνει σε ενέργειες σύµφωνα µε την Μ.Β.903.
η) Εάν η βασική αιτία του πορίσµατος παραπέµπει σε έλλειψη συµµόρφωσης µε κάποιο τµήµα ή άλλο µέρος, η έλλειψη αυτή
αντιµετωπίζεται µε τον τρόπο που καθορίζεται στο αντίστοιχο µέρος.
Μ.Β.304 Ανάκληση, αναστολή και περιορισµός ισχύος πιστοποιητικών
Η αρµόδια αρχή:
α) αναστέλλει ένα πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόµενης απειλής για την ασφάλεια, ή
β) αναστέλλει, ανακαλεί, ή περιορίζει την ισχύ πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύµφωνα µε την Μ.Β.303, στοιχείο
ζ).
ΤΜΗΜΑ ∆
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(προς ανάπτυξη)
ΤΜΗΜΑ Ε
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
(προς ανάπτυξη)
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
M.B.601 Αίτηση
Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις συντήρησης βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη, η διερεύνηση και η διαρκής
επιτήρηση της έγκρισης ασκείται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα εδάφη των
οποίων βρίσκονται οι άλλες εγκαταστάσεις συντήρησης.
M.B.602 Αρχική έγκριση
α) Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Μ.Α.606, σηµεία α) και β), η αρµόδια αρχή κοινοποιεί επίσηµα και εγγράφως προς
τον αιτούντα την αποδοχή εκ µέρους της του προσωπικού που αναφέρεται στην Μ.Α.606, σηµεία α) και β).
β) Η αρµόδια αρχή ελέγχει τη συµµόρφωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα
συντήρησης µε την Μ.Α. τµήµα ΣΤ και διασφαλίζει ότι ο υπόλογος διευθυντής υπογράφει τη σχετική δεσµευτική δήλωση.
γ) Η αρµόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο ο φορέας εκπληρώνει τις απαιτήσεις του µέρους Μ.Α. τµήµα ΣΤ.
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δ) Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης µε σκοπό την έγκριση γίνεται τουλάχιστον µία συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή,
ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός(-ή) αντιλαµβάνεται πλήρως τη σηµασία της έγκρισης και τον λόγο για τον οποίο υπογράφεται η δέσµευση του φορέα για την εκπλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο.
ε) Όλα τα πορίσµατα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.
στ) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, ενεργειών για το κλείσιµο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται
για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσµατος) και συστάσεων.
ζ) Για να γίνει δυνατή η έκδοση αρχικής έγκρισης πρέπει προηγουµένως να έχουν διορθωθεί όλα τα πορίσµατα από τον φορέα
και οι αντίστοιχες υποθέσεις να έχουν κλείσει από την αρµόδια αρχή.

M.B.603 Χορήγηση της έγκρισης
α) Η αρµόδια αρχή εκδίδει προς τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης (προσάρτηµα V) σε έντυπο 3 του EASA, το οποίο περιλαµβάνει την έκταση εφαρµογής της έγκρισης, εφόσον ο φορέας συντήρησης συµµορφώνεται µε τα ισχύοντα στοιχεία του
παρόντος µέρους.
β) Η αρµόδια αρχή επισυνάπτει τους όρους της έγκρισης επί του πιστοποιητικού έγκρισης στο έντυπο 3 του EASA.
γ) Ο αριθµός αναφοράς περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, έντυπο 3 του EASA κατά τρόπο που καθορίζεται από τον
οργανισµό.

Μ.Β.604 ∆ιαρκής επιτήρηση
α) Η αρµόδια αρχή διατηρεί και ενηµερώνει πρόγραµµα που περιέχει κατάλογο µε τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων
επισκέψεων επιθεώρησης και αυτών που διεξήχθησαν, για κάθε έναν από τους κατά Μ.Α. τµήµα ΣΤ εγκεκριµένους φορείς
συντήρησης υπό την επίβλεψή της.
β) Κάθε φορέας επιθεωρείται πλήρως ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους 24 µήνες.
γ) Όλα τα πορίσµατα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.
δ) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, ενεργειών για το κλείσιµο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται για
την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσµατος) και συστάσεων.
ε) Τουλάχιστον µία φορά ανά 24 µήνες συγκαλείται συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή, για να διασφαλιστεί η διαρκής
ενηµέρωσή του/της πάνω σε σηµαντικά θέµατα που ανακύπτουν κατά τις επιθεωρήσεις.

Μ.Β.605 Πορίσµατα
α) Όταν κατά τις επιθεωρήσεις ή µε άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ, η
αρµόδια αρχή λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:
1. Για πόρισµα επιπέδου 1, πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα από την αρµόδια αρχή προκειµένου να ανακαλέσει, περιορίσει ή
αναστείλει, ολικά ή µερικά ανάλογα µε τη σηµασία του πορίσµατος επιπέδου 1, την έγκριση του φορέα συντήρησης έως
ότου αυτός προβεί στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.
2. Για πόρισµα επιπέδου 2, η αρµόδια αρχή χορηγεί ένα χρονικό περιθώριο για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που
αντιστοιχεί στη φύση του πορίσµατος αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, κατά το τέλος αυτής της πρώτης περιόδου και ανάλογα µε τη φύση του πορίσµατος, η αρµόδια αρχή µπορεί
να παρατείνει την περίοδο των τριών µηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραµµατισµός διορθωτικών
ενεργειών.
β) Στην περίπτωση που ο φορέας παραλείψει να συµµορφωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που του χορηγήθηκε από την
αρµόδια αρχή, αυτή προχωρεί σε ενέργειες ολικής ή µερικής αναστολής της έγκρισης.

Μ.Β.606 Αλλαγές
α) Στην περίπτωση άµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης, η αρµόδια αρχή
ελέγχει αν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο συµµορφώνονται µε το µέρος-Μ, πριν κοινοποιήσει την έγκρισή
της στον υπό έγκριση φορέα.
β) Στην περίπτωση έµµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης, η αρµόδια αρχή
διασφαλίζει ότι ελέγχει επαρκώς την έγκριση όλων των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
γ) Η αρµόδια αρχή δύναται να καθορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο εγκεκριµένος κατά Μ.Α. τµήµα ΣΤ φορέας
συντήρησης µπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών, εκτός εάν κρίνει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί.
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Μ.Β. 607 Ανάκληση, αναστολή και περιορισµός ισχύος έγκρισης
Η αρµόδια αρχή:
α) αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόµενης απειλής για την ασφάλεια, ή
β) αναστέλλει, ανακαλεί ή περιορίζει έγκριση σύµφωνα µε την Μ.Β.605.
ΤΜΗΜΑ Ζ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

Μ.Β.701 Αίτηση
α) Όσον αφορά την εµπορική αεροµεταφορά, στην αρµόδια αρχή υποβάλλονται προς έγκριση, µαζί µε την αρχική αίτηση για τη
χορήγηση πιστοποιητικού αεροµεταφορέα και, ενδεχοµένως, για κάθε τροποποίηση που ζητείται και για κάθε τύπο αεροσκάφους το οποίο πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία:
1. το εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας,
2. τα προγράµµατα συντήρησης αεροσκάφους του αεροµεταφορέα,
3. το τεχνικό µητρώο του αεροσκάφους,
4. κατά περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές των συµβάσεων συντήρησης που έχουν συναφθεί µεταξύ του αεροµεταφορέα
και του εγκεκριµένου κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης.
β) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη, η διερεύνηση και η διαρκής
επιτήρηση της έγκρισης ασκείται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα εδάφη των
οποίων βρίσκονται οι άλλες εγκαταστάσεις συντήρησης.

Μ.Β.702 Αρχική έγκριση
α) Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Μ.Α.706, σηµεία α) γ) και δ) και της Μ.Α.707, η αρµόδια αρχή κοινοποιεί επισήµως
και εγγράφως προς τον αιτούντα την αποδοχή εκ µέρους της του προσωπικού που αναφέρεται στις Μ.Α.706, σηµεία α), γ)
και δ) και Μ.Α.707.
β) Η αρµόδια αρχή ελέγχει τη συµµόρφωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης της αξιοπλοΐας µε το µέρος Μ.Α. τµήµα Ζ και διασφαλίζει ότι ο υπόλογος διευθυντής υπογράφει τη σχετική δεσµευτική δήλωση.
γ) Η αρµόδια αρχή ελέγχει τη συµµόρφωση του φορέα µε τις απαιτήσεις του Μ.Α. τµήµα Ζ.
δ) Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης µε σκοπό την έγκριση πρέπει να γίνει τουλάχιστον µία συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός(-ή) αντιλαµβάνεται πλήρως τη σηµασία της έγκρισης και τον λόγο για τον οποίο
υπογράφεται η δέσµευση του φορέα για την εκπλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του
φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.
ε) Όλα τα πορίσµατα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλει την αίτηση.
στ) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, ενεργειών για το κλείσιµο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται
για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσµατος) και συστάσεων.
ζ) Για να γίνει δυνατή η έκδοση αρχικής έγκρισης πρέπει προηγουµένως να έχουν διορθωθεί όλα τα πορίσµατα από τον φορέα
και οι αντίστοιχες υποθέσεις να έχουν κλείσει από την αρµόδια αρχή.

Μ.Β.703 Χορήγηση της έγκρισης
α) Η αρµόδια αρχή εκδίδει προς τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης (προσάρτηµα VI) σε έντυπο 14 του EASA, το οποίο περιλαµβάνει την έκταση εφαρµογής της έγκρισης, εφόσον ο φορέας διαχείρισης της αξιοπλοΐας συµµορφώνεται µε το Μ.Α.
τµήµα Ζ.
β) Η αρµόδια αρχή επισυνάπτει τους όρους της έγκρισης επί του πιστοποιητικού έγκρισης στο έντυπο 14 του EASA.
γ) Ο αριθµός αναφοράς περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, έντυπο 14 κατά τρόπο που καθορίζεται από τον οργανισµό.
δ) Στην περίπτωση εµπορικής αεροµεταφοράς, οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο έντυπο 14 του EASA ενσωµατώνονται
στο πιστοποιητικό του αεροµεταφορέα.
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Μ.Β.704 ∆ιαρκής επιτήρηση
α) Η αρµόδια αρχή διατηρεί και ενηµερώνει πρόγραµµα που περιέχει κατάλογο µε τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων
επισκέψεων επιθεώρησης και αυτών που διεξήχθησαν, για κάθε έναν από τους κατά Μ.Α. τµήµα Ζ εγκεκριµένους φορείς διαχείρισης της αξιοπλοΐας υπό την επίβλεψή της.
β) Κάθε φορέας επιθεωρείται πλήρως ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις µήνες.
γ) Σε κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων µηνών, επιθεωρείται σχετικό δείγµα των αεροσκαφών τα οποία διαχειρίζεται κατά Μ.Β.
τµήµα Ζ εγκεκριµένος φορέας. Το µέγεθος του δείγµατος αποφασίζεται από την αρµόδια αρχή, µε βάση τα αποτελέσµατα
των προηγούµενων επιθεωρήσεων και ελέγχων προϊόντων.
δ) Όλα τα πορίσµατα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.
ε) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, ενεργειών για το κλείσιµο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται
για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσµατος) και συστάσεων.
στ) Τουλάχιστον µία φορά ανά είκοσι τέσσερις µήνες συγκαλείται συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή, για να διασφαλιστεί η
διαρκής ενηµέρωσή του/της πάνω σε σηµαντικά θέµατα που ανακύπτουν κατά τις επιθεωρήσεις.

Μ.Β.705 Πορίσµατα
α) Όταν κατά τις επιθεωρήσεις ή µε άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-Μ,
αρµόδια αρχή λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:
1. Για πόρισµα επιπέδου 1, λαµβάνονται άµεσα µέτρα από την αρµόδια αρχή προκειµένου να ανακαλέσει, περιορίσει ή αναστείλει, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, ανάλογα µε τη σηµασία του πορίσµατος επιπέδου 1, την έγκριση του φορέα διαχείρισης
της αξιοπλοΐας, έως ότου αυτός προβεί στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.
2. Για πόρισµα επιπέδου 2, η αρµόδια αρχή χορηγεί ένα χρονικό περιθώριο για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που
αντιστοιχεί στη φύση του πορίσµατος αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, κατά το τέλος αυτής της πρώτης περιόδου και ανάλογα µε τη φύση του πορίσµατος, η αρµόδια αρχή µπορεί
να παρατείνει τη περίοδο των τριών µηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραµµατισµός διορθωτικών ενεργειών.
β) Στην περίπτωση που ο φορέας παραλείψει να συµµορφωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που του χορηγήθηκε από την
αρµόδια αρχή, αυτή προχωρεί σε ενέργειες ολικής ή µερικής αναστολής της έγκρισης.

Μ.Β.706 Αλλαγές
α) Στην περίπτωση άµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, η αρµόδια αρχή
ελέγχει κατά πόσο οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο συµµορφώνονται µε το µέρος-Μ, πριν κοινοποιήσει την
έγκρισή της στον υπό έγκριση φορέα.
β) Στην περίπτωση έµµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, η αρµόδια αρχή
διασφαλίζει ότι ελέγχει επαρκώς την έγκριση όλων των τροποποιήσεων στο εν λόγω εγχειρίδιο.
γ) Η αρµόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο εγκεκριµένος κατά Μ.Α. τµήµα Ζ φορέας διαχείρισης της
διαρκούς αξιοπλοΐας µπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών.

Μ.Β.707 Ανάκληση, αναστολή και περιορισµός ισχύος έγκρισης
Η αρµόδια αρχή:
α) αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόµενης απειλής για την ασφάλεια, ή
β) αναστέλλει, ανακαλεί, ή περιορίζει έγκριση σύµφωνα µε την Μ.Β.705.

TΜΗΜΑ H
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — Π∆Υ (CRS)
(προς ανάπτυξη)
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ΤΜΗΜΑ Θ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

Μ.Β.901 Αξιολόγηση των συστάσεων
Μετά την παραλαβή αίτησης και σχετικής σύστασης για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύµφωνα µε
την Μ.Α.902, στοιχείο δ):
1. προσωπικό της αρµόδιας αρχής που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα επιβεβαιώνει ότι η δήλωση συµµόρφωσης που περιλαµβάνεται στη σύσταση αποδεικνύει ότι έχει εκτελεστεί πλήρης επιθεώρηση της αξιοπλοΐας κατά την Μ.Α.710,
2. η αρµόδια αρχή διερευνά και µπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για να τεκµηριώσει την αξιολόγηση της
σύστασης.
Μ.Β.902 Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας από την αρµόδια αρχή
α) Η αρµόδια αρχή, όταν αποφασίσει να προβεί σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό
(προσάρτηµα ΙΙΙ) σε έντυπο 15α του EASA, εκτελεί την εν λόγω εξέταση σύµφωνα µε τις διατάξεις της Μ.Α.710.
β) Η αρµόδια αρχή διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για την εκτέλεση αυτών των επιθεωρήσεων.
Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:
1. τουλάχιστον 5 ετών πείρα στην διαρκή αξιοπλοΐα και
2. κατάλληλη άδεια σύµφωνα µε το µέρος-66 ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισοδύναµο πτυχίο και
3. επίσηµη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση και
4. θέση στην ιεραρχία µε ανάλογες αρµοδιότητες.
γ) Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλου του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για
τα κατάλληλα προσόντα που διαθέτει το προσωπικό, µαζί µε περίληψη της σχετικής πείρας και εκπαίδευσής τους πάνω στη
διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.
δ) Η αρµόδια αρχή έχει πρόσβαση στα ισχύοντα στοιχεία όπως καθορίζονται στις Μ.Α.305, Μ.Α.306 και Μ.Α.401 κατά την
εκτέλεση της επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.
Μ.Β.903 Πορίσµατα
Όταν κατά τις επιθεωρήσεις του αεροσκάφους ή µε άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του
µέρους-Μ, αρµόδια αρχή λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:
1. Για πόρισµα επιπέδου 1, η αρµόδια αρχή ζητεί την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών πριν από την πραγµατοποίηση άλλης πτήσης, ενώ λαµβάνονται άµεσα µέτρα από την αρµόδια αρχή προκειµένου να ανακαλέσει ή να αναστείλει το
πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.
2. Για πόρισµα επιπέδου 2, η διορθωτική ενέργεια που απαιτείται από την αρµόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσµατος.
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Προσάρτηµα I
Σύµβαση διαρκούς αξιοπλοΐας
1.

Όταν ο ιδιοκτήτης, σύµφωνα µε την Μ.Α.201, αναθέτει µε σύµβαση σε φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριµένο κατά το
Μ.Α. τµήµα Ζ τη διεξαγωγή εργασιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής, ένα
αντίγραφο της συµφωνίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης, αφού
αυτή υπογραφεί και από τα δύο µέρη.

2.

Η συµφωνία συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του µέρους-Μ και ορίζει τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
ως προς τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.

3.

Περιλαµβάνει τουλάχιστον:
— τον αριθµό νηολογίου,
— τον τύπο αεροσκάφους,
— τον αριθµό σειράς αεροσκάφους,
— το όνοµα ή τα λεπτοµερή στοιχεία της εταιρείας του ιδιοκτήτη ή του καταχωρισµένου µισθωτή, συµπεριλαµβανοµένης
της διεύθυνσης,
τα λεπτοµερή στοιχεία του εγκεκριµένου κατά το Μ.Α. τµήµα Ζ φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας, συµπεριλαµβανοµένης της
διεύθυνσης.

4.

∆ηλώνει τα ακόλουθα:
«Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στον εγκεκριµένο φορέα τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, την εκπόνηση
προγράµµατος συντήρησης που πρέπει να τύχει εγκρίσεως από τις υπεύθυνες για την αξιοπλοΐα αρχές του κράτους µέλους
όπου έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος, και την οργάνωση της συντήρησης του αεροσκάφους, σύµφωνα µε το εν λόγω πρόγραµµα συντήρησης, από εγκεκριµένο φορέα.
Σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, τα δύο µέρη δεσµεύονται να ακολουθούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που αυτή
ορίζει.
Ο ιδιοκτήτης διαβεβαιώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν στον εγκεκριµένο φορέα και αφορούν
τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν θα επέλθουν µεταβολές
στο αεροσκάφος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του εγκεκριµένου φορέα.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συµβαλλόµενους δεν συµµορφωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο µε την παρούσα
σύµβαση, αυτή καθίσταται άκυρη. Στην παραπάνω περίπτωση, ο ιδιοκτήτης καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε εργασία
που αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους νηολόγησης εντός δύο εβδοµάδων.»

5.

Όταν ο ιδιοκτήτης, σύµφωνα µε την Μ.Α.201, συνάπτει σύµβαση µε φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριµένο κατά το
Μ.Α. τµήµα Ζ, οι υποχρεώσεις κάθε µέρους µοιράζονται ως εξής:

5.1. Υποχρεώσεις του εγκεκριµένου φορέα:
1. ο τύπος του αεροσκάφους περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής της έγκρισής του,
2. τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθµούνται παρακάτω:
— αναπτύσσει πρόγραµµα συντήρησης για το αεροσκάφος, συµπεριλαµβανοµένου κάθε σχετικού προγράµµατος αξιοπιστίας,
— αναλαµβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράµµατος συντήρησης του αεροσκάφους,
— εφόσον το πρόγραµµα συντήρησης του αεροσκάφους εγκριθεί, παραδίδει αντίγραφο αυτού στον ιδιοκτήτη,
— αναλαµβάνει να οργανώσει επιθεώρηση µετάβασης από το προηγούµενο πρόγραµµα συντήρησης του αεροσκάφους
στο καινούργιο,
— φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από εγκεκριµένο φορέα συντήρησης,
— διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας,
— φροντίζει για την αποκατάσταση από κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα συντήρησης όλων των ελαττωµάτων που αποκαλύπτονται κατά την προγραµµατισµένη συντήρηση ή αναφέρονται από τον ιδιοκτήτη,
— συντονίζει την προγραµµατισµένη συντήρηση, την εφαρµογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των
εξαρτηµάτων µε πεπερασµένη διάρκεια ζωής και την εφαρµογή των απαιτήσεων που αφορούν την επιθεώρηση των
παρελκοµένων,
— ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει να προσαχθεί σε εγκεκριµένο φορέα συντήρησης,
— διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία,
— αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία,
3. οργανώνει την έγκριση των µετατροπών, ως σύνολο και µεµονωµένα, στο αεροσκάφος σύµφωνα µε το µέρος 21, πριν
αυτές υλοποιηθούν,
4. οργανώνει την έγκριση των επισκευών, ως σύνολο και µεµονωµένα, στο αεροσκάφος σύµφωνα µε το µέρος 21, πριν
αυτές πραγµατοποιηθούν,
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5. ειδοποιεί την υπεύθυνη για την αξιοπλοΐα αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης εάν ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το
αεροσκάφος στον εγκεκριµένο φορέα συντήρησης όπως ζητήθηκε από τον εγκεκριµένο φορέα,
6. ειδοποιεί την υπεύθυνη για την αξιοπλοΐα αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης εάν η παρούσα σύµβαση δεν τηρείται,
7. εκτελεί την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, όταν χρειάζεται, και συµπληρώνει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή τη σύσταση προς το κράτος µέλος νηολόγησης,
8. προβαίνει σε αναφορά όλων των συµβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισµούς,
9. γνωστοποιεί στις αρχές του κράτους µέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύµβασης από οποιονδήποτε
συµβαλλόµενο.
5.2. Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη:
1. κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριµένου προγράµµατος συντήρησης,
2. κατανοεί τις βασικές αρχές του µέρους-Μ,
3. παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριµένο φορέα συντήρησης µε τον οποίον είναι συµβεβληµένος ο εγκεκριµένος
φορέας στον συγκεκριµένο χρόνο που καθόρισε ο εγκεκριµένος φορέας,
4. δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συµβουλευτεί πρώτα τον εγκεκριµένο φορέα,
5. γνωστοποιεί στον εγκεκριµένο φορέα όλη τη συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο εγκεκριµένος φορέας και χωρίς τον έλεγχό του,
6. αναφέρει στον εγκεκριµένο φορέα µέσω του τεχνικού µητρώου όλα τα ελαττώµατα που βρέθηκαν κατά την πτητική λειτουργία,
7. γνωστοποιεί στις αρχές του κράτους µέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύµβασης από οποιονδήποτε
συµβαλλόµενο,
8. γνωστοποιεί στις αρχές του κράτους µέλους νηολόγησης και στον εγκεκριµένο φορέα την πώληση του αεροσκάφους,
9. προβαίνει σε αναφορά όλων των συµβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισµούς.

L 315/29

L 315/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσάρτηµα II
Έντυπο 1 του EASA
Χρήση του εντύπου 1 του EASA για τη συντήρηση
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η µορφή του πιστοποιητικού πρέπει να συµµορφώνεται µε το επισυναπτόµενο δείγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών
των πεδίων του, όπου κάθε πεδίο πρέπει να βρίσκεται στη θέση που έχει στο δείγµα. Το µέγεθος κάθε πεδίου µπορεί, ωστόσο,
να µεταβάλλεται ώστε να προσαρµόζεται στη συγκεκριµένη αίτηση, αλλά όχι σε βαθµό που θα καθιστούσε το πιστοποιητικό
µη αναγνωρίσιµο. Το ολικό µέγεθος του πιστοποιητικού µπορεί να µεγαλώσει ή να µικρύνει σηµαντικά, εφόσον όµως το
πιστοποιητικό παραµένει αναγνωρίσιµο και ευανάγνωστο. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το οικείο κράτος µέλος.
Όλα τα στοιχεία εκτύπωσης πρέπει να είναι σαφή και ευανάγνωστα, ώστε να επιτρέπουν εύκολο διάβασµα του εντύπου.
Το πιστοποιητικό είναι είτε προεκτυπωµένο είτε εκτυπωµένο από υπολογιστή, αλλά σε κάθε περίπτωση η εκτύπωση των
γραµµών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη. Προεκτυπωµένο κείµενο επιτρέπεται εφόσον συµφωνεί
µε το επισυναπτόµενο πρότυπο, αλλά δεν επιτρέπεται άλλο κείµενο πιστοποίησης.
Γίνεται δεκτή η αγγλική γλώσσα και, ενδεχοµένως, η (οι) γλώσσα(-ες) του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
Η συµπλήρωση του πιστοποιητικού µπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα όταν χρησιµοποιείται για εξαγωγή, αλλιώς µπορεί
να γίνει στην (στις) επίσηµη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους µέλους.
Τα στοιχεία που εισάγονται στο πιστοποιητικό µπορούν να είναι µηχανογραφηµένα από εκτυπωτή υπολογιστή ή χειρόγραφα,
µε κεφαλαία γράµµατα, και πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση.
Οι συντοµογραφίες πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
Ο χώρος που παραµένει στο πίσω µέρος του πιστοποιητικού µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκδότη για τυχόν πρόσθετες
πληροφορίες, αλλά δεν πρέπει να περιέχει κανένα κείµενο σχετικό µε την πιστοποίηση.
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει τα αντικείµενα και πρέπει να γίνει συσχέτιση µεταξύ του πιστοποιητικού
και των αντικειµένων. Αντίτυπο του πιστοποιητικού πρέπει να κρατείται από τον φορέα που κατασκεύασε ή συντήρησε το
αντικείµενο. Όταν η µορφή και τα στοιχεία του πιστοποιητικού έχουν δηµιουργηθεί εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιτρέπεται η διατήρηση του πιστοποιητικού σε ασφαλή βάση δεδοµένων, εφόσον αυτό γίνεται δεκτό από το κράτος
µέλος.
Όπου χρησιµοποιήθηκε µόνο ένα πιστοποιητικό για τη διάθεση σε υπηρεσία πολλών αντικειµένων και στη συνέχεια αυτά διαχωρίστηκαν µεταξύ τους, όπως για παράδειγµα µέσω εµπόρου ανταλλακτικών, τότε αυτά τα αντικείµενα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του αρχικού πιστοποιητικού, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται από τον φορέα που παρέλαβε την παρτίδα
των αντικειµένων. Η παράλειψη φύλαξης του πρωτότυπου πιστοποιητικού µπορεί να ακυρώσει την κατάσταση διάθεσης σε
υπηρεσία των αντικειµένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υφίσταται περιορισµός στον αριθµό των αντιγράφων του πιστοποιητικού που στέλνονται στον πελάτη ή φυλάσσονται από
τον αρχικό εκδότη.

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει το αντικείµενο µπορεί να επισυνάπτεται σε αυτό, τοποθετούµενο σε φάκελο ώστε να έχει
ανθεκτικότητα.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΚ∆ΟΤΗ
Για να ισχύει το έγγραφο ως πιστοποιητικό πρέπει να έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Πεδίο 1 Το όνοµα του κράτους µέλους µε την έγκριση του οποίου εκδίδεται το πιστοποιητικό. Η ένδειξη αυτή µπορεί να
είναι προεκτυπωµένη.
Πεδίο 2 Προεκτυπωµένο κείµενο «Πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία/Έντυπο 1 του ΕΑSA»
Πεδίο 3 Σε αυτό το πεδίο προεκτυπώνεται ένας µοναδικός αριθµός για έλεγχο του πιστοποιητικού και για να διευκολυνθεί η
ιχνηλασιµότητά του, εκτός από την περίπτωση που το έγγραφο έχει προκύψει από πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή και
ο µοναδικός αριθµός δεν χρειάζεται να προεκτυπωθεί, εφόσον ο υπολογιστής έχει προγραµµατιστεί για τη δηµιουργία του.
Πεδίο 4 Το πλήρες όνοµα και διεύθυνση καθώς και η ταχυδροµική διεύθυνση, εάν διαφέρει, του εγκεκριµένου φορέα ο
οποίος διαθέτει σε υπηρεσία τα αντικείµενα που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό. Η ένδειξη αυτή µπορεί να είναι
προεκτυπωµένη. Λογότυπα κ.λπ. επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.
Πεδίο 5 Σκοπός του είναι η παραποµπή σε εντολή εργασίας/σύµβαση/τιµολόγιο ή οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία
του φορέα, έτσι ώστε να υπάρξει σύστηµα άµεσης ιχνηλασιµότητας.
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Πεδίο 6 Το παρόν πεδίο χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση του φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό ώστε να παραπέµπει
εύκολα στο πεδίο 13 («Παρατηρήσεις») µε χρήση των αριθµών των αντικειµένων. Η συµπλήρωσή του δεν είναι υποχρεωτική.
Εάν πρόκειται να διατεθούν σε υπηρεσία πολλά αντικείµενα µε το πιστοποιητικό, επιτρέπεται η χρήση χωριστού καταλόγου
µε αµοιβαία παραποµπή µεταξύ πιστοποιητικού και καταλόγου.
Πεδίο 7 ∆ίνεται το όνοµα ή η περιγραφή του αντικειµένου. Προτιµάται η χρήση της ονοµασίας του εικονογραφηµένου καταλόγου εξαρτηµάτων (IPC).
Πεδίο 8 Σηµειώστε τον κωδικό εξαρτήµατος. Προτιµάται η χρήση του αριθµού IPC.
Πεδίο 9 Χρησιµοποιείται για την ένδειξη των προϊόντων µε έγκριση τύπου στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν τα αντικείµενα που διατίθενται σε υπηρεσία. Η συµπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική, αλλά εάν συµπληρωθεί επιτρέπονται οι εξής
αναγραφές:
α) Το συγκεκριµένο µοντέλο ή το µοντέλο σειράς παραγωγής αεροσκάφους, κινητήρα, έλικα ή βοηθητικής µονάδας ισχύος,
ή παραποµπή σε εύκολα προσιτό κατάλογο ή εγχειρίδιο που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες, για παράδειγµα: «Cessna
150».
β) «∆ιάφορα», εάν είναι γνωστό ότι κρίνονται κατάλληλα για τοποθέτηση σε περισσότερα από ένα µοντέλα προϊόντων µε
έγκριση τύπου, εκτός εάν ο αρχικός εκδότης επιθυµεί να περιορίσει την τοποθέτηση σε συγκεκριµένο µοντέλο, οπότε
κάνει σχετική σηµείωση.
γ) «Άγνωστο» εάν δεν είναι γνωστό το πού επιτρέπεται η τοποθέτηση. Τα αντικείµενα αυτής της κατηγορίας προορίζονται
κυρίως για χρήση από τους φορείς συντήρησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του πεδίου 9 δεν αποτελούν εξουσιοδότηση τοποθέτησης του αντικειµένου σε συγκεκριµένο αεροσκάφος,
κινητήρα, έλικα ή βοηθητική µονάδα ισχύος. Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να τεκµηριώσει µέσω εγγράφων, όπως είναι για
παράδειγµα ο κατάλογος ανταλλακτικών, τα δελτία συντήρησης κ.λπ., ότι το αντικείµενο είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη
εφαρµογή.

Πεδίο 10 Σηµειώστε τον αριθµό των αντικειµένων που διατίθενται σε υπηρεσία.
Πεδίο 11 Σηµειώστε τον αριθµό σειράς ή/και τον αριθµό παρτίδας του αντικειµένου, εάν υπάρχουν, εάν δε όχι, σηµειώστε
«δεν υπάρχει».
Πεδίο 12 Οι ακόλουθες λέξεις σε εισαγωγικά, µε τους ορισµούς τους, δηλώνουν την κατάσταση του αντικειµένου που διατίθεται σε υπηρεσία. Στο πεδίο σηµειώνεται µία λέξη από τις παρακάτω ή συνδυασµός αυτών:
1. «ΥΠΕΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ»
H αποκατάσταση χρησιµοποιηµένου αντικειµένου µέσω επιθεώρησης, δοκιµών και αντικατάστασης εξαρτηµάτων σύµφωνα
µε εγκεκριµένο πρότυπο (*), προκειµένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.
2. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ΥΠΕΣΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ»
Η εξέταση αντικειµένου προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση προς εγκεκριµένο πρότυπο (*).
3. «ΜΕΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»
Η µετατροπή αντικειµένου σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
4. «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»
Η επαναφορά αντικειµένου σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
5. «ΑΝΑΓΟΜΩΘΗΚΕ»
Η αποκατάσταση χρησιµοποιηµένου ελαστικού τροχών σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
6. «ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ»
Η εκ νέου συναρµολόγηση αντικειµένου σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
Παράδειγµα: Ένας έλικας µετά τη µεταφορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν αναφέρεται σε αντικείµενα που αρχικά ήταν πλήρως συναρµολογηµένα
από τον κατασκευαστή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κατασκευής, όπως, µεταξύ άλλων, το µέρος 21.

(*) Η έκφραση εγκεκριµένο πρότυπο σηµαίνει πρότυπο κατασκευής/σχεδίασης/συντήρησης/ποιότητας εγκεκριµένο από
την αρµόδια αρχή.
Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να τεκµηριωθούν συµπληρώνοντας στο πεδίο 13 το εγκεκριµένο δεδοµένο/εγχειρίδιο/προδιαγραφή που χρησιµοποιήθηκε κατά τη συντήρηση.
Πεδίο 13 Σε αυτό το πεδίο αναφέρονται υποχρεωτικά οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε απευθείας είτε µε αναφορά σε
υποστηρικτική τεκµηρίωση, οι οποίες προσδιορίζουν συγκεκριµένα δεδοµένα ή περιορισµούς που σχετίζονται µε τα αντικείµενα που διατίθενται σε υπηρεσία και είναι αναγκαία στον χρήστη/εγκαταστάτη για να προβεί στον τελικό καθορισµό της
αξιοπλοΐας του αντικειµένου. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς, ολοκληρωµένες και να δίνονται µε µορφή και κατά
τρόπο επαρκή για τους σκοπούς του καθορισµού.
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Η κάθε ένδειξη πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται.
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, σηµειώστε «Ουδέν».
Μερικά παραδείγµατα πληροφοριών που µπορούν να αναφερθούν είναι:
— ο προσδιορισµός και η έκδοση της τεκµηρίωσης συντήρησης που χρησιµοποιείται ως το εγκεκριµένο πρότυπο,
— οδηγίες αξιοπλοΐας που εκτελέστηκαν ή/και διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση,
— επισκευές που εκτελέστηκαν ή/και διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση,
— µετατροπές που εκτελέστηκαν ή/και διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση,
— ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν ή/και διαπιστώθηκε ότι τοποθετήθηκαν, κατά περίπτωση,
— ιστορικό των εξαρτηµάτων περιορισµένης διάρκειας ζωής,
— παρεκκλίσεις από την εντολή εργασίας του πελάτη,
— αναφορά έγκρισης κατά το Μ.Α. τµήµα ΣΤ,
— προσδιορισµός του εθνικού κανονισµού, εάν δεν είναι το µέρος-145 ή το µέρος-Μ τµήµα ΣΤ,
— δηλώσεις διάθεσης σε υπηρεσία για την εκπλήρωση αλλοδαπής απαίτησης συντήρησης,
— δηλώσεις διάθεσης σε υπηρεσία για την εκπλήρωση των όρων διεθνούς συµφωνίας συντήρησης, όπως µεταξύ άλλων, της
συµφωνίας µε τον Καναδά (Canadian Technical Arrangement Maintenance) και της διµερούς συµφωνίας µε τις ΗΠΑ
(USA Bilateral Aviation Safety Agreement — Maintenance Implementation Procedure).
Πεδία 14, 15, 16, 17 και 18 Αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για εργασίες συντήρησης που έγιναν από φορείς
συντήρησης εγκεκριµένους κατά το Μ.Α. τµήµα ΣΤ. Αυτά τα πεδία προορίζονται ειδικά για τη διάθεση σε υπηρεσία/πιστοποίηση αντικειµένων που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το µέρος 21 και τους εθνικούς κανονισµούς πολιτικής
αεροπορίας που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την πλήρη εφαρµογή του µέρους 21.
Πεδίο 19 Περιέχει την αναγκαία δήλωση διάθεσης σε υπηρεσία που απαιτείται για όλες τις εργασίες συντήρησης που έγιναν
από φορείς συντήρησης εγκεκριµένους κατά το Μ.Α. τµήµα ΣΤ. Όταν διατίθεται σε υπηρεσία εργασία συντήρησης που δεν
εκτελέστηκε σύµφωνα µε το µέρος-Μ, στο πεδίο 13 πρέπει να καθορίζεται ο συγκεκριµένος εθνικός κανονισµός. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να σηµανθεί το σχετικό τετραγωνίδιο ώστε να επικυρωθεί η διάθεση σε υπηρεσία.
Η ένδειξη στην πιστοποίηση «εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο πεδίο 13» χρησιµεύει στις εξής καταστάσεις:
α) στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της συντήρησης·
β) στην περίπτωση που η συντήρηση παρεξέκλινε από το πρότυπο που απαιτεί το µέρος-Μ·
γ) στην περίπτωση που η συντήρηση εκτελέστηκε σύµφωνα µε απαίτηση που δεν περιλαµβάνεται στο µέρος-Μ.
Οποιαδήποτε περίπτωση ή συνδυασµός αυτών πρέπει να καθορίζεται στο πεδίο 13.
Πεδίο 20 Χώρος για την υπογραφή του προσωπικού πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από τον εγκεκριµένο
κατά το Μ.Α. τµήµα ΣΤ φορέα συντήρησης. Η υπογραφή µπορεί να εκτυπωθεί µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον το
κράτος µέλος κρίνει ότι µόνο ο υπογράφων µπορεί να δώσει τη σχετική εντολή στον υπολογιστή και ότι δεν είναι δυνατή η
τοποθέτηση υπογραφής σε κενό έγγραφο που εκτυπώθηκε από υπολογιστή.
Πεδίο 21 Χώρος για τον κωδικό που δόθηκε από το κράτος µέλος στον φορέα συντήρησης που εγκρίθηκε κατά το Μ.Α.
τµήµα ΣΤ.
Πεδίο 22 Εκτυπώνεται το ονοµατεπώνυµο του προσώπου που υπογράφει στο πεδίο 20 και τα στοιχεία αναφοράς της ατοµικής εξουσιοδότησής του.
Πεδίο 23 Η ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης διάθεσης σε υπηρεσία του πεδίου 19 (η/µ/έ). Ο µήνας εµφανίζεται µε
γράµµατα, π.χ. Ιαν., Φεβ., Μάρ. κ.λπ. Η διάθεση σε υπηρεσία υπογράφεται µετά την «ολοκλήρωση της συντήρησης».
Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι δηλώσεις ανάληψης ευθύνης από τον χρήστη βρίσκονται στην οπίσθια όψη του παρόντος πιστοποιητικού. Οι δηλώσεις αυτές µπορούν να προστεθούν στην εµπρόσθια όψη του πιστοποιητικού, κάτω από την τελευταία
γραµµή του και αφού µειωθεί η αντίστοιχη διάστασή του.
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Προσάρτηµα III
Πιστοποιητικό Eπιθεώρησης της Aξιοπλοΐας
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Προσάρτηµα IV
Εγκρινόµενες ικανότητες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο στοιχείο 11 για την περίπτωση πολύ µικρού φορέα, στον πίνακα 1 παρουσιάζεται σε
τυποποιηµένη µορφή το πλήρες εύρος των εγκρίσεων που είναι δυνατό να δοθούν σύµφωνα µε το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ. Σε έναν
φορέα πρέπει να χορηγηθεί έγκριση που κυµαίνεται από απλή κατηγορία και ικανότητα µε περιορισµούς έως όλες τις κατηγορίες και ικανότητες µε περιορισµούς.

2.

Επί πλέον του πίνακα 1, το τµήµα-ΣΤ., απαιτεί από τον εγκεκριµένο κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέα συντήρησης να αναφέρει
το αντικείµενο των εργασιών του στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. Βλέπε επίσης το στοιχείο 10.

3.

Με βάση την (τις) κατηγορία(-ες) και την (τις) ικανότητα(-ες) της έγκρισης που χορηγήθηκε από το κράτος µέλος, το αντικείµενο εργασιών που ορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης καθορίζει τα ακριβή όρια της έγκρισης.
Εποµένως, είναι απαραίτητη η συµβατότητα µεταξύ της (των) κατηγορίας(-ιών) και της (των) ικανότητας(-ων) έγκρισης και
του αντικειµένου εργασιών του φορέα.

4.

Ικανότητα κατηγορίας Α σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση στο αεροσκάφος και σε όλα τα παρελκόµενά του (συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων/βοηθητικών µονάδων
ισχύος) µόνο όταν τα ανωτέρω παρελκόµενα βρίσκονται τοποθετηµένα στο αεροσκάφος. Κατ' εξαίρεση, αυτά µπορούν να
αφαιρεθούν προσωρινά για τους σκοπούς της συντήρησης, εφόσον η αφαίρεση αυτή επιτρέπεται ρητά από το εγχειρίδιο
συντήρησης του αεροσκάφους ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τη συντήρηση, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργανισµού συντήρησης που είναι αποδεκτή από το κράτος µέλος. Η στήλη
των περιορισµών καθορίζει το αντικείµενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης.

5.

Ικανότητα κατηγορίας Β σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση στον µη εγκατεστηµένο κινητήρα/βοηθητική µονάδα ισχύος (APU) και στα παρελκόµενά τους µόνο όταν τα
ανωτέρω παρελκόµενα βρίσκονται τοποθετηµένα στον κινητήρα/την APU, εκτός εάν αυτά µπορούν να αφαιρεθούν προσωρινά για τους σκοπούς της συντήρησης, εφόσον η αφαίρεση αυτή επιτρέπεται ρητά από το εγχειρίδιο του κινητήρα/της
APU ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τη συντήρηση. Η στήλη των περιορισµών καθορίζει το αντικείµενο της εν λόγω
συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Ένας εγκεκριµένος κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης
µε ικανότητα κατηγορίας Β µπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστηµένο κινητήρα κατά τη συντήρηση, µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που είναι αποδεκτή από το
κράτος µέλος. Στο αντικείµενο των εργασιών που περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει
να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, εφόσον επιτρέπεται από το κράτος µέλος.

6.

Ικανότητα κατηγορίας C σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση σε µη εγκατεστηµένα παρελκόµενα (εκτός από τους κινητήρες και τις βοηθητικές µονάδες ισχύος (APU)) τα
οποία προορίζονται για τοποθέτηση στο αεροσκάφος ή στον κινητήρα/στις APU. Η στήλη των περιορισµών καθορίζει το
αντικείµενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Ένας εγκεκριµένος κατά το τµήµα-ΣΤ
φορέας συντήρησης µε ικανότητα κατηγορίας C µπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστηµένο παρελκόµενο
κατά τη συντήρηση ή σε εγκατάσταση συντήρησης κινητήρα/APU, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο
εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που είναι αποδεκτή από το κράτος µέλος. Στο αντικείµενο των εργασιών που
περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας,
εφόσον επιτρέπεται από το κράτος µέλος.

7.

Η ικανότητα κατηγορίας D είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται κατ' ανάγκη µε συγκεκριµένο αεροσκάφος, κινητήρα ή άλλο
παρελκόµενο. Η ικανότητα D1 — µη καταστροφικών δοκιµών (ΜΚ∆) απαιτείται µόνο για εγκεκριµένο κατά το τµήµα-ΣΤ
φορέα συντήρησης που εκτελεί εξειδικευµένες εργασίες ΜΚ∆ για λογαριασµό άλλου φορέα. Ένας εγκεκριµένος κατά το
Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης µε ικανότητα κατηγορίας Α, Β ή C µπορεί να εκτελέσει ΜΚ∆ σε προϊόντα που συντηρεί,
χωρίς να χρειάζεται να κατέχει ικανότητα κατηγορίας D1, µε την προϋπόθεση ότι στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα
συντήρησης περιλαµβάνονται διαδικασίες ΜΚ∆.

8.

Η στήλη των «περιορισµών» αποσκοπεί να δώσει στο κράτος µέλος τη µέγιστη ευελιξία για την εξατοµίκευση της έγκρισης
κάθε φορέα. Ο πίνακας 1 καθορίζει τους δυνητικούς τύπους περιορισµών και µολονότι η συντήρηση αναφέρεται τελευταία
σε κάθε ικανότητα κατηγορίας, είναι αποδεκτό να δίνεται περισσότερη έµφαση στο έργο της συντήρησης παρά στον τύπο ή
στον κατασκευαστή του αεροσκάφους ή του κινητήρα, εφόσον αυτό αρµόζει καλύτερα στον φορέα. Ένα παράδειγµα θα
µπορούσε να είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων αεροπλοΐας.

9.

Ο πίνακας 1 παραπέµπει σε σειρά, τύπο και οµάδα στη στήλη των περιορισµών για τις κατηγορίες Α και Β. Ως σειρά νοείται
µια ορισµένη σειρά τύπου όπως η σειρά των Cessna 150 ή Cessna 172 ή Beech 55 ή η σειρά των continental O-200
κ.λπ. Ως τύπος νοείται ένας ορισµένος τύπος ή µοντέλο όπως ο τύπος Cessna 172RG. Μπορεί να αναφερθεί οποιοσδήποτε
αριθµός σειρών ή τύπων. Οµάδα σηµαίνει για παράδειγµα µονοκινητήριο εµβολοφόρο αεροσκάφος Cessna, ή µη υπερσυµπιεζόµενοι εµβολοφόροι κινητήρες Lycoming κ.λπ.
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10. Όταν χρησιµοποιείται µακροσκελής κατάλογος δυνατοτήτων που µπορεί να υποστεί συχνές τροποποιήσεις, τότε οι τροποποιήσεις πρέπει να συµφωνούν µε διαδικασία αποδεκτή στο κράτος µέλος και να περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Η διαδικασία πρέπει να αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των τροποποιήσεων
του καταλόγου δυνατοτήτων και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τυχόν τροποποίηση. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαµβάνουν τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το τµήµα-ΣΤ προϊόντων ή υπηρεσιών που προστίθενται στον κατάλογο.
11. Ο εγκεκριµένος κατά το Μ.Α. τµήµα-ΣΤ φορέας συντήρησης που απασχολεί µόνο ένα πρόσωπο και για τον προγραµµατισµό και για την εκτέλεση όλης της συντήρησης µπορεί να κατέχει έγκριση ικανοτήτων µόνο για περιορισµένο αντικείµενο
εργασιών. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια είναι:

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΤΩΝ 5 700 KG ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ A3 ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΤΩΝ 3 175 KG ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ A4 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ Α1, Α2 ΚΑΙ Α3

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β2 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 450 ΗΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ή ΒΟΗΘ.
ΜΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ — APU

C1 EΩΣ C20

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ KΑΤΗΓΟΡΙΑ

D1 ΜΚΕ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η (ΟΙ)
ΜΕΘΟ∆ΟΣ(-ΟΙ) ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

ΤΟΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Σηµειώνεται ότι ο συγκεκριµένος φορέας µπορεί να υποστεί από την αρµόδια αρχή περισσότερους περιορισµούς ως προς
το πεδίο εφαρµογής της έγκρισης, ανάλογα µε τη δυνατότητα του συγκεκριµένου φορέα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Α2 Αεροπλάνα µάζας ίσης
ή µικρότερης από
5 700 kg

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η σειρά ή ο
τύπος του αεροπλάνου ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Α3 Μονοκινητήρια Ελικόπτερα

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η σειρά ή ο
τύπος του ελικοπτέρου ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Α4 Αεροσκάφη που δεν
ανήκουν στις κατηγορίες
Α1, Α2 και Α3

Σηµειώνεται ή σειρά ή ο τύπος του αεροσκάφους ή/και η
(οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Β1 Στροβιλοκινητήρες

Σηµειώνεται η σειρά ή ο τύπος του κινητήρα ή/και η (οι)
εργασία(-ες) συντήρησης

Β2 Εµβολοφόροι

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η σειρά ή ο
τύπος του κινητήρα ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Β3 Βοηθητικές Μονάδες
Ισχύος (APU)

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η σειρά ή ο τύπος του
κινητήρα ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ή
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΙΣΧΥΟΣ (APU)

C1 Κλιµατισµός και συµπίεση θαλάµου
C2 Συστήµατα αυτόµατης
πτήσης

28.11.2003
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σηµειώνεται ο τύπος ή ο κατασκευαστής του αεροσκάφους
ή ο κατασκευαστής του παρελκοµένου ή το συγκεκριµένο
παρελκόµενο ή/και γίνεται παραποµπή στον κατάλογο δυνατοτήτων εντός του εγχειριδίου λειτουργίαςή/και στην (στις)
εργασία(-ες) συντήρησης

C3 Επικοινωνίες και ναυσιπλοΐα
C4 Θύρες — Θυρίδες
C5 Ηλεκτρική ισχύς
C6 Εξοπλισµός
C7 Κινητήρας — APU
C8 Χειριστήρια πτήσης
C9 Καύσιµο — ∆οµή
C10 Ελικόπτερα — Στροφεία
C11 Ελικόπτερα — Μετάδοση κίνησης
C12 Υδραυλικά συστήµατα
C13 Όργανα
C14 Σύστηµα προσγείωσης
C15 Σύστηµα οξυγόνου
C16 Έλικες
C17 Συστήµατα πεπιεσµένου αέρα
C18 Προστασία από πάγο/
βροχή/πυρκαγιά
C19 Παράθυρα
C20 ∆οµικά στοιχεία
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕ-

D1 Μη καταστροφικές
δοκιµές (ΜΚ∆)

Σηµειώνεται η (oι) συγκεκριµένη(-ες) µέθοδος(-οι) µη
καταστροφικής δοκιµής (ΜΚ∆)
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Προσάρτηµα V
Πιστοποιητικό έγκρισης για φορέα συντήρησης του µέρους-Μ, ενότητα Α τµήµα ΣΤ
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Προσάρτηµα VI
Πιστοποιητικό έγκρισης για φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας του µέρους-M, ενότητα A τµήµα Ζ
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Προσάρτηµα VII
Σύνθετες εργασίες συντήρησης
Οι παρακάτω εργασίες συνιστούν τις σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στην Μ.Α.801, στοιχείο β), σηµείο 2.
1. Η τροποποίηση, επισκευή ή αντικατάσταση µε ήλωση, κόλληση, σφυρηλάτηση ή συγκόλληση οποιουδήποτε από τα
παρακάτω δοµικά µέρη του σκελετού του αεροσκάφους:
α) δοκού κυτιοειδούς κατασκευής·
β) διαµήκους δοκίδας πτέρυγας ή µέλους χορδής·
γ) κυρίας δοκού·
δ) άνω και κάτω συνδετήριου µέρους κυρίας δοκού·
ε) µέλους δοκού δικτυώµατος·
στ) ενδιάµεσου τµήµατος δοκού·
ζ) µέλους τρόπιδας ή άρµωσης σε κύτος ή πλωτήρα αερακάτου·
η) θλιβόµενου µέλους µε µορφή κυµατοειδούς φύλου που χρησιµοποιείται στην επιφάνεια της πτέρυγας ή του ουραίου·
θ) κύριας εγκάρσιας νεύρωσης πτέρυγας·
ι) διαγώνιου στυλιδίου στήριξης πτέρυγας ή ουραίου·
ια) στηρίγµατος κινητήρα·
ιβ) διαµήκους δοκού ή πλαισίου ατράκτου·
ιγ) µέλους πλαγίου ή οριζοντίου δικτυώµατος ή διαφράγµατος·
ιδ) δοµικών στοιχείων στήριξης καθίσµατος·
ιε) αντικατάσταση ραγών καθισµάτων·
ιστ) στυλιδίων συστήµατος προσγείωσης ή των βραχιόνων στήριξής τους·
ιζ) άξονα τροχού·
ιη) τροχού και
ιθ) πέδιλου ολίσθησης ή στυλοβάτη ολίσθησης, εξαιρουµένης της αντικατάστασης επικάλυψης χαµηλής τριβής.
2. Η µετατροπή ή επισκευή οποιουδήποτε από τα παρακάτω µέρη:
α) της επικάλυψης αεροσκάφους ή πλωτήρα αεροσκάφους, εάν η εργασία απαιτεί τη χρήση ικριώµατος, ανυψωτήρα ή
στηρίγµατος·
β) της επικάλυψης αεροσκάφους που υπόκειται σε φορτία λόγω συµπιεζόµενου θαλάµου, εάν η ζηµία σε αυτήν είναι µεγαλύτερη από 15 cm (6 ίντσες) προς οποιαδήποτε διεύθυνση·
γ) φορτιζόµενου µέλους του συστήµατος ελέγχου, συµπεριλαµβανόµενης της ράβδου χειρισµού, ποδωστηρίων, άξονα, πλαισίου, γωνιακού βραχίονα, σωλήνα ροπής, συνδετικής ράβδου και βραχίονα σφυρηλατηµένου ή χυτού, αλλά εξαιρουµένης:
i) της διαµόρφωσης εν θερµώ συνδετήριου στοιχείου ή συναρµογής συρµατόσχοινου και
ii) της αντικατάστασης τελικής συναρµογής σωλήνα ώσης-έλξης που είναι ηλωµένη, και
δ) οποιουδήποτε άλλου δοµικού στοιχείου, το οποίο δεν απαριθµείται στο σηµείο 1 και το οποίο χαρακτηρίζεται από τον
κατασκευαστή ως κύριο δοµικό στοιχείο στο εγχειρίδιο συντήρησης, στο εγχειρίδιο δοµικής συντήρησης ή στις οδηγίες
για τη διαρκή αξιοπλοΐα.
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Προσάρτηµα VIII
Περιορισµένη συντήρηση από τον χειριστή ιδιοκτήτη
Τα παρακάτω συνιστούν την περιορισµένη συντήρηση χειριστή που αναφέρεται στην Μ.Α.803, µε την προϋπόθεση ότι δεν περιλαµβάνει σύνθετες εργασίες συντήρησης και ότι διεξάγεται σύµφωνα µε την Μ.Α.402:
1. Η αφαίρεση και η τοποθέτηση των τροχών.
2. Η αντικατάσταση των ελαστικών κορδονιών των αποσβεστήρων στο σύστηµα προσγείωσης.
3. Η συντήρηση των αποσβεστήρων του συστήµατος προσγείωσης µε προσθήκη λαδιού, αέρα ή και των δύο.
4. Η συντήρηση, όπως καθαρισµός και λίπανση, των εδράνων κύλισης των τροχών του συστήµατος προσγείωσης.
5. Η αντικατάσταση ελαττωµατικών καλωδιώσεων ασφαλείας ή κλειδιών ασφάλισης.
6. Η λίπανση που δεν απαιτεί άλλη αποσυναρµολόγηση εκτός από την αφαίρεση µη δοµικών στοιχείων, όπως πλακών
καλυµµάτων, καλυµµάτων κινητήρων και αεροδυναµικών καλυµµάτων.
7. Η κατασκευή απλών µπαλωµάτων σε ύφασµα, όταν δεν απαιτείται η ραφή νευρώσεων ή η αφαίρεση δοµικών στοιχείων ή επιφανειών ελέγχου. Στην περίπτωση αεροστάτων, οι µικρές επισκευές µε µπαλώµατα στις καλύπτρες (όπως ορίζονται στις οδηγίες του κατασκευαστή του αερόστατου και σύµφωνα µε αυτές) που δεν απαιτούν επισκευή ή αντικατάσταση της ταινίας
φορτίου.
8. Η αντικατάσταση των υδραυλικών υγρών στη δεξαµενή τους.
9. Η αποκατάσταση των διακοσµητικών επικαλύψεων της ατράκτου, του καλαθιού του αερόστατου, των πτερυγίων των
ουραίων επιφανειών (εκτός από τις ζυγοσταθµισµένες επιφάνειες ελέγχου), των αεροδυναµικών καλυµµάτων, των καλυµµάτων κινητήρα, του συστήµατος προσγείωσης, του θαλάµου ή του εσωτερικού της θέσης διακυβέρνησης, εφόσον δεν απαιτείται αφαίρεση ή αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε κύριου δοµικού ή λειτουργικού συστήµατος.
10. Η εφαρµογή συντηρητικού ή προστατευτικού υλικού όπου δεν απαιτείται αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε κύριου
δοµικού ή λειτουργικού συστήµατος και όπου η επίστρωση αυτή δεν απαγορεύεται ή δεν αντίκειται στην ορθή πρακτική.
11. Η επισκευή της ταπετσαρίας και των διακοσµητικών επικαλύψεων του θαλάµου επιβατών και διακυβέρνησης ή του εσωτερικού του καλαθιού αερόστατου, εφόσον αυτή δεν απαιτεί αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε κύριου δοµικού ή λειτουργικού συστήµατος, δεν παρεµποδίζει λειτουργικό σύστηµα και δεν επηρεάζει την κύρια δοµή του αεροσκάφους.
12. Η εκτέλεση µικρών και απλών επισκευών στα αεροδυναµικά καλύµµατα, τις µη δοµικές πλάκες καλυµµάτων, τα καλύµµατα
κινητήρα και τα µικρά µπαλώµατα και ενισχύσεις, που δεν αλλάζουν το εξωτερικό περίγραµµα ώστε να επηρεάζουν αρνητικά τη σωστή ροή του αέρα.
13. Η αντικατάσταση πλαγίων παραθύρων, εφόσον δεν επηρεάζεται η δοµή ή κάποιο λειτουργικό σύστηµα όπως τα χειριστήρια,
ο ηλεκτρικός εξοπλισµός κ.λπ.
14. Η αντικατάσταση ζωνών ασφαλείας.
15. Η αντικατάσταση καθισµάτων ή εξαρτηµάτων αυτών µε ανταλλακτικά που είναι εγκεκριµένα για το αεροσκάφος, µη συµπεριλαµβανοµένης της αποσυναρµολόγησης οποιουδήποτε κύριου δοµικού ή λειτουργικού συστήµατος.
16. Η αντιµετώπιση προβληµάτων και η επισκευή διακεκοµµένων κυκλωµάτων των καλωδιώσεων του φωτισµού προσγείωσης.
17. Η αντικατάσταση λαµπτήρων, ανακλαστήρων και φακών των φώτων θέσης και προσγείωσης.
18. Η αντικατάσταση τροχών και πέδιλων ολίσθησης, εφόσον δεν χρειάζονται υπολογισµοί βάρους και ζυγοστάθµισης.
19. Η αντικατάσταση καλύµµατος κινητήρα, εφόσον δεν απαιτείται η αφαίρεση του έλικα ή η αποσύνδεση του συστήµατος
ελέγχου πτήσης.
20. Η αντικατάσταση ή ο καθαρισµός των σπινθηριστήρων-µπουζί και η ρύθµιση του διακένου των ακροδεκτών τους.
21. Η αντικατάσταση συνδέσεων σωλήνων, εκτός από τις υδραυλικές συνδέσεις.
22. Η αντικατάσταση προκατασκευασµένων σωληνώσεων καυσίµου.
23. Ο καθαρισµός ή η αντικατάσταση των φίλτρων ή στοιχείων φίλτρων καυσίµου και λαδιού.
24. Η αντικατάσταση και συντήρηση ηλεκτρικών συσσωρευτών.
25. Ο καθαρισµός των πιλοτικών και κυρίων ακροφυσίων του καυστήρα αερόστατου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αερόστατου.
26. Η αντικατάσταση ή ρύθµιση µη δοµικών τυπικών σφιγκτήρων που χρησιµοποιούνται παρεµπιπτόντως στην πτητική λειτουργία.
27. Η αντικατάσταση των καλάθων και καυστήρων σε καλύπτρες αεροστάτων, εφόσον ο κάλαθος ή ο καυστήρας χαρακτηρίζονται ως αντικαταστάσιµοι στα στοιχεία του πιστοποιητικού τύπου του αερόστατου και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γρήγορη
αφαίρεση και τοποθέτηση.
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28. Η τοποθέτηση µηχανισµών πρόληψης της λανθασµένης πλήρωσης µε καύσιµο, µέσω της µείωσης της διαµέτρου του ανοίγµατος πλήρωσης της δεξαµενής καυσίµου, µε την προϋπόθεση ότι ο ειδικός µηχανισµός έχει ενσωµατωθεί στα στοιχεία του
πιστοποιητικού τύπου του αεροσκάφους από τον κατασκευαστή του, ο κατασκευαστής του αεροσκάφους έχει παράσχει
οδηγίες για την εγκατάσταση του ειδικού µηχανισµού και η εγκατάσταση δεν συνεπάγεται την αποσυναρµολόγηση του
υπάρχοντος ανοίγµατος πλήρωσης της δεξαµενής καυσίµου.
29. Η αφαίρεση, ο έλεγχος και η αντικατάσταση των ανιχνευτών µαγνητικών σωµατιδίων.
30. Η αφαίρεση και η αντικατάσταση ανεξάρτητων συσκευών ναυτιλίας και επικοινωνιών που συνδέονται στον εµπρόσθιο πίνακα
οργάνων και χρησιµοποιούν συνδέσεις τύπου δίσκου για σύνδεση της µονάδας µε τον πίνακα οργάνων [εξαιρουµένων των
συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου πτήσης, των ποµποδεκτών και των οργάνων µέτρησης απόστασης µε χρήση συχνοτήτων
µικροκυµάτων (DME)]. H εγκεκριµένη µονάδα πρέπει να είναι σχεδιασµένη ώστε να µπορεί µε ευκολία και επανειληµµένα να
αφαιρείται και να αντικαθίσταται, χωρίς να απαιτεί ειδικό εξοπλισµό δοκιµών και θα πρέπει να παρέχονται οι σχετικές οδηγίες. Πριν από τη χρήση της µονάδας πρέπει να ελέγχεται η λειτουργικότητά της.
31. Η ενηµέρωση αυτόνοµων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων ναυτιλίας για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας που τοποθετούνται στον εµπρόσθιο πίνακα οργάνων [εξαιρουµένων των συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου πτήσης, ποµποδεκτών και
οργάνων µέτρησης απόστασης µε χρήση συχνοτήτων µικροκυµάτων (DME)], µε την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται αποσυναρµολόγηση της µονάδας και παρέχονται οι σχετικές οδηγίες. Πριν από τη χρήση της µονάδας πρέπει να ελέγχεται η λειτουργικότητά της.
32. Η αντικατάσταση των πτερύγων, των επιφανειών του ουραίου πτερυγίου και των χειριστηρίων, των οποίων οι συνδέσεις είναι
σχεδιασµένες για συναρµολόγηση αµέσως πριν και για αποσυναρµολόγηση αµέσως µετά από κάθε πτήση.
33. Η αντικατάσταση των πτερυγίων του κύριου στροφείου που είναι σχεδιασµένα να αφαιρούνται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(MΕΡΟΣ-145)
145.1 Γενικά
Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, η αρµόδια αρχή είναι:
1. για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους στην επικράτεια κράτους µέλους, η αρχή που
καθορίζεται από το εν λόγω κράτος µέλος, ή
2. για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους σε τρίτη χώρα, ο οργανισµός.
Ενότητα A
145.A.10 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή
συνέχιση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκοµένων αυτών.
145.A.15 Αίτηση
Η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση µιας έγκρισης απευθύνεται προς την αρµόδια αρχή υπό µορφή και κατά τρόπο που
έχει καθοριστεί από την εν λόγω αρχή.
145.A.20 Όροι έγκρισης
Ο φορέας καθορίζει το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την έγκριση στο εγχειρίδιο λειτουργίας του (στο
προσάρτηµα ΙΙ του παρόντος µέρους περιέχεται ένας πίνακας µε όλες τις κατηγορίες και ικανότητες).
145.Α.25 Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις
Ο φορέας εξασφαλίζει ότι:
α) ∆ιατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις προγραµµατισµένες εργασίες, προκειµένου ιδιαίτερα να εξασφαλίζεται
προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τα εξειδικευµένα συνεργεία και υπόστεγα διαχωρίζονται κατάλληλα, προκειµένου να
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες µόλυνσης του περιβάλλοντος και των χώρων εργασίας.
1. Όσον αφορά τη συντήρηση βάσης των αεροσκαφών, διατίθενται υπόστεγα αεροσκαφών τα οποία είναι αρκετά µεγάλα για
να χωρούν τα αεροσκάφη για την προγραµµατισµένη συντήρηση βάσης.
2. Όσον αφορά τη συντήρηση των παρελκοµένων, διατίθενται συνεργεία παρελεκοµένων τα οποία είναι αρκετά µεγάλα ώστε
να χωρούν τα παρελκόµενα για την προγραµµατισµένη συντήρηση τους.
β) ∆ιατίθενται κατάλληλοι χώροι γραφείων για την εποπτεία του προγραµµατισµένου έργου που αναφέρεται στο στοιχείο α), και
προσωπικό αρµόδιο για την πιστοποίηση, έτσι ώστε να µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο σύµφωνο µε τα
πρότυπα της ορθής συντήρησης.
γ) Το περιβάλλον εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των υπόστεγων αεροσκαφών, των συνεργείων παρελκοµένων και των εγκαταστάσεων των γραφείων είναι κατάλληλο για το έργο που επιτελείται και, ιδιαίτερα, τηρούνται οι εξειδικευµένες απαιτήσεις.
Το περιβάλλον εργασίας είναι τέτοιο ώστε να µην µειώνεται η απόδοση του προσωπικού, εκτός εάν οι συνθήκες εκτέλεσης
ειδικών εργασιών επιτάσσουν την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων:
1. Οι θερµοκρασίες διατηρούνται σε τέτοιο επίπεδο ώστε το προσωπικό να µπορεί να εκτελεί τις απαιτούµενες εργασίες
χωρίς αδικαιολόγητη δυσφορία.
2. Η σκόνη και οι υπόλοιποι αέριοι ρύποι παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και δεν επιτρέπεται η αύξησή τους στην περιοχή
εργασίας σε βαθµό που να γίνεται εµφανής η επιφανειακή ρύπανση του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου αυτού. Στις
περιπτώσεις που η σκόνη ή οι άλλοι αέριοι ρύποι προκαλούν εµφανή επιφανειακή ρύπανση, όλα τα συστήµατα που επηρεάζονται από αυτούς σφραγίζονται έως ότου αποκατασταθούν αποδεκτές συνθήκες.
3. Ο φωτισµός είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης µπορούν να εκτελεστούν µε
αποτελεσµατικό τρόπο.
4. Ο θόρυβος δεν διασπά την προσοχή του προσωπικού που εκτελεί εργασίες επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι
πρακτικά δυνατός ο έλεγχος της πηγής θορύβου, το εν λόγω προσωπικό εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα ατοµικής προστασίας για την εξουδετέρωση του υπερβολικού θορύβου που προκαλεί διάσπαση της προσοχής κατά τις εργασίες επιθεώρησης.
5. Στις περιπτώσεις που µια συγκεκριµένη εργασία συντήρησης απαιτεί την εφαρµογή ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών,
που είναι διαφορετικές από τις ανωτέρω, τότε οι συνθήκες αυτές παρακολουθούνται στενά. Οι ειδικές συνθήκες προσδιορίζονται στα δεδοµένα συντήρησης.
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6. Το περιβάλλον εργασίας για τη συντήρηση γραµµής είναι τέτοιο ώστε οι συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης ή επιθεώρησης να µπορούν να εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητη διάσπαση της προσοχής. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που το
περιβάλλον εργασίας χειροτερεύει σε απαράδεκτο βαθµό όσον αφορά τη θερµοκρασία, υγρασία, χαλάζι, πάγο, χιόνι,
άνεµο, φως, σκόνη ή άλλους αέριους ρύπους, οι συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης ή επιθεώρησης πρέπει να αναβάλλονται έως ότου αποκατασταθούν αποδεκτές συνθήκες.
δ) ∆ιατίθενται ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι για παρελκόµενα, εξοπλισµό, εργαλεία και υλικά. Οι συνθήκες αποθήκευσης διασφαλίζουν το διαχωρισµό των χρησιµοποιήσιµων ανταλλακτικών από τα µη χρησιµοποιήσιµα παρελκόµενα, υλικά, εξοπλισµό
και εργαλεία. Οι συνθήκες αποθήκευσης συµφωνούν µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποφυγή φθοράς και η ζηµίας
των αποθηκευµένων υλικών. Η πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης περιορίζεται στο ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.

145.Α.30 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό
α) Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος από την εταιρεία για να εξασφαλίσει ότι όλες
οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον αεροµεταφορέα µπορούν να χρηµατοδοτούνται και στη συνέχεια να εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται από το παρόν µέρος. Ο υπόλογος διευθυντής:
1. εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιµα όλα τα αναγκαία µέσα για τη διεξαγωγή της συντήρησης σύµφωνα µε την 145.Α.65,
στοιχείο β) ώστε να διατηρείται σε ισχύ η έγκριση του φορέα,
2. καθιερώνει και προωθεί την πολιτική ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζεται στην 145.Α.65, στοιχείο α),
3. επιδεικνύει στοιχειώδη κατανόηση του παρόντος µέρους.
β) Ο φορέας ορίζει ένα πρόσωπο ή µια οµάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαµβάνεται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος µέρους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα πρέπει να είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.
1. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί αντιπροσωπεύουν την διοικητική δοµή του φορέα για το έργο της
συντήρησης και είναι υπεύθυνα για όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν µέρος.
2. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί προσδιορίζονται ονοµαστικά και τα πιστοποιητικά τους υποβάλλονται υπό
µορφή και κατά τρόπο που έχει καθοριστεί από την αρµόδια αρχή.
3. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο
και επαρκή πείρα σχετικά µε τη συντήρηση αεροσκαφών ή παρελκοµένων αυτών και αποδεικνύουν στην πράξη τις
γνώσεις τους για το παρόν µέρος.
4. Καθιερώνονται διαδικασίες που καθιστούν σαφές το ποιος αντικαθιστά οποιοδήποτε πρόσωπο απουσιάζει για µεγάλο
χρονικό διάστηµα από τη δουλειά του.
γ) Ο υπόλογος διευθυντής βάσει του στοιχείου α) αναθέτει σε ένα πρόσωπο την ευθύνη παρακολούθησης του συστήµατος
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού συστήµατος ανατροφοδότησης όπως απαιτείται από την 145.Α.65, στοιχείο
γ). Το εν λόγω πρόσωπο έχει απευθείας πρόσβαση στον υπόλογο διευθυντή ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ενηµέρωσή του
σχετικά µε θέµατα ποιότητας και συµµόρφωσης.
δ) Ο φορέας έχει πρόγραµµα ανθρωποωρών συντήρησης που δείχνει ότι διαθέτει επαρκές προσωπικό προκειµένου να προγραµµατίζει, να εκτελεί, να εποπτεύει, να επιθεωρεί και να παρακολουθεί την ποιότητα του έργου του φορέα σύµφωνα µε την
έγκριση. Επιπλέον, ο φορέας εφαρµόζει διαδικασία επανεκτίµησης των προγραµµατισµένων εργασιών στις περιπτώσεις που η
πραγµατική διαθεσιµότητα του προσωπικού είναι µικρότερη από το προγραµµατισµένο επίπεδο επάνδρωσης για οποιαδήποτε
βάρδια ή περίοδο εργασίας.
ε) Ο φορέας καθορίζει και ελέγχει την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται µε κάθε εργασία συντήρησης,
διοίκησης και/ή ή µε τους ελέγχους ποιότητας, σύµφωνα µε διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρµόδια αρχή. Εκτός
από την αναγκαία πείρα για τη διεκπεραίωση της εργασίας, η καταλληλότητα πρέπει να περιλαµβάνει και την κατανόηση της
επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα και της ανθρώπινης απόδοσης σε σχέση µε τη λειτουργία του συγκεκριµένου προσώπου ως µέλους του φορέα. Ως «ανθρώπινος παράγοντας» νοούνται οι αρχές που εφαρµόζονται στον αεροναυτικό σχεδιασµό, στην πιστοποίηση, εκπαίδευση, λειτουργία και συντήρηση και απαιτούν την ασφαλή αλληλεπίδραση µεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και των άλλων συνιστωσών του συστήµατος λαµβάνοντας κατάλληλα υπόψη την ανθρώπινη απόδοση. Ως
«ανθρώπινη απόδοση» νοούνται οι προσωπικές ικανότητες και περιορισµοί, που επηρεάζουν την ασφάλεια και την απόδοση
των αεροναυτικών λειτουργιών.
στ) Ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί και/ή ελέγχει µη καταστροφική δοκιµή της διαρκούς αξιοπλοΐας της
δοµής και/ή των παρελκοµένων αεροσκάφους έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριµένη µη καταστροφική δοκιµή,
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό ή ισοδύναµο πρότυπο που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό. Το προσωπικό που εκτελεί
οποιαδήποτε άλλη εξειδικευµένη εργασία πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένα πρότυπα. Κατά παρέκκλιση του παρόντος στοιχείου, το προσωπικό που αναφέρεται στα στοιχεία ζ) και η), σηµεία 1) και 2), και
έχει τα προσόντα κατηγορίας Β1 σύµφωνα µε το µέρος 66, µπορεί να εκτελεί και/ή να ελέγχει δοκιµές µε χρήση διεισδυτικού υγρού χρωµατικής αντίθεσης.
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ζ) Ο φορέας που συντηρεί αεροσκάφη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι), πρέπει, για την περίπτωση
συντήρησης γραµµής αεροσκαφών, να διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης µε την κατάλληλη ικανότητα τύπου αεροσκάφους
κατηγοριών Β1 και Β2, σύµφωνα µε το µέρος 66 και την 145.Α.35.
Επιπλέον, οι φορείς αυτοί µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα εκπαιδευµένο για την εργασία προσωπικό πιστοποίησης µε ικανότητα κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το µέρος 66 και την 145.Α.35, για την εκτέλεση ησσόνων εργασιών
προγραµµατισµένης συντήρησης σειράς και απλές επιδιορθώσεις βλαβών. Η διαθεσιµότητα του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας Α δεν αντικαθιστά την ανάγκη για την ύπαρξη προσωπικού πιστοποίησης κατηγοριών Β1 και Β2 κατά
το µέρος 66, για την υποστήριξη του προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας Α. Πάντως, το προσωπικό αυτό των κατηγοριών Β1 και Β2 κατά το µέρος 66 δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε παρόν στον σταθµό γραµµής κατά τη διάρκεια ήσσονος
προγραµµατισµένης συντήρησης γραµµής ή απλής επιδιόρθωσης βλάβης.
η) Ο φορέας που εκτελεί συντήρηση αεροσκαφών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι):
1. στην περίπτωση συντήρησης βάσης µεγάλων αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης µε την κατάλληλη ικανότητα
τύπου αεροσκάφους κατηγορίας C, σύµφωνα µε το µέρος-66 και την 145.Α.35. Επιπλέον, ο φορέας διαθέτει επαρκές
προσωπικό µε ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγοριών Β1 και Β2 σύµφωνα µε το µέρος-66 και την 145.Α.35 για
την υποστήριξη του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας C.
i) To προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2 διασφαλίζει ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές εργασίες ή επιθεωρήσεις στο απαιτούµενο επίπεδο προτού το προσωπικό της κατηγορίας C εκδώσει το πιστοποιητικό διάθεσης σε
υπηρεσία.
ii) Ο φορέας διατηρεί µητρώο του ανωτέρω προσωπικού υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2.
iii) Το προσωπικό πιστοποίησης κατηγορίας C διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί συµµόρφωση µε το στοιχείο ι) και ότι όλες
οι εργασίες που απαιτούνται από τον αεροµεταφορέα έχουν ολοκληρωθεί κατά τον συγκεκριµένο έλεγχο ή σύνολο
εργασιών συντήρησης βάσης και επιπλέον αξιολογεί την επίδραση τυχόν εργασιών που δεν εκτελέστηκαν µε σκοπό
είτε την προβολή απαίτησης για την εκτέλεσή τους είτε τη συµφωνία µε τον αεροµεταφορέα για την αναβολή της
συγκεκριµένης εργασίας έως τον επόµενο προγραµµατισµένο έλεγχο ή χρονικό όριο.

2. στην περίπτωση συντήρησης βάσης αεροσκαφών εκτός από µεγάλα αεροσκάφη, διαθέτει είτε:
i) προσωπικό πιστοποίησης µε την κατάλληλη ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγοριών Β1 και Β2, σύµφωνα µε το
µέρος-66 και την 145.Α.35, ή
ii) προσωπικό πιστοποίησης µε την κατάλληλη ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγορίας C, το οποίο στηρίζεται από
το προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.

θ) Το προσωπικό πιστοποίησης των παρελκοµένων συµµορφώνεται µε το µέρος 66.
ι) Κατά παρέκκλιση των στοιχείων ζ) και η), ο φορέας µπορεί να χρησιµοποιεί προσωπικό πιστοποίησης µε προσόντα που
καθορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Στις εγκαταστάσεις φορέων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, το προσωπικό πιστοποίησης µπορεί
να διαθέτει προσόντα σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς πολιτικής αεροπορίας του κράτους στο οποίο έχει καταχωρισθεί η νόµιµη έδρα εγκατάστασης του φορέα, µε την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο προσάρτηµα IV
στο παρόν µέρος.
2. Για τη συντήρηση γραµµής που εκτελείται σε σταθµό γραµµής φορέα που έχει την έδρα του εκτός της επικράτειας της
Κοινότητας, το προσωπικό πιστοποίησης µπορεί να διαθέτει προσόντα σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς πολιτικής
αεροπορίας του κράτους στο οποίο βρίσκεται ο σταθµός γραµµής, µε την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο
προσάρτηµα IV στο παρόν µέρος.
3. Στην περίπτωση επαναλαµβανόµενης οδηγίας ενεργειών ελέγχου της αξιοπλοΐας πριν από την πτήση, η οποία ρητά
αναφέρει ότι µπορεί να εκτελεστεί από το ιπτάµενο πλήρωµα, ο φορέας µπορεί να εκδώσει περιορισµένη εξουσιοδότηση
πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη ή/και τον ιπτάµενο µηχανικό του αεροσκάφους µε βάση την άδεια των µελών του
ιπτάµενου πληρώµατος. Ωστόσο, ο φορέας διασφαλίζει ότι έχει ολοκληρωθεί επαρκής πρακτική εκπαίδευση ώστε να
διασφαλίζεται ότι ο κυβερνήτης ή ο ιπτάµενος µηχανικός του αεροσκάφους µπορεί να εκτελέσει την οδηγία αξιοπλοΐας
σύµφωνα µε το απαιτούµενο πρότυπο.
4. 4. Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί πτήσεις µακριά από υποστηριζόµενη τοποθεσία, ο φορέας µπορεί να εκδώσει περιορισµένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη ή/και τον ιπτάµενο µηχανικό µε βάση την άδεια των
µελών του πληρώµατος εφόσον κρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί επαρκής πρακτική εκπαίδευση ώστε να διασφαλίζεται ότι ο
κυβερνήτης ή ο ιπτάµενος µηχανικός µπορεί να εκτελέσει το συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε το απαιτούµενο πρότυπο.
Οι όροι του παρόντος στοιχείου αναλύονται µε λεπτοµέρειες σε διαδικασία που περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
5. Στις παρακάτω απρόβλεπτες περιπτώσεις, όταν το αεροσκάφος έχει καθηλωθεί στο έδαφος σε τοποθεσία διαφορετική
από την κύρια βάση όπου δεν υπάρχει διαθέσιµο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο φορέας που έχει αναλάβει µε
σύµβαση την παροχή υποστήριξης συντήρησης µπορεί να εκδώσει άπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης:
i) σε έναν από τους εργαζοµένους του, ο οποίος έχει ισοδύναµου τύπου εξουσιοδότηση για αεροσκάφος παρόµοιας
τεχνολογίας, κατασκευής και συστηµάτων, ή
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ii) σε οποιοδήποτε πρόσωπο µε πείρα συντήρησης όχι µικρότερη των 5 ετών το οποίο κατέχει ισχύουσα άδεια
συντήρησης αεροσκάφους κατά ICAO, µε ικανότητα για τον τύπο του αεροσκάφους για τον οποίον απαιτείται η
πιστοποίηση, µε την προϋπόθεση ότι στη συγκεκριµένη τοποθεσία δεν υπάρχει φορέας κατάλληλα εγκεκριµένος
σύµφωνα µε το παρόν µέρος και ότι ο συµβασιούχος φορέας έχει αποκτήσει και διατηρεί σε φάκελο αποδείξεις για
την πείρα και την άδεια του συγκεκριµένου προσώπου.
Όλες οι σχετικές περιπτώσεις όπως καθορίζονται στο παρόν σηµείο, αναφέρονται στην αρµόδια αρχή µέσα σε επτά ηµέρες από
την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού εξουσιοδότησης. Ο φορέας που εκδίδει την άπαξ εξουσιοδότηση διασφαλίζει τον επανέλεγχο από έναν κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα, της συγκεκριµένης συντήρησης που θα µπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια
των πτήσεων.

145.A.35 Προσωπικό αρµόδιο για την πιστοποίηση και προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2
α) Πέραν των σχετικών απαιτήσεων της 145.Α.30, στοιχεία ζ) και η), ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και το προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2 γνωρίζουν επαρκώς τα σχετικά αεροσκάφη
ή/και παρελκόµενα που πρόκειται να υποστούν συντήρηση, καθώς και τις συναφείς διαδικασίες του φορέα. Στην περίπτωση
του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση, η εν λόγω απαίτηση πρέπει να ικανοποιηθεί πριν από την έκδοση ή
την επανέκδοση της εξουσιοδότησης πιστοποίησης.
Ως «προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2» νοείται το προσωπικό των κατηγοριών Β1 και Β2 στο περιβάλλον της
συντήρησης βάσης που δεν είναι κατ' ανάγκην κάτοχοι δικαιωµάτων πιστοποίησης. Ως «σχετικό αεροσκάφος ή/και παρελκόµενα» νοούνται εκείνα τα αεροσκάφη ή τα παρελκόµενα που καθορίζονται στη συγκεκριµένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης.
Ως «εξουσιοδότηση πιστοποίησης» νοείται η εξουσιοδότηση που εκδίδεται για το αρµόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό
από τον φορέα και η οποία καθορίζει ότι οι εξουσιοδοτηµένοι µπορούν να υπογράφουν πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία
εκ µέρους του εγκεκριµένου φορέα, εντός των περιορισµών που σηµειώνονται στη συγκεκριµένη εξουσιοδότηση.
β) Με εξαίρεση των περιπτώσεων που καταγράφονται στην 145.Α.30, στοιχείο ι), ο φορέας µπορεί να εκδώσει εξουσιοδότηση
πιστοποίησης στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση µόνο σε σχέση µε τις βασικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες, καθώς και κάθε ικανότητα τύπου που αναφέρεται στην άδεια συντήρησης αεροσκάφους από αυτές που απαριθµούνται στο µέρος 66, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια παραµένει σε ισχύ καθ' όλη την περίοδο ισχύος της εξουσιοδότησης
και ότι το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε το µέρος 66.
γ) Ο φορέας διασφαλίζει ότι το σύνολο του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και το σύνολο του προσωπικού υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2 έχει συµµετάσχει επί τουλάχιστον έξι µήνες σε πραγµατική συντήρηση σχετικών
αεροσκαφών ή παρελκοµένων αυτών, αποκτώντας πείρα, κατά τη διάρκεια δύο οποιωνδήποτε συνεχόµενων ετών. Για τους
σκοπούς του παρόντος στοιχείου, η έκφραση «έχει συµµετάσχει σε πραγµατική συντήρηση σχετικών αεροσκαφών ή παρελκοµένων αυτών» σηµαίνει ότι το πρόσωπο έχει εργαστεί σε περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών ή παρελκοµένων αυτών και
ότι έχει ασκήσει τα δικαιώµατα της εξουσιοδότησης πιστοποίησης ή/και έχει πράγµατι εκτελέσει συντήρηση σε µερικά τουλάχιστον από τα συστήµατα του τύπου αεροσκάφους που καθορίζεται στη συγκεκριµένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης.
δ) Ο φορέας διασφαλίζει ότι το σύνολο του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και το σύνολο του προσωπικού υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2 λαµβάνουν επαρκή συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε κάθε διετή περίοδο, προκειµένου
να εξασφαλίζεται ότι το συγκεκριµένο προσωπικό έχει πρόσφατες γνώσεις επί των σχετικών θεµάτων τεχνολογίας, οργανωτικών διαδικασιών και ανθρώπινου παράγοντα.
ε) Ο φορέας θεσπίζει πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης προσωπικού πιστοποίησης και προσωπικού υποστήριξης για τις
κατηγορίες Β1 και Β2, συµπεριλαµβανοµένης µιας διαδικασίας για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τα σχετικά στοιχεία
της 145.Α.35, στην οποία θα στηρίζεται η έκδοση εξουσιοδοτήσεων πιστοποίησης στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για
την πιστοποίηση σύµφωνα µε το παρόν µέρος, καθώς και µίας διαδικασίας για την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε το µέρος
66.
στ) Εκτός από τις περιπτώσεις εφαρµογής των απροβλέπτων περιπτώσεων της 145.Α.30, στοιχείο ι) σηµείο 5, ο φορέας αξιολογεί το προσωπικό που πρόκειται να ασχοληθεί µε την πιστοποίηση ως προς τις δεξιότητες, τα προσόντα και την ικανότητα
να εκτελεί τα προβλεπόµενα καθήκοντα πιστοποίησης σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας,
πριν από την έκδοση ή επανέκδοση εξουσιοδότησης πιστοποίησης βάσει του παρόντος µέρους.
ζ) Εφόσον οι διατάξεις των στοιχείων α), β), δ), στ) και, ενδεχοµένως, του γ) πληρούνται από το προσωπικό που είναι αρµόδιο
για την πιστοποίηση, ο φορέας εκδίδει εξουσιοδότηση πιστοποίησης που αναφέρει µε σαφήνεια την έκταση εφαρµογής και
τα όρια της εν λόγω εξουσιοδότησης. Η συνέχιση της ισχύος της εξουσιοδότησης πιστοποίησης εξαρτάται από τη συνέχιση
της συµµόρφωσης προς τα στοιχεία α), β), δ), και ενδεχοµένως το γ).
η) Η εξουσιοδότηση πιστοποίησης πρέπει να έχει τέτοια µορφή ώστε το πεδίο εφαρµογής της να είναι σαφές για το προσωπικό
που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και για κάθε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που µπορεί να ζητήσει την εξέτασή της.
Όπου χρησιµοποιούνται κωδικοί για τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής, ο φορέας παρέχει άµεση πρόσβαση στη µετάφραση
των κωδικών. Ως «εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα» νοούνται οι υπάλληλοι των αρµοδίων αρχών, ο Οργανισµός και το κράτος
µέλος που έχει την ευθύνη για την εποπτεία του συντηρούµενου αεροσκάφους ή παρελκοµένου.
θ) Ο υπεύθυνος για το σύστηµα ποιότητας είναι επίσης υπεύθυνος, ως εκπρόσωπος του φορέα, για την έκδοση των εξουσιοδοτήσεων πιστοποίησης προς το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση. Ο ανωτέρω µπορεί να ορίζει άλλα πρόσωπα που αναλαµβάνουν στην πράξη την έκδοση ή ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων πιστοποίησης σύµφωνα µε διαδικασία
που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
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ι) Ο φορέας διατηρεί µητρώο όλου του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και του προσωπικού υποστήριξης
κατηγοριών Β1 και Β2.
Τα αρχεία προσωπικού περιλαµβάνουν:
1. λεπτοµερή στοιχεία των αδειών συντήρησης αεροσκαφών του προσωπικού σύµφωνα µε το µέρος 66,
2. όλες τις σχετικές εκπαιδεύσεις που έχουν ολοκληρωθεί,
3. το πεδίο εφαρµογής των εξουσιοδοτήσεων πιστοποίησης που εκδόθηκαν, εφόσον υπάρχουν, και
4. τα στοιχεία του προσωπικού που κατέχει περιορισµένες εξουσιοδοτήσεις ή εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται άπαξ.
Ο φορέας διατηρεί τα αρχεία για τουλάχιστον δύο έτη µετά τη λήξη της απασχόλησης του προσωπικού που είναι αρµόδιο για
την πιστοποίηση ή του προσωπικού υποστήριξης κατηγορίας Β1 ή Β2 στον φορέα ή από τη στιγµή που ανακλήθηκε η εξουσιοδότηση. Επιπλέον, ο φορέας συντήρησης, µετά από αίτηση, χορηγεί στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση
αντίγραφο του προσωπικού τους αρχείου κατά την αποχώρησή τους από αυτόν.
Στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά τους αρχεία, µετά από αίτηση
όπως περιγράφεται λεπτοµερώς ανωτέρω.
ια) Ο φορέας χορηγεί στο προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση αντίγραφο της εξουσιοδότησης πιστοποίησής του
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.
ιβ) Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση παρουσιάζει την εξουσιοδότηση πιστοποίησής του σε οποιοδήποτε
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εντός 24 ωρών.
ιγ) Η ελάχιστη ηλικία για το αρµόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό και το προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2
είναι τα 21 έτη.

145.Α.40 Εξοπλισµός, εργαλεία και υλικά
α) Ο φορέας διαθέτει και χρησιµοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισµό, εργαλεία και υλικά προκειµένου να εκτελεί το εύρος των
εγκεκριµένων εργασιών.
1. Όταν ο κατασκευαστής καθορίζει ένα συγκεκριµένο εργαλείο ή εξοπλισµό, ο φορέας χρησιµοποιεί αυτό το εργαλείο ή
εξοπλισµό, εκτός εάν η χρήση εναλλακτικών εργαλείων ή εξοπλισµού συµφωνείται από την αρµόδια αρχή µε διαδικασίες
που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
2. Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιµα, εκτός εάν κάποιο εργαλείο ή εξοπλισµός χρησιµοποιείται τόσο σπάνια ώστε να µην είναι αναγκαίο να είναι συνεχώς διαθέσιµο. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς
σε διαδικασία του εγχειριδίου λειτουργίας.
3. Φορέας που έλαβε έγκριση για συντήρηση βάσης πρέπει να έχει επαρκή εξοπλισµό πρόσβασης στα αεροσκάφη, καθώς και
σκαλωσιές/κλίµακες ώστε το αεροσκάφος να µπορεί να επιθεωρηθεί κατάλληλα.
β) Ο φορέας εξασφαλίζει ότι όλα τα εργαλεία, ο εξοπλισµός και ιδιαίτερα ο εξοπλισµός δοκιµών, κατά περίπτωση, ελέγχονται
και βαθµονοµούνται σύµφωνα µε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο και µε συχνότητα που εξασφαλίζει την ευχρηστία και την
ακρίβεια. Τα µητρώα των βαθµονοµήσεων αυτών και αναδροµή στο πρότυπο που χρησιµοποιείται φυλάσσονται από τον
φορέα.

145.A.42 Αποδοχή παρελκοµένων
α) Όλα τα παρελκόµενα ταξινοµούνται και διαχωρίζονται ανάλογα µε την περίπτωση στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Παρελκόµενα τα οποία βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, έχουν διατεθεί καταλλήλως σε υπηρεσία βάσει του εντύπου 1 του EASA ή ισοδύναµου εντύπου και έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε το µέρος 21 τµήµα ΙΖ.
2. Παρελκόµενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα οποία πρέπει να συντηρούνται σύµφωνα µε την παρούσα ενότητα.
3. Μη ανακτήσιµα παρελκόµενα τα οποία ταξινοµούνται σύµφωνα µε το 145.Α.42 δ).
4. Τυποποιηµένα ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται σε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα ή άλλο παρελκόµενο αεροσκάφους,
όταν αυτά καθορίζονται στον εικονογραφηµένο κατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή/και στα στοιχεία
συντήρησης.
5. Υλικά, ακατέργαστα και αναλώσιµα, που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία της συντήρησης, εφόσον ο φορέας κρίνει
ότι το υλικό πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα εντοπισµού της προέλευσής του.
Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα τεκµηρίωσης που αναφέρονται µε σαφήνεια στο συγκεκριµένο υλικό
και περιέχουν δήλωση συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές καθώς και την προέλευση κατασκευής και τον προµηθευτή.
β) Πριν από την εγκατάσταση ενός παρελκοµένου, ο φορέας διασφαλίζει ότι το συγκεκριµένο παρελκόµενο επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην περίπτωση που µπορεί να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα οδηγιών για τις µετατροπές ή/και την αξιοπλοΐα.
γ) Ο φορέας µπορεί να κατασκευάσει περιορισµένο αριθµό ανταλλακτικών για χρήση κατά τις εργασίες στους χώρους του, µε
την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες προσδιορίζονται επακριβώς στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.
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δ) Τα παρελκόµενα που έχουν φτάσει το πιστοποιηµένο όριο ζωής τους ή περιέχουν µη επιδιορθώσιµη βλάβη ταξινοµούνται ως
µη ανακτήσιµα και δεν επιτρέπεται η εκ νέου εισαγωγή τους στο σύστηµα προµηθειών παρελκοµένων, εκτός εάν έχουν επεκταθεί τα πιστοποιηµένα όρια ζωής ή έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το µέρος 21 µια λύση επισκευής.

145.A.45 ∆εδοµένα συντήρησης
α) Ο φορέας τηρεί και χρησιµοποιεί τα ισχύοντα κάθε φορά δεδοµένα συντήρησης κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων των µετατροπών και των επιδιορθώσεων. «Ισχύοντα» σηµαίνει, σχετικά µε κάθε αεροσκάφος, παρελκόµενο ή
διαδικασία που καθορίζεται στον πίνακα έγκρισης της ικανότητας κατηγορίας του φορέα και σε κάθε σχετικό κατάλογο ικανοτήτων.
Στην περίπτωση που τα δεδοµένα συντήρησης παρέχονται από τον αεροµεταφορέα ή τον πελάτη, ο φορέας τηρεί τα εν λόγω
δεδοµένα κατά την εκτέλεση της εργασίας, µε εξαίρεση την ανάγκη συµµόρφωσης µε την 145.Α.55, στοιχείο γ).
β) Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, ισχύον δεδοµένο συντήρησης είναι κάποιο από τα ακόλουθα:
1. Κάθε σχετική απαίτηση, διαδικασία,, επιχειρησιακή οδηγία ή πληροφορία που εκδίδεται από την αρχή που είναι υπεύθυνη
για την εποπτεία του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου.
2. Κάθε ισχύουσα οδηγία αξιοπλοΐας πού έχει εκδοθεί από την υπεύθυνη για την εποπτεία του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου.
3. Οι οδηγίες για τη συνεχιζόµενη πτητική ικανότητα που εκδίδονται από τους κατόχους πιστοποιητικών τύπου και πιστοποιητικών συµπληρωµατικού τύπου, και από κάθε άλλο φορέα από τον οποίο απαιτείται η έκδοση παρόµοιων δεδοµένων
σύµφωνα µε το µέρος 21 και, στην περίπτωση αεροσκαφών ή παρελκοµένων από τρίτες χώρες, τα δεδοµένα αξιοπλοΐας
που ορίζονται από την αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου.
4. Κάθε ισχύον πρότυπο, όπως, µεταξύ άλλων, πρότυπες πρακτικές συντήρησης που αναγνωρίζονται από τον οργανισµό ως
καλό πρότυπο συντήρησης.
5. Κάθε ισχύον δεδοµένο που εκδίδεται σύµφωνα µε το στοιχείο δ).
γ) Ο φορέας θεσπίζει διαδικασίες ώστε, εάν βρεθεί κάποια ανακριβής, ατελής ή αµφισβητήσιµη διαδικασία, πρακτική, πληροφορία ή οδηγία συντήρησης η οποία περιέχεται στα δεδοµένα συντήρησης που χρησιµοποιούνται από το προσωπικό
συντήρησης, να διασφαλίζεται η καταγραφή της και η κοινοποίησή της στον συγγραφέα των δεδοµένων συντήρησης.
δ) Ο φορέας µπορεί να τροποποιεί τις οδηγίες συντήρησης µόνο σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Όσον αφορά τις εν λόγω αλλαγές, ο φορέας αποδεικνύει ότι έχουν ως αποτέλεσµα ισοδύναµα ή βελτιωµένα πρότυπα συντήρησης και ενηµερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου για τις αλλαγές αυτές. Για
τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, ως οδηγίες συντήρησης νοούνται οι οδηγίες για την εκτέλεση της συγκεκριµένης
εργασίας συντήρησης: δεν περιλαµβάνουν τον µηχανολογικό σχεδιασµό επισκευών και τροποποιήσεων.
ε) Ο φορέας καθιερώνει κοινό σύστηµα κάρτας ή φύλλου εργασιών για χρήση σε όλα τα σχετικά τµήµατα αυτού. Επιπλέον, ο
φορέας είτε µεταγράφει µε ακρίβεια τα δεδοµένα συντήρησης που περιέχονται στα στοιχεία β) και δ) στις εν λόγω κάρτες ή
φύλλα εργασίας, είτε παραπέµπει µε ακρίβεια στη συγκεκριµένη εργασία ή εργασίες που περιέχονται σε αυτά τα δεδοµένα
συντήρησης. Οι κάρτες και τα φύλλα εργασίας µπορούν να γραφούν σε υπολογιστή και να κρατούνται σε ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων, µε την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις για τη µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή τους και ότι
υπάρχει εφεδρική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, που πρέπει να ενηµερώνεται εντός 24 ωρών από την ώρα εισόδου κάποιου
δεδοµένου στην κύρια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Οι σύνθετες εργασίες συντήρησης µεταφέρονται στις κάρτες ή τα φύλλα
εργασίας και διακρίνονται σε επιµέρους σαφή στάδια εργασιών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αρχείου της πορείας
ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης.
Όταν ο φορέας εκτελεί συντήρηση για λογαριασµό αεροµεταφορέα που απαιτεί τη χρήση δικού του συστήµατος κάρτας ή
φύλλων εργασίας, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εν λόγω σύστηµα του αεροµεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας
καθιερώνει µία διαδικασία για τη διασφάλιση της σωστής διεκπεραίωσης των εργασιών που περιέχονται στις κάρτες ή τα φύλλα
εργασίας του αεροµεταφορέα.
στ) Ο φορέας διασφαλίζει ότι όλα τα ισχύοντα δεδοµένα συντήρησης είναι εύκολα προσιτά για χρήση, όταν ζητηθούν από το
προσωπικό συντήρησης.
ζ) Ο φορέας εφαρµόζει διαδικασία βάσει της οποίας διασφαλίζεται η ενηµέρωση των δεδοµένων συντήρησης που ελέγχει. Στην
περίπτωση που τα δεδοµένα συντήρησης ελέγχονται και παρέχονται από τον αεροµεταφορέα/πελάτη, ο φορέας πρέπει να
µπορεί να αποδείξει ότι έχει γραπτή επιβεβαίωση από τον αεροµεταφορέα/πελάτη ότι όλα τα σχετικά δεδοµένα συντήρησης
είναι ενηµερωµένα ή ότι έχει λάβει εντολές εργασιών που καθορίζουν τις τροποποιήσεις των δεδοµένων συντήρησης προς
χρήση ή µπορεί να δείξει ότι αυτά περιλαµβάνονται στον κατάλογο τροποποιήσεων των δεδοµένων συντήρησης του αεροµεταφορέα/πελάτη.
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145.Α.47 Προγραµµατισµός παραγωγής
α) Ο φορέας διαθέτει σύστηµα ανάλογο µε την ποσότητα και το βαθµό πολυπλοκότητας της εργασίας, ώστε να προγραµµατίζει
τη διαθεσιµότητα όλου του αναγκαίου προσωπικού, εργαλείων, εξοπλισµού, υλικών, δεδοµένων συντήρησης και εγκαταστάσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.
β) Ο προγραµµατισµός των εργασιών συντήρησης και της βάρδιας εργασίας λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς της ανθρώπινης απόδοσης.
γ) Όταν απαιτείται να µεταβιβαστούν τα καθήκοντα για τη συνέχιση ή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης λόγω
αλλαγής βάρδιας ή εναλλαγής προσωπικού, ανταλλάσσονται επακριβώς οι σχετικές πληροφορίες µεταξύ του προσωπικού
που αποχωρεί και αυτού που προσέρχεται.

145.Α.50 Πιστοποίηση συντήρησης
α) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται για λογαριασµό του φορέα, από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
πιστοποίησης, όταν αυτό έχει διαπιστώσει ότι όλη η συντήρηση για την οποία εδόθη εντολή έχει εκτελεστεί ορθά από τον
φορέα σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 145.Α.70, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα και τη χρήση
των δεδοµένων συντήρησης που καθορίζονται στην 145.Α.45, και ότι δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις µη συµµόρφωσης
που είναι γνωστό ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται πριν από την πτήση µε την περάτωση οποιουδήποτε πακέτου συντήρησης.
γ) Οι νέες βλάβες ή οι ανολοκλήρωτες εντολές εργασιών συντήρησης που εντοπίστηκαν κατά την ανωτέρω συντήρηση ανακοινώνονται στον αεροµεταφορέα µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών ή τη συµπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της εντολής συντήρησης. Στην περίπτωση που ο αεροµεταφορέας αρνείται την εκτέλεση
της ανωτέρω συντήρησης σύµφωνα µε το παρόν στοιχείο, εφαρµόζεται το στοιχείο ε).
δ) Το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εκδίδεται µε την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης σε παρελκόµενο ενώ αυτό
δεν έχει τοποθετηθεί ακόµα στο αεροσκάφος. Το επίσηµο πιστοποιητικό διάθεσης ή η ετικέτα έγκρισης αξιοπλοΐας που
χαρακτηρίζονται ως το έντυπο 1 του EASA στο προσάρτηµα Ι του παρόντος µέρους αποτελούν το πιστοποιητικό διάθεσης
σε υπηρεσία του παρελκοµένου. Όταν ένας φορέας συντηρεί παρελκόµενο για ιδία χρήση, µπορεί να µην είναι απαραίτητο
έντυπο 1 του EASA, ανάλογα µε τις εσωτερικές διαδικασίες διάθεσης πού καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
ε) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), όταν ο φορέας δεν µπορεί να ολοκληρώσει τη συντήρηση για την οποία εδόθη εντολή,
µπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία εντός των εγκεκριµένων περιορισµών του αεροσκάφους. Ο φορέας
καταγράφει το γεγονός αυτό στο πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους, πριν από την έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού.
στ) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α) και της 145.Α.42, όταν το αεροσκάφος έχει καθηλωθεί σε τοποθεσία που δεν είναι ο
κύριος σταθµός γραµµής ή η κύρια βάση συντήρησης, λόγω έλλειψης διαθέσιµου παρελκοµένου µε το κατάλληλο πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία, επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτηση παρελκοµένου χωρίς ισχύον πιστοποιητικό διάθεσης
για το πολύ 30 ώρες πτήσης ή έως ότου το αεροσκάφος επιστρέψει για πρώτη φορά στον κύριο σταθµό γραµµής ή στην
κύρια βάση συντήρησής του, ανάλογα µε το ποιο γεγονός θα συµβεί πρώτο, µε την προϋπόθεση ότι συµφωνεί ο αεροµεταφορέας και ότι το εν λόγω παρελκόµενο έχει κατάλληλο πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία, ενώ κατά τα άλλα, τηρούνται
όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις συντήρησης και πτητικής λειτουργίας. Τα εν λόγω παρελκόµενα αποσύρονται το αργότερο
κατά τη λήξη του χρονικού ορίου που καθορίστηκε ανωτέρω, εκτός εάν στον ενδιάµεσο χρόνο αποκτήθηκε ισχύον πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία σύµφωνα µε το στοιχείο α) και την 145.Α.42.

145.A.55 Αρχεία συντήρησης
α) Ο φορέας αρχειοθετεί λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Ως ελάχιστη απαίτηση, ο φορέας
φυλάσσει τα αρχεία που είναι αναγκαία προκειµένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για την έκδοση του
πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών διάθεσης που εξεδόθησαν από υπεργολάβους.
β) Ο φορέας χορηγεί στον αεροµεταφορέα αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία, συνοδευόµενο από αντίγραφο
κάθε συγκεκριµένου στοιχείου εγκεκριµένης επισκευής/µετατροπής που χρησιµοποιήθηκε για τις επισκευές/µετατροπές που
εκτελέστηκαν.
γ) Ο φορέας τηρεί αντίγραφο όλων των αναλυτικών αρχείων συντήρησης και κάθε συναφούς στοιχείου συντήρησης για περίοδο
δύο ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης σε υπηρεσία από τον φορέα του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου στο οποίο
αναφέρονται οι εργασίες.
1. Τα αρχεία που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο φυλάσσονται µε ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς, πληµµύρας και κλοπής.
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2. Οι δίσκοι υπολογιστών, ταινίες κ.λπ. που περιέχουν τα εφεδρικά αντίγραφα φυλάσσονται σε διαφορετική θέση από αυτή
όπου βρίσκονται οι δίσκοι εργασίας, οι ταινίες κ.λπ. σε περιβάλλον που διασφαλίζει ότι παραµένουν σε καλή κατάσταση.
3. Στις περιπτώσεις όπου ένας φορέας εγκεκριµένος σύµφωνα µε το παρόν µέρος τερµατίζει την λειτουργία του, όλα τα
τηρούµενα αρχεία συντήρησης των δύο τελευταίων ετών παραδίδονται στον τελευταίο κάτοχο ή πελάτη του αντίστοιχου
αεροσκάφους ή παρελκοµένου ή αποθηκεύονται κατά τρόπο που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή.

145.A.60 Αναφορά συµβάντων
α) Ο φορέας αναφέρει στην αρµόδια αρχή του κράτους νηολόγησης και στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό
του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου οποιαδήποτε κατάσταση του αεροσκάφους ή του παρελκοµένου την οποία διαπίστωσε
ο φορέας και η οποία οδήγησε ή µπορεί να οδηγήσει σε ανασφαλή κατάσταση και να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια
των πτήσεων.
β) Ο φορέας θεσπίζει εσωτερικό σύστηµα αναφοράς συµβάντων που περιγράφεται µε λεπτοµέρειες στο εγχειρίδιο λειτουργίας
ώστε να είναι δυνατή η συλλογή και η αξιολόγηση των αναφορών αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης και της κρίσης
επί των συµβάντων που πρέπει να αναφερθούν σύµφωνα µε το στοιχείο α). Η διαδικασία αυτή πρέπει να εντοπίζει τις δυσµενείς τάσεις, τις διορθωτικές ενέργειες που έγιναν ή πρέπει να γίνουν από τον φορέα για την αντιµετώπιση των ατελειών και
περιλαµβάνει την αξιολόγηση όλων των γνωστών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα συµβάντα αυτά, καθώς και µια µέθοδο
για τη διαβίβαση των πληροφοριών, όπως απαιτείται.
γ) Ο φορέας υποβάλλει τις εκθέσεις αυτές µε τη µορφή και τον τρόπο που καθορίζονται από τον Οργανισµό και διασφαλίζει
ότι περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε την εν λόγω κατάσταση και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
που είναι γνωστά στον φορέα.
δ) Σε περίπτωση που ο φορέας έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης µέσω σύµβασης µε εµπορικό αεροµεταφορέα,
ο φορέας υποβάλλει έκθεση και προς τον αεροµεταφορέα σχετικά µε κάθε παρόµοια κατάσταση που επηρεάζει ένα αεροσκάφος ή παρελκόµενο αεροσκάφους του φορέα.
ε) Ο φορέας συντάσσει και υποβάλλει τις εκθέσεις αυτές το συντοµότερο δυνατό, οπωσδήποτε όµως µέσα σε 72 ώρες από τη
στιγµή που ο φορέας διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση.

145.A.65 Πολιτική ασφάλειας και ποιότητας, διαδικασίες συντήρησης και σύστηµα ποιότητας
α) Ο φορέας θεσπίζει πολιτική ασφάλειας και ποιότητας για τον ίδιο, η οποία πρέπει να περιληφθεί στο εγχειρίδιο λειτουργίας
σύµφωνα µε την 145.Α.70.
β) Ο φορέας θεσπίζει διαδικασίες αποδεκτές από την αρµόδια αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και την
ανθρώπινη απόδοση, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της συντήρησης και η συµµόρφωση προς το παρόν
µέρος. Οι διαδικασίες περιλαµβάνουν σαφή εντολή ή σύµβαση εργασιών, ώστε τα αεροσκάφη και τα παρελκόµενά τους να
µπορούν να διατίθενται σε υπηρεσία σύµφωνα µε την 145.Α.50.
1. Οι διαδικασίες συντήρησης σύµφωνα µε το παρόν στοιχείο εφαρµόζονται στα στοιχεία 145.A.25 έως 145.A.95.
2. Οι διαδικασίες συντήρησης που θεσπίστηκαν ή πρόκειται να θεσπιστούν από τον φορέα σύµφωνα µε το παρόν στοιχείο
καλύπτουν όλες τις πτυχές της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, συµπεριλαµβανόµενης της παροχής και του ελέγχου
εξειδικευµένων υπηρεσιών καθώς και του καθορισµού των προτύπων, σύµφωνα µε τα οποία ο φορέας σκοπεύει να εκτελέσει τις εργασίες.
3. Όσον αφορά τη συντήρηση γραµµής και βάσης αεροσκαφών, ο φορέας θεσπίζει διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου πολλαπλών σφαλµάτων και για τον προσδιορισµό των σφαλµάτων στα κρίσιµα συστήµατα, καθώς και για να
διασφαλίζει ότι δεν ζητείται από εργαζόµενο να εκτελέσει και να επιθεωρήσει εργασία συντήρησης που περιλαµβάνει
κάποιο βαθµό αποσυναρµολόγησης/επανασυναρµολόγησης παρελκοµένων του ιδίου τύπου που τοποθετούνται σε περισσότερα από ένα συστήµατα του ιδίου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια συγκεκριµένου ελέγχου συντήρησης. Εάν, όµως,
υπάρχει µόνο ένα πρόσωπο διαθέσιµο για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, τότε η κάρτα ή το φύλλο εργασιών του
φορέα πρέπει να περιλάβει ένα πρόσθετο στάδιο για την εκ νέου επιθεώρηση της εργασίας από το συγκεκριµένο πρόσωπο,
µετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω εργασιών.
4. Οι διαδικασίες συντήρησης θεσπίζονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι γίνεται εκτίµηση της ζηµιάς και ότι οι τροποποιήσεις και οι επισκευές εκτελούνται µε τη χρήση στοιχείων που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισµό ή από έναν εγκεκριµένο σύµφωνα µε το µέρος-21 φορέα σχεδιασµού, κατά περίπτωση.
γ) Ο φορέας θεσπίζει σύστηµα ποιότητας που να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. ανεξάρτητους διαχειριστικούς ελέγχους ποιότητας προκειµένου να παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τα απαιτούµενα
πρότυπα των αεροσκαφών και των παρελκοµένων τους, καθώς και την επάρκεια των διαδικασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της συντήρησης και η αξιοπλοΐα αεροσκαφών και παρελκοµένων. Για τους µικρότερους φορέας, το
µέρος του συστήµατος ποιότητας που περιλαµβάνει τους ανεξάρτητους ελέγχους µπορεί να ανατεθεί µε σύµβαση σε άλλο
φορέα, εγκεκριµένο σύµφωνα µε το παρόν µέρος, ή σε πρόσωπο µε κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και αποδεδειγµένη
εµπειρία στο αντικείµενο, και

28.11.2003

28.11.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. σύστηµα ανατροφοδότησης στοιχείων ποιοτικού ελέγχου προς το πρόσωπο ή την οµάδα προσώπων που ορίζονται στην
145.Α.30, στοιχείο β), και, ως τελικό αποδέκτη, προς τον υπόλογο διευθυντή, ώστε να διασφαλίζεται η λήψη κατάλληλων και έγκαιρων διορθωτικών ενεργειών ως απάντηση στις αναφορές που προκύπτουν από τους ανεξάρτητους ελέγχους που καθιερώθηκαν για τη συµµόρφωση µε το στοιχείο 1).

145.A.70 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης
α) Ως «εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης» νοείται το έντυπο ή τα έντυπα στα οποία καθορίζεται το αντικείµενο των
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την έγκριση και παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο φορέας προτίθεται να συµµορφωθεί προς το παρόν µέρος. Ο φορέας συντήρησης παραδίδει στην αρµόδια Αρχή εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. δήλωση υπογεγραµµένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα
συντήρησης και όλα τα συναφή εγχειρίδια στα οποία παραπέµπει καθορίζουν τη συµµόρφωση του εγκεκριµένου φορέα
προς το παρόν τµήµα και θα τηρούνται σε κάθε χρονική στιγµή. Όταν ο υπόλογος διευθυντής δεν είναι ο γενικός διευθυντής του φορέα, τότε η δήλωση υπογράφεται και από τον γενικό διευθυντή,
2. την πολιτική ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας του φορέα όπως καθορίζεται στην 145.Α.65,
3. τον/τους τίτλο(-ους) και το/τα όνοµα/ονόµατα των προσώπων που ορίζονται σύµφωνα µε την 145.Α.30 στοιχείο β),
4. τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των προσώπων που καθορίζονται σύµφωνα µε την 145.Α.30, στοιχείο β), συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων τα οποία θα µπορούν να χειρίζονται απευθείας µε την αρµόδια αρχή εκπροσωπώντας τον
φορέα συντήρησης,
5. το οργανόγραµµα του φορέα που δείχνει τα επίπεδα ευθυνών µεταξύ των προσώπων που ορίζονται σύµφωνα µε την
145.Α.30 στοιχείο β),
6. κατάλογο του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση και του προσωπικού υποστήριξης για τα Β1 και Β2,
7. γενική περιγραφή των ανθρώπινων πόρων,
8. γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων σε κάθε διεύθυνση που αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα,
9. προσδιορισµός του εύρους των εργασιών του φορέα, οι οποίες έχουν σχέση µε την έκταση εφαρµογής της έγκρισης,
10. τη διαδικασία κοινοποίησης της 145.Α.85 που αφορά τις µεταβολές στον φορέα,
11. τη διαδικασία τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα συντήρησης,
12. τις διαδικασίες και το σύστηµα ποιότητας που θεσπίζει ο φορέας σύµφωνα µε τις 145.A.25 έως 145.A.90,
13. κατάλογο εµπορικών αεροµεταφορέων, κατά περίπτωση, στους οποίους ο φορέας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των
αεροσκαφών τους,
14. κατάλογο των συνεργαζόµενων υπεργολαβικά φορέων, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στην 145.Α.75, στοιχείο β),
15. κατάλογο των σταθµών γραµµής, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στην 145.Α.75, στοιχείο δ),
16. κατάλογο των συνεργαζόµενων φορέων, κατά περίπτωση.
β) Το εγχειρίδιο λειτουργίας τροποποιείται εφόσον είναι αναγκαίο ώστε να παρέχει πάντοτε µια ενηµερωµένη περιγραφή του
φορέα. Το εγχειρίδιο και κάθε επόµενη τροποποίηση εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή.
γ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) µπορούν να εγκριθούν µικρής έκτασης αλλαγές στο εγχειρίδιο λειτουργίας µε διαδικασία
του εγχειριδίου λειτουργίας (εφεξής ονοµάζονται έµµεσες εγκρίσεις).

145.A.75 Προνόµια του φορέα
Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο λειτουργίας, ο φορέας έχει δικαίωµα να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:
α) Συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκοµένου αεροσκάφους, για το οποίο είναι εγκεκριµένος, στις τοποθεσίες που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.
β) Σύναψη συµφωνιών για τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή παρελκοµένου αυτού, για το οποίο είναι εγκεκριµένος, µε άλλον
φορέα ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας του φορέα. Τα ανωτέρω αναφέρονται στις εργασίες που
εκτελούνται από φορέα ο οποίος δεν κατέχει ο ίδιος την κατάλληλη έγκριση για την εκτέλεση της συγκεκριµένης συντήρησης
σύµφωνα µε το παρόν µέρος και περιορίζεται στο εύρος εργασιών που επιτρέπεται από τις διαδικασίες της 145.Α.65, στοιχείο β). Το εν λόγω εύρος εργασιών δεν περιλαµβάνει έλεγχο συντήρησης βάσης αεροσκάφους ή πλήρη έλεγχο συντήρησης
σε εργαστήριο ή γενική επισκευή κινητήρα ή δοµοστοιχείου αυτού.
γ) Συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή παρελκοµένου για το οποίο είναι εγκεκριµένος σε οποιαδήποτε τοποθεσία εφόσον αυτή η
συντήρηση είναι αναγκαία είτε λόγω του ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το αεροσκάφος είτε για την υποστήριξη έκτακτης
συντήρησης γραµµής, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του φορέα.
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δ) Συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκοµένου για το οποίο είναι εγκεκριµένος σε τοποθεσία που χαρακτηρίζεται ως
τοποθεσία συντήρησης γραµµής όπου είναι δυνατή η υποστήριξη ελάσσονος συντήρησης, και µόνο εφόσον το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα επιτρέπει αυτή τη δραστηριότητα και περιλαµβάνει κατάλογο αυτών των τοποθεσιών.
ε) Έκδοση πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση σύµφωνα µε την 145.Α.50.
145.A.80 Περιορισµοί επί του φορέα
Ο φορέας δύναται να συντηρεί αεροσκάφος ή παρελκόµενο για το οποίο είναι εγκεκριµένος, µόνον εφόσον διαθέτει όλες τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, εργαλεία, υλικά, δεδοµένα συντήρησης και αρµόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό.
145.A.85 Μεταβολές στον φορέα
Ο φορέας ενηµερώνει την αρµόδια αρχή σχετικά µε κάθε πρόταση για εφαρµογή οποιασδήποτε από τις παρακάτω µεταβολές
πριν η µεταβολή αυτή υλοποιηθεί, προκειµένου η αρχή να µπορεί να κρίνει τη συνεχή συµµόρφωση του φορέα προς το παρόν
µέρος και να τροποποιεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το πιστοποιητικό έγκρισης, εκτός από την περίπτωση επικείµενων αλλαγών
στο προσωπικό που δεν είναι προκαταβολικά γνωστές στη διεύθυνση, οπότε αυτές πρέπει να κοινοποιούνται όσο το δυνατόν
συντοµότερα:
1. ονοµασία του φορέα,
2. τόπος της κύριας εγκατάστασης του φορέα,
3. πρόσθετες τοποθεσίες λειτουργίας του φορέα,
4. υπόλογος διευθυντής,
5. οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται σύµφωνα µε την 145.Α.30 στοιχείο β),
6. εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εργαλεία, υλικά, διαδικασίες, εύρος εργασιών ή προσωπικό που είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση, στον βαθµό που µπορούν να επηρεάσουν την έγκριση.
145.A.90 Συνεχιζόµενη ισχύς της έγκρισης
α) Μια έγκριση χορηγείται για απεριόριστο χρόνο ισχύος. Η έγκριση παραµένει σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι:
1. ο φορέας εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε το παρόν µέρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των
πορισµάτων όπως καθορίζεται στην 145.Β.40, και
2. παρέχεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα πρόσβασης στον φορέα προκειµένου να διαπιστώνεται η συνέχιση της συµµόρφωσης µε το παρόν µέρος, και
3. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης ή ανάκλησης.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η έγκριση επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή.
145.Α.95 Πορίσµατα
α) Πόρισµα επιπέδου 1 είναι κάθε σηµαντική έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-145 η οποία υποβαθµίζει το
επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
β) Πόρισµα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους-145 η οποία υποβαθµίζει το επίπεδο
ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισµάτων σύµφωνα µε την 145.Β.50, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα
συντήρησης καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούµενο από την αρµόδια αρχή βαθµό, εντός της περιόδου που συµφωνείται µε την εν λόγω αρχή.
Ενότητα Β
∆ιαδικασία για τις αρµόδιες αρχές
145.B.01 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα θεσπίζει τις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες οφείλει να ακολουθεί η αρµόδια αρχή κατά την άσκηση των
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων της όσον αφορά την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των εγκρίσεων των
φορέων συντήρησης σύµφωνα µε το µέρος-145.
145.B.10 Αρµόδια αρχή
1. Γενικά
Το κράτος µέλος ορίζει µια αρµόδια αρχή στην οποία αναθέτει αρµοδιότητες για την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση έγκρισης συντήρησης. Η εν λόγω αρµόδια αρχή καθιερώνει καταγεγραµµένες διαδικασίες και οργανωτική
δοµή.
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2. Πόροι
Πρέπει να διατίθεται ο κατάλληλος αριθµός προσωπικού για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος µέρους.
3. Προσόντα και εκπαίδευση
Το προσωπικό που συµµετέχει στις εγκρίσεις του µέρους-145 πρέπει:
α) να έχει τα κατάλληλα προσόντα και όλες τις αναγκαίες γνώσεις, πείρα και εκπαίδευση για την εκτέλεση των ανατιθέµενων
σε αυτό καθηκόντων,
β) να έχει λάβει εκπαίδευση/συνεχιζόµενη εκπαίδευση για το µέρος-145, όπου χρειάζεται, συµπεριλαµβανοµένης της επιδιωκόµενης σηµασίας και των προτύπων.
4. ∆ιαδικασίες
Η αρµόδια αρχή καθορίζει διαδικασίες που αναφέρουν µε λεπτοµέρειες το πώς επιτυγχάνεται η συµµόρφωση µε την παρούσα
Ενότητα Β.
Οι διαδικασίες πρέπει να αναθεωρούνται και να τροποποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της συµµόρφωσης.
145.B.15 Φορείς εγκατεστηµένοι σε διάφορα κράτη µέλη
Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις συντήρησης βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη, η διερεύνηση και η συνεχής
εποπτεία της έγκρισης πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία µε αρµόδιες αρχές από τα κράτη µέλη στην επικράτεια των οποίων
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.
145.B.17 Αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης
Ο οργανισµός αναπτύσσει αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη της
συµµόρφωσης µε το παρόν µέρος. Εφόσον διαπιστωθεί συµµόρφωση µε τα αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης, οι σχετικές απαιτήσεις
του παρόντος µέρους θεωρείται ότι πληρούνται.
145.B.20 Αρχική έγκριση
1. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της 145.A.30 στοιχεία α) και β), η αρµόδια αρχή κοινοποιεί επισήµως και γραπτώς προς
τον αιτούντα την αποδοχή από µέρους της του προσωπικού του, όπως καθορίζεται στην 145.A.30 στοιχεία α) και β).
2. Η αρµόδια αρχή ελέγχει τη συµµόρφωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα
συντήρησης µε το µέρος-145 και ελέγχει κατά πόσο ο υπόλογος διευθυντής υπογράφει τη σχετική δεσµευτική δήλωση.
3. Η αρµόδια αρχή διεξάγει έλεγχο του φορέα προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσο ο φορέας συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του µέρους-145.
4. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης µε σκοπό την έγκριση πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός(-ή) καταλαβαίνει πλήρως τη σηµασία της έγκρισης και τον λόγο της υπογραφής της
δέσµευσης του φορέα για την εκπλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
5. Όλα τα πορίσµατα πρέπει να κοινοποιηθούν γραπτώς προς τον φορέα.
6. Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισµάτων, διορθωτικών ενεργειών (ενεργειών που απαιτούνται για τη διευθέτηση
ενός πορίσµατος) και συστάσεων.
7. Για να καταστεί δυνατή η έκδοση αρχικής έγκρισης πρέπει προηγουµένως να γίνουν οι διορθωτικές ενέργειες για τη
διευθέτηση όλων των πορισµάτων.
145.B.25 Έκδοση έγκρισης
1. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει επισήµως το εγχειρίδιο λειτουργίας και εκδίδει για τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης σε Έντυπο
3, το οποίο περιλαµβάνει τις ικανότητες της έγκρισης. Η αρµόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό µόνο όταν ο φορέας εκπληρώνει τις απαιτήσεις του µέρους-145.
2. Η αρµόδια αρχή καθορίζει τις συνθήκες της έγκρισης επί του πιστοποιητικού έγκρισης σε έντυπο 3.
3. Ο αριθµός αναφοράς περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης επί του εντύπου 3 µε τρόπο που καθορίζεται από τον
οργανισµό.
145.B.30 ∆ιατήρηση ισχύος της έγκρισης
Η διατήρηση ισχύος της έγκρισης αξιολογείται σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία «αρχικής έγκρισης», σύµφωνα µε την
145.Β.20. Επιπλέον:
1. Η αρµόδια αρχή διατηρεί και ενηµερώνει πρόγραµµα που περιέχει κατάλογο µε τους εγκεκριµένους φορέας συντήρησης υπό
την επίβλεψή της, καθώς και πρόγραµµα µε τις ηµεροµηνίες προγραµµατισµένης και πραγµατικής διεξαγωγής των επισκέψεων ελέγχου.
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2. Κάθε φορέας πρέπει να εξετάζεται πλήρως ως προς τη συµµόρφωσή του µε το µέρος-145 ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους 24 µήνες.
3. Τουλάχιστον µία φορά ανά 24 µήνες συγκαλείται συνάντηση µε τον υπόλογο διευθυντή, για να διασφαλιστεί η διαρκής
ενηµέρωσή του/της πάνω σε σηµαντικά θέµατα που ανακύπτουν κατά τους ελέγχους.

145.B.35 Μεταβολές
1. Ο φορέας ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε προτεινόµενη µεταβολή που παρατίθεται στην 145.Α.85, σηµείο α).
Για οποιαδήποτε µεταβολή στον φορέα η αρµόδια Αρχή συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της αρχικής διαδικασίας που έχουν
εφαρµογή.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να καθορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορεί να λειτουργήσει ο φορέας κατά τη διάρκεια των µεταβολών αυτών, εκτός εάν κρίνει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί.

145.Β.40 Τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης
1. Στην περίπτωση άµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας, η αρµόδια αρχή βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο συµµορφώνονται µε το µέρος-145, πριν κοινοποιήσει επισήµως την έγκρισή της στον
υπό έγκριση φορέα.
2. Στην περίπτωση έµµεσης έγκρισης των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας, η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι ελέγχει
επαρκώς την έγκριση όλων των τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

145.B.45 Ανάκληση, αναστολή και περιορισµός ισχύος της έγκρισης
Η αρµόδια αρχή:
α) αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόµενης απειλής της ασφάλειας, ή
β) αναστέλλει, ανακαλεί ή περιορίζει έγκριση σύµφωνα µε την 145.B.50.

145.B.50 Πορίσµατα
α) Όταν κατά τη διάρκεια των ελέγχων ή µε άλλα µέσα διαπιστωθούν ενδείξεις µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του µέρους
145, η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:
1. Στην περίπτωση πορίσµατος επιπέδου 1, λαµβάνονται άµεσα µέτρα από την αρµόδια αρχή προκειµένου να ανακαλέσει,
περιορίσει ή αναστείλει, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, ανάλογα µε τη σηµασία του πορίσµατος επιπέδου 1, την έγκριση του
φορέα συντήρησης, έως ότου αυτός προβεί στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.
2. Στην περίπτωση πορίσµατος επιπέδου 2, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την
αρµόδια αρχή πρέπει να αντιστοιχεί στη φύση του πορίσµατος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει αρχικά να υπερβαίνει
τους τρεις µήνες. Σε ορισµένες περιπτώσεις και αναλόγως µε τη φύση του πορίσµατος η αρµόδια αρχή µπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών µηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραµµατισµός διορθωτικών ενεργειών.
β) Η αρµόδια αρχή προβαίνει σε ενέργειες µε στόχο την µερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης του φορέα, στην περίπτωση
παράλειψης συµµόρφωσης µέσα στο χρονικό όριο που συµφωνήθηκε µε την αρµόδια αρχή.

145.B.55 Τήρηση αρχείων
1. Η αρµόδια αρχή καθιερώνει σύστηµα τήρησης αρχείων µε κριτήρια ελάχιστου χρόνου τήρησης αυτών, το οποίο επιτρέπει
επαρκή αναδροµή στη διαδικασία της έκδοσης, επέκτασης ισχύος, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης κάθε
επιµέρους φορέα.
2. Τα αρχεία περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον:
α) την αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης φορέα, συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης της ισχύος αυτής,
β) το πρόγραµµα διαρκούς εποπτείας της αρµόδιας αρχής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αρχείων ελέγχου,
γ) το πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µεταβολών αυτού,
δ) ένα αντίγραφο του προγράµµατος ελέγχων όπου καταγράφονται οι ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων ελέγχων και
αυτών που διεξήχθησαν,
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αντίγραφα όλης της επίσηµης αλληλογραφίας, συµπεριλαµβανοµένου του εντύπου 4 ή ισοδύναµου,
λεπτοµερή στοιχεία για οποιεσδήποτε εξαιρέσεις και ενέργειες επιβολής,
οποιαδήποτε άλλα έντυπα αναφοράς µε βάση τους ελέγχους από την αρµόδια αρχή,
τα εγχειρίδια λειτουργίας του φορέα συντήρησης.

3. Η ελάχιστη περίοδος φύλαξης των ανωτέρω αρχείων είναι τέσσερα έτη.
4. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιλέξει τη χρήση εντύπων ή του ηλεκτρονικού συστήµατος ή συνδυασµού αυτών, µε την προϋπόθεση ότι ελέγχονται καταλλήλως.
145.Β.60 Εξαιρέσεις
Όλες οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002
καταγράφονται και φυλάσσονται από την αρµόδια αρχή.
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Προσάρτηµα Ι
Χρήση του εντύπου 1 του EASA για τη συντήρηση

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η µορφή του πιστοποιητικού πρέπει να συµµορφώνεται µε το επισυναπτόµενο δείγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών
των πεδίων του, όπου κάθε πεδίο πρέπει να βρίσκεται στη θέση που έχει στο δείγµα. Το µέγεθος κάθε πεδίου µπορεί, ωστόσο,
να µεταβάλλεται ώστε να προσαρµόζεται στη συγκεκριµένη αίτηση, αλλά όχι σε βαθµό που θα καθιστούσε το πιστοποιητικό
µη αναγνωρίσιµο. Το ολικό µέγεθος του πιστοποιητικού µπορεί να µεγαλώσει ή να µικρύνει σηµαντικά, εφόσον όµως το
πιστοποιητικό παραµένει αναγνωρίσιµο και ευανάγνωστο. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το οικείο κράτος µέλος.
Όλα τα στοιχεία εκτύπωσης πρέπει να είναι σαφή και ευανάγνωστα, ώστε να επιτρέπουν εύκολο διάβασµα του εντύπου.
Το πιστοποιητικό είναι είτε προεκτυπωµένο είτε εκτυπωµένο από υπολογιστή, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση η εκτύπωση
των γραµµών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη. Προεκτυπωµένο κείµενο επιτρέπεται εφόσον συµφωνεί µε το επισυναπτόµενο πρότυπο, αλλά δεν επιτρέπεται άλλο κείµενο πιστοποίησης.
Γίνεται δεκτή η αγγλική γλώσσα και, ενδεχοµένως, η (οι) γλώσσα(-ες) του κράτους µέλους.
Η συµπλήρωση του πιστοποιητικού γίνεται στην αγγλική γλώσσα όταν χρησιµοποιείται για εξαγωγή, αλλιώς µπορεί να γίνει
στην (στις) επίσηµη(-ες) γλώσσα(-ες) του συγκεκριµένου κράτους µέλους.
Τα στοιχεία που εισάγονται στο πιστοποιητικό µπορούν να είναι µηχανογραφηµένα/από εκτυπωτή υπολογιστή ή χειρόγραφα,
µε κεφαλαία γράµµατα, και πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση.
Οι συντοµογραφίες πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
Ο χώρος που παραµένει στο πίσω µέρος του πιστοποιητικού µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκδότη για τυχόν πρόσθετες
πληροφορίες, αλλά δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε κείµενο σχετικό µε την πιστοποίηση.
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει τα αντικείµενα και πρέπει να υπάρξει συσχέτιση µεταξύ του πιστοποιητικού
και των αντικειµένων. Αντίτυπο του πιστοποιητικού πρέπει να κρατείται από τον φορέα που κατασκεύασε ή συντήρησε το
αντικείµενο. Όταν η µορφή και τα στοιχεία του πιστοποιητικού έχουν δηµιουργηθεί εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιτρέπεται η διατήρησή τους σε ασφαλή βάση δεδοµένων, εφόσον αυτό γίνεται δεκτό από το κράτος µέλος.
Όπου χρησιµοποιήθηκε ένα κοινό πιστοποιητικό για την διάθεση σε υπηρεσία πολλών αντικειµένων και στη συνέχεια αυτά
διαχωρίστηκαν µεταξύ τους, όπως για παράδειγµα µέσω εµπόρου ανταλλακτικών, τότε αυτά τα αντικείµενα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του αρχικού πιστοποιητικού, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται από τον φορέα που παρέλαβε την
παρτίδα των αντικειµένων. Η παράλειψη φύλαξης του πρωτότυπου πιστοποιητικού µπορεί να ακυρώσει την κατάσταση
διάθεσης σε υπηρεσία των αντικειµένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υφίσταται περιορισµός στον αριθµό των αντιγράφων των πιστοποιητικών που στέλνονται στον πελάτη ή φυλάσσονται από
τον αρχικό εκδότη.

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει το αντικείµενο µπορεί να επισυνάπτεται σε αυτό, τοποθετηµένο σε φάκελο ώστε να έχει
ανθεκτικότητα.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΚ∆ΟΤΗ
Για να ισχύει το έγγραφο ως πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Πεδίο 1 Το όνοµα του κράτους µέλους µε την έγκριση του οποίου εκδίδεται το πιστοποιητικό. Η ένδειξη αυτή µπορεί να
είναι προεκτυπωµένη.
Πεδίο 2 Προεκτυπωµένο κείµενο «Πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία/έντυπο 1 του ΕΑSA».
Πεδίο 3 Σε αυτό το πεδίο προεκτυπώνεται ένας µοναδικός αριθµός για έλεγχο του πιστοποιητικού και για να διευκολυνθεί
η ιχνηλασιµότητά του, εκτός από την περίπτωση που το έγγραφο έχει προκύψει από πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή
και ο µοναδικός αριθµός δεν χρειάζεται να προεκτυπωθεί, εφόσον ο υπολογιστής έχει προγραµµατιστεί για τη δηµιουργία
του.
Πεδίο 4 Το πλήρες όνοµα και διεύθυνση καθώς και η ταχυδροµική διεύθυνση, εάν διαφέρει, του εγκεκριµένου φορέα ο
οποίος διαθέτει σε υπηρεσία τα αντικείµενα που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό. Η ένδειξη αυτή µπορεί να είναι
προεκτυπωµένη. Εµπορικά σήµατα κ.λπ. επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.
Πεδίο 5 Σκοπός του είναι η παραποµπή σε εντολή εργασίας/σύµβαση/απόδειξη ή οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία
του φορέα, έτσι ώστε να υπάρξει σύστηµα άµεσης ιχνηλασιµότητας.
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Πεδίο 6 Το παρόν πεδίο χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση του φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό να παραπέµπει
εύκολα στο πεδίο 13 («Παρατηρήσεις») µε χρήση των αριθµών του αντικειµένου. Η συµπλήρωσή του δεν είναι υποχρεωτική.
Εάν πρόκειται να διατεθούν σε υπηρεσία πολλά αντικείµενα µε το πιστοποιητικό, επιτρέπεται η χρήση ξεχωριστού καταλόγου
µε αµοιβαία παραποµπή µεταξύ πιστοποιητικού και καταλόγου.
Πεδίο 7 ∆ίνεται το όνοµα ή η περιγραφή του αντικειµένου. Προτιµάται η χρήση της ονοµασίας του εικονογραφηµένου καταλόγου εξαρτηµάτων (Illustrated Parts Catalogue -IPC).
Πεδίο 8 Σηµειώσατε τον κωδικό εξαρτήµατος (Part Number). Προτιµάται η χρήση του αριθµού IPC.
Πεδίο 9 Χρησιµοποιείται για την ένδειξη των προϊόντων µε έγκριση τύπου στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν τα αντικείµενα που διατίθενται σε υπηρεσία. Η συµπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική, αλλά εάν συµπληρωθεί επιτρέπονται οι εξής
αναγραφές:
α) Το συγκεκριµένο µοντέλο ή το µοντέλο σειράς παραγωγής αεροσκάφους, κινητήρα, έλικα ή βοηθητικής µονάδας ισχύος,
ή παραποµπή σε εύκολα προσιτό κατάλογο ή εγχειρίδιο που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες, για παράδειγµα: «A300».
β) «∆ιάφορα», εάν είναι γνωστό ότι κρίνονται κατάλληλα για τοποθέτηση σε περισσότερα από ένα µοντέλα προϊόντων µε
έγκριση τύπου, εκτός εάν ο αρχικός εκδότης επιθυµεί να περιορίσει την τοποθέτηση σε συγκεκριµένο µοντέλο, οπότε
κάνει σχετική σηµείωση.
γ) «Άγνωστο» εάν δεν είναι γνωστό το πού επιτρέπεται η τοποθέτηση. Τα αντικείµενα αυτής της κατηγορίας προορίζονται
κυρίως για χρήση από τους φορείς συντήρησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του πεδίου 9 δεν αποτελούν εξουσιοδότηση τοποθέτησης του αντικειµένου σε συγκεκριµένο αεροσκάφος,
κινητήρα, έλικα ή βοηθητική µονάδα ισχύος. Ο χρήστης/εγκαταστάτης πρέπει να τεκµηριώσει µέσω εγγράφων, όπως είναι για
παράδειγµα ο κατάλογος ανταλλακτικών, τα δελτία συντήρησης κ.λπ., ότι το αντικείµενο είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη
εφαρµογή.

Πεδίο 10 Σηµειώσατε τον αριθµό των αντικειµένων που διατίθενται σε υπηρεσία.
Πεδίο 11 Σηµειώσατε τον αριθµό σειράς ή/και τον αριθµό παρτίδας του αντικειµένου, εάν υπάρχουν, εάν δε όχι, σηµειώσατε
«δεν υπάρχει».
Πεδίο 12 Οι ακόλουθες λέξεις σε εισαγωγικά, µε τους ορισµούς τους, δηλώνουν την κατάσταση του αντικειµένου που διατίθεται σε υπηρεσία. Στο πεδίο σηµειώνεται µία λέξη από τις παρακάτω ή συνδυασµός αυτών:
1. «ΥΠΕΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ»
H αποκατάσταση χρησιµοποιηµένου αντικειµένου µέσω επιθεώρησης, δοκιµών και αντικατάστασης εξαρτηµάτων σύµφωνα
µε εγκεκριµένο πρότυπο (*), προκειµένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.
2. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ΥΠΕΣΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ»
Η εξέταση αντικειµένου προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση προς εγκεκριµένο πρότυπο (*).
3. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ»
Η τροποποίηση αντικειµένου σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
4. «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»
Η επαναφορά αντικειµένου σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
5. «ΑΝΑΓΟΜΩΘΗΚΕ»
Η αποκατάσταση χρησιµοποιηµένου ελαστικού τροχών σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
6. «ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ»
Η εκ νέου συναρµολόγηση αντικειµένου σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρότυπο (*).
Παράδειγµα: Ένας έλικας µετά τη µεταφορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν αναφέρεται σε αντικείµενα που αρχικά ήταν πλήρως συναρµολογηµένα
από τον κατασκευαστή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κατασκευής, όπως, µεταξύ άλλων, το µέρος-21.

Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να τεκµηριωθούν συµπληρώνοντας στο πεδίο 13 το εγκεκριµένο δεδοµένο/εγχειρίδιο/προδιαγραφή που χρησιµοποιήθηκε κατά τη συντήρηση.
(*) Η έκφραση εγκεκριµένο πρότυπο σηµαίνει πρότυπο κατασκευής/σχεδίασης/συντήρησης/ποιότητας εγκεκριµένο από
την αρµόδια αρχή.
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Πεδίο 13 Σε αυτό το πεδίο αναφέρονται υποχρεωτικά οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε απευθείας είτε µε αναφορά σε
υποστηρικτική τεκµηρίωση, οι οποίες προσδιορίζουν συγκεκριµένα δεδοµένα ή περιορισµούς που σχετίζονται µε τα αντικείµενα που διατίθενται σε υπηρεσία και είναι αναγκαία στον χρήστη/εγκαταστάτη για να προβεί στον τελικό καθορισµό της
αξιοπλοας του αντικειµένου. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς, ολοκληρωµένες και να δίνονται µε µορφή και κατά
τρόπο επαρκή για τους σκοπούς του καθορισµού.
Η κάθε ένδειξη πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται.
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, σηµειώσατε «Καµία».
Μερικά παραδείγµατα πληροφοριών που µπορούν να αναφερθούν είναι:
— Ο προσδιορισµός και η έκδοση της τεκµηρίωσης συντήρησης που χρησιµοποιείται ως το εγκεκριµένο πρότυπο.
— Οδηγίες αξιοπλοΐας που εκτελέστηκαν και/ή διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση.
— Επισκευές που εκτελέστηκαν ήκαι διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση.
— Τροποποιήσεις που εκτελέστηκαν ήκαι ιδίως το άρθρο διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν, κατά περίπτωση.
— Ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν ή/και διαπιστώθηκε ότι τοποθετήθηκαν, κατά περίπτωση.
— Ιστορικό των εξαρτηµάτων περιορισµένης διάρκειας ζωής.
— Παρεκκλίσεις από την εντολή εργασίας του πελάτη.
— Προσδιορισµός του άλλου κανονισµού, εάν δεν είναι το µέρος-145.
— ∆ηλώσεις διάθεσης σε υπηρεσία για την εκπλήρωση αλλοδαπής απαίτησης συντήρησης.
— ∆ηλώσεις διάθεσης σε υπηρεσία για την εκπλήρωση των όρων διεθνούς συµφωνίας συντήρησης, όπως µεταξύ άλλων, της
συµφωνίας µε τον Καναδά: Canadian Technical Arrangement Maintenance και της διµερούς συµφωνίας µε τις ΗΠΑ:
USA Bilateral Aviation Safety Agreement — Maintenance Implementation Procedure.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τελευταίες δύο δηλώσεις επιτρέπουν τη δυνατότητα διπλής διάθεσης σε υπηρεσία, τόσο σύµφωνα µε το µέρος-145 όσο και
σύµφωνα µε αλλοδαπή απαίτηση συντήρησης, ή την απλή διάθεση σε υπηρεσία από εγκεκριµένο κατά το µέρος-145 φορέα
συντήρησης, σύµφωνα όµως µε αλλοδαπή απαίτηση συντήρησης. Πάντως θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να σηµανθεί το (τα)
κουτάκι(-α) στο πεδίο 19, για να επικυρωθεί η διάθεση σε υπηρεσία. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η διπλή διάθεση σε υπηρεσία
απαιτεί τα εγκεκριµένα στοιχεία να εγκριθούν/γίνουν αποδεκτά και από το κράτος µέλος και από το σχετικό ξένο κράτος, ενώ η
απλή διάθεση σε υπηρεσία απαιτεί την έγκριση/αποδοχή των εγκεκριµένων στοιχείων µόνο από το σχετικό ξένο κράτος.

Πεδία 14, 15, 16, 17 και 18 Αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για σκοπούς εργασιών συντήρησης για όλες τις εργασίες συντήρησης που έγιναν από φορείς συντήρησης εγκεκριµένους κατά το µέρος-145. Αυτά τα πεδία προορίζονται ειδικά
για τη διάθεση σε υπηρεσία/πιστοποίηση αντικειµένων που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το µέρος 21 και τους
εθνικούς κανονισµούς πολιτικής αεροπορίας που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την πλήρη εφαρµογή του µέρους 21.
Πεδίο 19 Περιέχει την αναγκαία δήλωση διάθεσης σε υπηρεσία που απαιτείται για όλες τις εργασίες συντήρησης που έγιναν
από φορείς συντήρησης εγκεκριµένους κατά το µέρος-145. Όταν διατίθεται σε υπηρεσία εργασία συντήρησης που δεν
εκτελέστηκε σύµφωνα µε το µέρος-145, στο πεδίο 13 πρέπει να καθορίζεται ο συγκεκριµένος εθνικός κανονισµός. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να σηµανθεί το σχετικό κουτάκι ώστε να επικυρωθεί η διάθεση σε υπηρεσία.
Η ένδειξη στην πιστοποίηση «εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο πεδίο 13» χρησιµεύει στις εξής καταστάσεις:
α) Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της συντήρησης.
β) Στην περίπτωση που η συντήρηση απέκλινε από το πρότυπο που απαιτεί το µέρος-145.
γ) Στην περίπτωση που η συντήρηση εκτελέστηκε σύµφωνα µε απαίτηση που δεν περιλαµβάνεται στο µέρος-145.
Οποιαδήποτε περίπτωση ή συνδυασµός αυτών πρέπει να καθορίζεται στο πεδίο 13.
Πεδίο 20 Χώρος για την υπογραφή του προσωπικού πιστοποίησης που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από τον εγκεκριµένο
κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης. Η υπογραφή µπορεί να εκτυπωθεί µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον το κράτος
µέλος κρίνει ότι µόνο ο υπογράφων µπορεί να δώσει τη σχετική εντολή στον υπολογιστή και ότι δεν είναι δυνατή η
τοποθέτηση υπογραφής σε κενό έγγραφο που εκτυπώθηκε από υπολογιστή.
Πεδίο 21 Χώρος για τον αριθµό αναφοράς που δόθηκε από το κράτος µέλος στον φορέα συντήρησης που εγκρίθηκε κατά
το µέρος-145.
Πεδίο 22 Εκτυπώνεται το όνοµα του προσώπου που υπογράφει στο πεδίο 20 και τα στοιχεία αναφοράς της εξουσιοδότησής
του.
Πεδίο 23 Η ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης διάθεσης σε υπηρεσία του πεδίου 19. (η/µ/έ). Ο µήνας εµφανίζεται µε
γράµµατα, π.χ. Ιαν, Φεβ, Μάρ κ.λπ. Η διάθεση σε υπηρεσία υπογράφεται µετά την «ολοκλήρωση της συντήρησης».
Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι δηλώσεις ανάληψης ευθύνης από τον χρήστη βρίσκονται στο πίσω µέρος του πιστοποιητικού. Οι
δηλώσεις αυτές µπορούν να προστεθούν στο εµπρός µέρος του πιστοποιητικού, κάτω από την τελευταία γραµµή του αφού
µειωθεί η αντίστοιχη διάστασή του.
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Πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία
Έντυπο 1 του EASA
Υποχρεώσεις χρήστη/εγκαταστάτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ύπαρξη του εντύπου από µόνη της δεν συνιστά αυτοµάτως εξουσιοδότηση για την
τοποθέτηση του εξαρτήµατος/παρελκοµένου/συγκροτήµατος.
2. Όταν ο χρήστης/εγκαταστάτης εργάζεται σύµφωνα µε εθνικούς κανονισµούς αρχής αξιοπλοας που είναι διαφορετική από την
αναφερόµενη στο πεδίο 1, πρέπει να διασφαλίσει ότι η δική του αντίστοιχη αρχή δέχεται τα εξαρτήµατα/παρελκόµενα/συγκροτήµατα από την αρχή που προσδιορίζεται στο πεδίο 1.3.
3. Οι δηλώσεις 14 και 19 δεν συνιστούν πιστοποίηση εγκατάστασης. Σε όλες τις περιπτώσεις το αρχείο συντήρησης του
αεροσκάφους πρέπει να περιέχει πιστοποίηση εγκατάστασης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς από τον
χρήστη/εγκαταστάτη πριν επιτραπεί η πτήση του αεροσκάφους.
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Προσάρτηµα ΙΙ
Σύστηµα έγκρισης κατηγορίας και ικανοτήτων φορέων
1.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο στοιχείο 12 για την περίπτωση πολύ µικρού φορέα, στον πίνακα 1 παρουσιάζεται σε
τυποποιηµένη µορφή το πλήρες εύρος των εγκρίσεων που είναι δυνατό να δοθούν σύµφωνα µε το µέρος-145. Σε έναν
φορέα πρέπει να χορηγηθεί έγκριση που κυµαίνεται από απλή κατηγορία και ικανότητα µε περιορισµούς έως όλες τις κατηγορίες και ικανότητες µε περιορισµούς.

2.

Επιπλέον του πίνακα 1, η 145.Α.20 απαιτεί από τον εγκεκριµένο κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης να αναφέρει το
αντικείµενο των δραστηριοτήτων του στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. Βλέπε επίσης το στοιχείο 11.

3.

Με βάση την (τις) κατηγορία(-ες) και την (τις) ικανότητα(-ες) της έγκρισης που χορηγήθηκε από το κράτος µέλος, το αντικείµενο δραστηριοτήτων που ορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης καθορίζει τα ακριβή όρια της
έγκρισης. Εποµένως, είναι απαραίτητη η συµβατότητα µεταξύ της (των) κατηγορίας(-ιών) και της (των) ικανότητας(-ων)
έγκρισης και του αντικειµένου δραστηριοτήτων του φορέα.

4.

Ικανότητα κατηγορίας Α σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση στο αεροσκάφος και σε όλα τα παρελκόµενά του (συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων/βοηθητικών µονάδων
ισχύος) µόνο όταν τα ανωτέρω παρελκόµενα βρίσκονται τοποθετηµένα στο αεροσκάφος. Κατ' εξαίρεση, αυτά µπορούν να
αφαιρεθούν προσωρινά για τους σκοπούς της συντήρησης, εφόσον η αφαίρεση αυτή επιτρέπεται ρητά από το εγχειρίδιο
συντήρησης του αεροσκάφους ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τη συντήρηση, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργανισµού συντήρησης που είναι αποδεκτή από το κράτος µέλος. Η στήλη
των περιορισµών καθορίζει το αντικείµενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης.

5.

Ικανότητα κατηγορίας Β σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση στον µη εγκατεστηµένο κινητήρα/βοηθητική µονάδα ισχύος (APU) και στα παρελκόµενά τους µόνο όταν τα
ανωτέρω παρελκόµενα βρίσκονται τοποθετηµένα στον κινητήρα/την APU, εκτός εάν αυτά µπορούν να αφαιρεθούν προσωρινά για τους σκοπούς της συντήρησης, εφόσον η αφαίρεση αυτή επιτρέπεται ρητά από το εγχειρίδιο του κινητήρα/της
APU ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τη συντήρηση. Η στήλη των περιορισµών καθορίζει το αντικείµενο της εν λόγω
συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Ένας εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας συντήρησης µε
ικανότητα κατηγορίας Β µπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστηµένο κινητήρα κατά τη συντήρηση «βάσης» και
«γραµµής», µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Στο
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, όπου επιτρέπεται από το κράτος µέλος.

6.

Ικανότητα κατηγορίας C σηµαίνει ότι ο εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας συντήρησης µπορεί να εκτελέσει
συντήρηση σε µη εγκατεστηµένα παρελκόµενα [εκτός από τους κινητήρες και τις βοηθητικές µονάδες ισχύος (APU)] τα
οποία προορίζονται για τοποθέτηση στο αεροσκάφος ή στον κινητήρα/στις APU. Η στήλη των περιορισµών καθορίζει το
αντικείµενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Ένας εγκεκριµένος κατά το µέρος-145
φορέας συντήρησης µε ικανότητα κατηγορίας C µπορεί επίσης να εκτελέσει συντήρηση σε εγκατεστηµένο παρελκόµενο
κατά τη συντήρηση βάσης και γραµµής ή σε εγκατάσταση συντήρησης κινητήρα/APU, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Στο αντικείµενο των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, όπου επιτρέπεται από το κράτος µέλος.

7.

Η ικανότητα κατηγορίας D είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται κατ ανάγκη µε συγκεκριµένο αεροσκάφος, κινητήρα ή άλλο
παρελκόµενο. Η ικανότητα D1 — Mη Καταστροφικών ∆οκιµών (ΜΚ∆) απαιτείται µόνο για εγκεκριµένο κατά το µέρος-145
φορέα συντήρησης που εκτελεί εξειδικευµένες εργασίες ΜΚ∆ για λογαριασµό άλλου φορέα. Ένας εγκεκριµένος κατά το
µέρος-145 φορέας συντήρησης µε ικανότητα κατηγορίας Α, Β ή C µπορεί να εκτελέσει ΜΚ∆ σε προϊόντα που συντηρεί,
χωρίς να χρειάζεται να κατέχει ικανότητα κατηγορίας D1, µε την προϋπόθεση ότι στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα
συντήρησης περιλαµβάνονται διαδικασίες ΜΚ∆.

8.

H ικανότητα κατηγορίας Α υποδιαιρείται σε συντήρηση «βάσης» ή «γραµµής». Ο εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας
συντήρησης µπορεί να λάβει έγκριση για συντήρηση «βάσης» ή «γραµµής» ή και για τις δύο. Σηµειώνεται ότι µια εγκατάσταση «γραµµής» σε εγκατάσταση της κύριας βάσης απαιτεί έγκριση συντήρησης «γραµµής».

9.

Η στήλη των «περιορισµών» αποσκοπεί να δώσει στο κράτος µέλος τη µέγιστη ευελιξία για την εξατοµίκευση της έγκρισης
κάθε φορέα. Ο πίνακας 1 καθορίζει τους δυνητικούς τύπους περιορισµών και µολονότι η συντήρηση αναφέρεται τελευταία
σε κάθε ικανότητα κατηγορίας, είναι αποδεκτό να δίνεται περισσότερη έµφαση στο έργο της συντήρησης παρά στον τύπο ή
στον κατασκευαστή του αεροσκάφους ή του κινητήρα, εφόσον αυτό αρµόζει καλύτερα στον φορέα. Ένα παράδειγµα θα
µπορούσε να είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων αεροπλοΐας.

10. Ο πίνακας 1 παραπέµπει σε σειρά, τύπο και οµάδα στη στήλη των περιορισµών για τις κατηγορίες Α και Β. Ως σειρά νοείται
µια ορισµένη σειρά τύπου όπως η σειρά των Airbus 300 ή 310 ή 319 ή του Boeing 737-300 ή του RB211-524 κ.λπ.
Ως τύπος νοείται ένας ορισµένος τύπος ή µοντέλο όπως ο τύπος Airbus 310-240 ή ο τύπος RB 211-524 B4 κ.λπ.
Μπορεί να αναφερθεί οποιοσδήποτε αριθµός σειρών ή τύπων. Οµάδα σηµαίνει για παράδειγµα µονοκινητήριο εµβολοφόρο
αεροσκάφος Cessna, ή µη υπερσυµπιεζόµενοι εµβολοφόροι κινητήρες Lycoming κ.λπ.
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11. Όταν χρησιµοποιείται µακροσκελής κατάλογος δυνατοτήτων που µπορεί να υποστεί συχνές τροποποιήσεις, τότε οι τροποποιήσεις πρέπει να συµφωνούν µε διαδικασία αποδεκτή στο κράτος µέλος και να περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης. Η διαδικασία πρέπει να αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των τροποποιήσεων
του καταλόγου δυνατοτήτων και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τυχόν τροποποίηση. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαµβάνουν τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το µέρος-145 προϊόντων ή υπηρεσιών που προστίθενται στον κατάλογο.
12. Ο εγκεκριµένος κατά το µέρος-145 φορέας συντήρησης που απασχολεί µόνο ένα πρόσωπο και για τον προγραµµατισµό
και για την εκτέλεση όλης της συντήρησης µπορεί να κατέχει έγκριση ικανοτήτων µόνο για περιορισµένο αντικείµενο εργασιών. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια είναι:
KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ,
ΜΑΖΑ ΙΣΗ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ
5 700 KG

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΜΑΖΑ ΙΣΗ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 5 700 KG

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α3 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ, ΜΑΖΑ ΙΣΗ Ή
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 3 175 KG

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α4 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ Α1, Α2 ΚΑΙ Α3

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β2 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 450 ΗΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ή ΒΟΗΘ.
ΜΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ — APU

C1 EΩΣ C20

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ KΑΤΗΓΟΡΙΑ

D1 ΜΚΕ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η (ΟΙ)
ΜΕΘΟ∆ΟΣ(-ΟΙ) ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

ΤΟΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Σηµειώνεται ότι στον συγκεκριµένο φορέα µπορούν να επιβληθούν περαιτέρω περιορισµοί από την αρµόδια αρχή ως προς
το πεδίο εφαρµογής της έγκρισης, ανάλογα µε τη δυνατότητα του συγκεκριµένου φορέα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΒΑΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Α1 Αεροπλάνα µάζας
µεγαλύτερης
από
5 700 kg

Σηµειώνεται η σειρά ή ο τύπος του αεροπλάνου ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης.

Α2 Αεροπλάνα µάζας
ίσης ή µικρότερης
από 5 700 kg

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η
σειρά ή ο τύπος του αεροπλάνου ή/και οι
εργασίες συντήρησης

Α3 Ελικόπτερα

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η
σειρά ή ο τύπος του ελικοπτέρου ή/και η (οι)
εργασία(-ες) συντήρησης

Α4 Αεροσκάφη που
δεν ανήκουν στις
κατηγορίες Α1, Α2
και Α3

Σηµειώνεται ή σειρά ή ο τύπος του αεροσκάφους ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Β1 Στροβιλοκινητήρες

Σηµειώνεται η σειρά ή ο τύπος του κινητήρα ή/και η (οι) εργασία(-ες)
συντήρησης

Β2 Εµβολοφόροι

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η οµάδα ή η σειρά ή ο τύπος του
κινητήρα ή/και η (οι) εργασία(-ες) συντήρησης

Β3 Βοηθητικές Μονάδες Ισχύος (APU)

Σηµειώνεται ο κατασκευαστής ή η σειρά ή ο τύπος του κινητήρα ή/και η
(οι) εργασία(-ες) συντήρησης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΙΣΧΥΟΣ (APU)

C1 Κλιµατισµός και
συµπίεση θαλάµου
C2 Συστήµατα αυτόµατης πτήσης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

L 315/69

ΒΑΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ

Σηµειώνεται ο τύπος ή ο κατασκευαστής του αεροσκάφους ή ο κατασκευαστής του παρελκοµένου ή το συγκεκριµένο παρελκόµενο ή/και
γίνεται παραποµπή στον κατάλογο δυνατοτήτων εντός του εγχειριδίου
λειτουργίας ή/και στην (στις) εργασία(-ες) συντήρησης

C3 Επικοινωνίες και
ναυσιπλοΐα
C4 Θύρες — Θυρίδες
C5 Ηλεκτρική ισχύς
C6 Εξοπλισµός
C7 Κινητήρας—APU
C8
Πτήσης

Χειριστήρια

C9 Καύσιµο — ∆οµή
C10 Ελικόπτερα —
Στροφεία
C11 Ελικόπτερα —
Μετάδοση κίνησης
C12 Υδραυλικά συστήµατα
C13 Όργανα
C14 Σύστηµα προσγείωσης
C15 Σύστηµα οξυγόνου
C16 Έλικες
C17
Συστήµατα
πεπιεσµένου αέρα
C18 Προστασία από
πάγο/βροχή/πυρκαγιά
C19 Παράθυρα
C20 ∆οµικά στοιχεία
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

D1 Μη καταστροφικές δοκιµές (ΜΚ∆)

Σηµειώνεται η (oι) συγκεκριµένη(-ες) µέθοδος(-οι) µη καταστροφικής
δοκιµής (ΜΚ∆)
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Προσάρτηµα IV
∆ιατάξεις που αναφέρονται στο προσωπικό που δεν έχει αξιολογηθεί κατά το µέρος-66 σύµφωνα µε την 145A.30,
στοιχείο ι), σηµεία 1 και 2
1. Το προσωπικό πιστοποίησης που συµµορφώνεται µε τις παρακάτω διατάξεις πληροί τους όρους της παραγράφου 145A.30,
στοιχείο ι), σηµεία 1 και 2:
α) ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος άδειας ή εξουσιοδότησης προσωπικού πιστοποίησης που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τους
εθνικούς κανονισµούς του κράτους του, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 του ICAO·
β) το αντικείµενο εργασιών του ενδιαφεροµένου δεν υπερβαίνει αυτό που καθορίζεται στην εθνική άδεια/εξουσιοδότηση
προσωπικού πιστοποίησης·
γ) ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει ότι έλαβε εκπαίδευση σχετικά µε τον ανθρώπινο παράγοντα και τους κανονισµούς αξιοπλοΐας, όπως παρατίθενται λεπτοµερώς στο µέρος-66·
δ) ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει ότι διαθέτει πείρα 5 ετών στη συντήρηση εφόσον ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση προσωπικού πιστοποίησης για συντήρηση γραµµής και πείρα 8 ετών για την αξιολόγηση προσωπικού πιστοποίησης για
συντήρηση βάσης. Πάντως, οι ενδιαφερόµενοι που τα εξουσιοδοτηµένα καθήκοντά τους δεν υπερβαίνουν αυτά του προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας Α κατά το µέρος-66, χρειάζεται να αποδείξουν πείρα συντήρησης µόνο 3 ετών·
ε) το προσωπικό πιστοποίησης συντήρησης γραµµής και το προσωπικό υποστήριξης συντήρησης βάσης πρέπει να λάβει
εκπαίδευση τύπου σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο µέρος-66, προσάρτηµα ΙΙΙ επίπεδο 3 για κάθε αεροσκάφος για το
οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο να προβαίνει σε πιστοποιήσεις. Ωστόσο, οι ενδιαφερόµενοι των οποίων τα εξουσιοδοτηµένα
καθήκοντα δεν υπερβαίνουν αυτά του προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας Α κατά το µέρος-66, µπορούν να λάβουν
εκπαίδευση καθηκόντων αντί πλήρους εκπαίδευσης τύπου·
στ) το προσωπικό πιστοποίησης συντήρησης βάσης πρέπει να λάβει εκπαίδευση τύπου σε επίπεδο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο µέρος-66 προσάρτηµα ΙΙΙ, επίπεδο 1 για κάθε αεροσκάφος για το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο να προβαίνει σε
πιστοποιήσεις.
2. Προστασία δικαιωµάτων
α) Το προσωπικό της παραγράφου 145.Α.30, στοιχείο ι), σηµεία 1 και 2 πριν τεθεί σε ισχύ το µέρος-66 µπορεί να συνεχίσει
να ασκεί τα προνόµιά του χωρίς να πρέπει να συµµορφώνεται µε το στοιχείο 1, σηµεία γ) έως στ).
β) Ωστόσο, µετά την ηµεροµηνία αυτή το προσωπικό πιστοποίησης που επιθυµεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της εξουσιοδότησής του, ώστε να περιλάβει πρόσθετα προνόµια, πρέπει να συµµορφωθεί µε το ανωτέρω στοιχείο 1.
γ) Με την επιφύλαξη του ανωτέρω στοιχείου 2, σηµείο β), δεν απαιτείται συµµόρφωση µε το στοιχείο 1, σηµεία γ) και δ),
για την περίπτωση πρόσθετης εκπαίδευσης τύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(ΜΕΡΟΣ-66)
66.1
Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, αρµόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζεται από το κράτος µέλος, στην οποία ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΤΜΗΜΑ Α
Α∆ΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ — ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

66.Α.1 Πεδίο εφαρµογής
α) Η παρούσα ενότητα θεσπίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών και τις προϋποθέσεις ισχύος και
χρήσης της για αεροπλάνα και ελικόπτερα των παρακάτω κατηγοριών:
— Κατηγορία Α
— Κατηγορία Β1
— Κατηγορία Β2
— Κατηγορία C
β) Οι κατηγορίες Α και Β1 υποδιαιρούνται σε υποκατηγορίες σχετικές µε τους συνδυασµούς των αεροπλάνων, ελικοπτέρων,
στροβιλοκινητήρων και εµβολοφόρων κινητήρων. Οι υποκατηγορίες είναι:
— Α1 και Β1.1

Στροβιλοφόρα Αεροπλάνα

— Α2 και Β1.2

Εµβολοφόρα Αεροπλάνα

— Α3 και Β1.3

Στροβιλοφόρα Ελικόπτερα

— Α4 και Β1.4

Εµβολοφόρα Ελικόπτερα

66.Α.10 Εφαρµογή
Η αίτηση για άδεια συντήρησης αεροσκαφών ή για τροποποίηση στην εν λόγω άδεια πρέπει να συνταχθεί στο έντυπο 19 του
EASA και κατά τρόπο που έχει καθοριστεί από την αρµόδια αρχή και να υποβληθεί σε αυτήν. Η αίτηση για τροποποίηση άδειας
συντήρησης αεροσκαφών υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών.

66.Α.15 ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης
Ο αιτών για άδεια συντήρησης αεροσκαφών πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

66.Α.20 ∆ικαιώµατα
α) Με την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε το στοιχείο β), ισχύουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:
1. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Α επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία
µετά από προγραµµατισµένη ελάσσονα συντήρηση γραµµής και απλή αποκατάσταση βλάβης, εντός των ορίων των καθηκόντων που καθορίζονται ρητά στην εξουσιοδότηση. Τα δικαιώµατα πιστοποίησης περιορίζονται σε εργασίες που ο κάτοχος της άδειας έχει προσωπικά εκτελέσει σε φορέα του µέρους-145.
2. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β1 επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία
µετά από συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης της δοµής του αεροσκάφους, του προωθητικού συστήµατος,
καθώς και των µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων. Στα δικαιώµατα περιλαµβάνεται επίσης η αντικατάσταση αντικαταστάσιµων κυκλωµάτων ηλεκτρονικών µονάδων, η οποία απαιτεί απλούς ελέγχους προκειµένου να αποδειχθεί η λειτουργικότητά τους. Η κατηγορία Β1 περιλαµβάνει αυτόµατα τη σχετική υποκατηγορία Α.
3. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β2 επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία
µετά από συντήρηση σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήµατα.
4. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας C επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία
µετά από συντήρηση βάσης σε αεροσκάφη. Τα δικαιώµατα ισχύουν για ολόκληρο το αεροσκάφος σε φορέα του µέρους145.
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β) Ο κάτοχος άδειας συντήρησης αεροσκαφών δεν µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα πιστοποίησης εκτός εάν:
1. συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις του µέρους-Μ ή/και του µέρους-145.
2. κατά τα τελευταία δύο έτη είτε απέκτησε πείρα συντήρησης έξι µηνών σύµφωνα µε τα δικαιώµατα που χορηγούνται από
την άδεια συντήρησης αεροσκαφών, είτε πληρούσε τους όρους για την έκδοση των σχετικών δικαιωµάτων.
3. µπορεί να διαβάζει, να γράφει και να επικοινωνεί σε επίπεδο κατανοητό στη (στις) γλώσσα(-ες) που είναι γραµµένα τα τεχνικά έγγραφα και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της έκδοσης του πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία.

66.Α.25 Απαιτήσεις βασικών γνώσεων
α) Ο αιτών για άδεια συντήρησης αεροσκαφών ή προσθήκη κατηγορίας ή υποκατηγορίας στην εν λόγω άδεια συντήρησης
αεροσκαφών πρέπει να αποδεικνύει, µε εξετάσεις, ένα επίπεδο γνώσεων στα κατάλληλα γνωστικά αντικείµενα σύµφωνα µε το
προσάρτηµα Ι στο παρόν µέρος.
Οι εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων διενεργούνται από φορέα κατάρτισης κατάλληλα εγκεκριµένο σύµφωνα µε το
µέρος-147 ή από την αρµόδια αρχή.
β) Ολική ή µερική αναγνώριση των απαιτήσεων βασικών γνώσεων και των σχετικών εξετάσεων παρέχεται για οποιαδήποτε άλλα
τεχνικά προσόντα που θεωρούνται από την αρµόδια αρχή ως ισοδύναµα µε τα γνωστικά πρότυπα του παρόντος µέρους.
Τέτοια αναγνώριση καθορίζεται σύµφωνα µε το µέρος Β, τµήµα Ε του παρόντος µέρους.

66.Α.30 Απαιτήσεις πείρας
α) Ο αιτών για άδεια συντήρησης αεροσκαφών πρέπει να έχει αποκτήσει:
1. για την κατηγορία Α και τις υποκατηγορίες Β1.2 και Β1.4:
i) τριών ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, εάν ο αιτών δεν έχει προηγούµενη σχετική τεχνική
εκπαίδευση, ή
ii) δύο ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται
σχετική από την αρµόδια αρχή, εργαζόµενος ως ειδικευµένος σε τεχνικό περιβάλλον, ή
iii) ενός έτους πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εγκεκριµένου βασικού κύκλου
εκπαίδευσης, του µέρους-147.
2. για την κατηγορία Β2 και τις υποκατηγορίες Β1.1 και Β1.3:
i) πέντε ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, εάν ο αιτών δεν έχει προηγούµενη σχετική τεχνική
εκπαίδευση, ή
ii) τριών ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται
σχετική από την αρµόδια αρχή, εργαζόµενος ως ειδικευµένος, σε τεχνικό περιβάλλον, ή
iii) δύο ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εγκεκριµένου βασικού κύκλου
εκπαίδευσης σύµφωνα µε το µέρος-147.
3. για την κατηγορία C, σε ό,τι αφορά τα µεγάλα αεροσκάφη:
i) τριών ετών πείρα άσκησης των δικαιωµάτων της κατηγορίας Β1.1, Β1.3 ή Β2 σε µεγάλα αεροσκάφη ή ως προσωπικό
υποστήριξης σύµφωνα µε το µέρος-145, Β1.2 ή Β1.4 ή συνδυασµό και των δύο, ή
ii) πέντε ετών πείρα άσκησης των δικαιωµάτων της κατηγορίας Β1.2 ή Β1.4 σε µεγάλα αεροσκάφη ή ως προσωπικό
υποστήριξης σύµφωνα µε το µέρος-145, Β1.2 ή Β1.4 ή συνδυασµό και των δύο, ή
4. για την κατηγορία C, σε ό,τι αφορά τα µη µεγάλα αεροσκάφη:
τριών ετών πείρα άσκησης των δικαιωµάτων της κατηγορίας Β1 ή Β2 σε µη µεγάλα αεροσκάφη ή ως προσωπικό υποστήριξης σύµφωνα µε το µέρος-145, Β1 ή Β2 ή συνδυασµό και των δύο, ή
5. για την κατηγορία C που έχει αποκτηθεί µέσω της ακαδηµαϊκής οδού:
για αιτούντα που κατέχει ακαδηµαϊκό τίτλο σπουδών σε τεχνικό κλάδο από πανεπιστήµιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό
ίδρυµα το οποίο είναι αναγνωρισµένο από την αρµόδια αρχή, τριών ετών πείρα εργασίας σε περιβάλλον συντήρησης πολιτικών αεροσκαφών σε αντιπροσωπευτική επιλογή καθηκόντων που συνδέονται άµεσα µε τη συντήρηση αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένης της παρατήρησης των καθηκόντων συντήρησης βάσης επί έξι µήνες.
β) Ο αιτών για επέκταση άδειας συντήρησης αεροσκαφών πρέπει να έχει τουλάχιστον πείρα συντήρησης αεροσκαφών σχετική µε
την πρόσθετη κατηγορία ή υποκατηγορία για την οποία ζητείται άδεια, όπως καθορίζεται στο προσάρτηµα IV του παρόντος
µέρους.
γ) Για την κατηγορία Α, Β1 και Β2 η πείρα πρέπει να είναι πρακτική εξάσκηση, δηλαδή συµµετοχή σε ποικίλα αντιπροσωπευτικά
καθήκοντα συντήρησης αεροσκαφών.
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δ) Για όλους τους αιτούντες, τουλάχιστον ένα έτος απαιτούµενης πείρας πρέπει να είναι πρόσφατη πείρα συντήρησης σε
αεροσκάφη της κατηγορίας/υποκατηγορίας για την οποία ζητείται η αρχική άδεια συντήρησης αεροσκαφών. Για µετέπειτα
προσθήκες κατηγορίας/υποκατηγορίας σε υπάρχουσα άδεια συντήρησης αεροσκαφών, η πρόσθετη απαιτούµενη πείρα
συντήρησης αεροσκαφών µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών µηνών. Η απαιτούµενη πείρα πρέπει να βασίζεται στη διαφορά µεταξύ της κατηγορίας/υποκατηγορίας άδειας της οποίας είναι κάτοχος και
αυτής την οποία ζητάει. Αυτή η πρόσθετη πείρα πρέπει να είναι τυπική της κατηγορίας/υποκατηγορίας άδειας την οποία
ζητάει.
ε) Με επιφύλαξη του στοιχείου α), η πείρα η οποία αποκτήθηκε έξω από το περιβάλλον συντήρησης πολιτικών αεροσκαφών
γίνεται αποδεκτή εφόσον αυτή η συντήρηση είναι ισοδύναµη µε αυτήν που απαιτείται από το παρόν µέρος, όπως ορίζεται
από την αρµόδια αρχή. Ωστόσο, απαιτείται και πρόσθετη πείρα συντήρησης πολιτικών αεροσκαφών ώστε να διασφαλιστεί η
κατανόηση του περιβάλλοντος συντήρησης πολιτικών αεροσκαφών.

66.Α.40 Συνέχιση ισχύος της άδειας συντήρησης αεροσκαφών
α) Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών παύει να ισχύει πέντε έτη µετά την τελευταία έκδοση ή τροποποίησή της, εκτός εάν ο κάτοχος την υποβάλλει στην αρµόδια αρχή η οποία την εξέδωσε, προκειµένου αυτή να βεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην άδεια είναι οι ίδιες µε αυτές που περιλαµβάνονται στα αρχεία της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε την
66.Β.120.
β) Οποιαδήποτε δικαιώµατα πιστοποίησης που βασίζονται σε άδεια συντήρησης αεροσκαφών παύουν να ισχύουν µε την παύση
ισχύος της άδειας συντήρησης.
γ) Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών είναι σε ισχύ µόνο όταν εκδίδεται και/ή τροποποιείται από την αρµόδια αρχή και όταν ο
κάτοχος έχει υπογράψει το έγγραφο.

66.Α.45 Εκπαίδευση και ικανότητες για τύπο/καθήκοντα
α) Ο κάτοχος άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Α µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα πιστοποίησης σε συγκεκριµένο
τύπο αεροσκάφους µόνο µετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης σε καθήκοντα συντήρησης
αεροσκάφους κατηγορίας Α, η οποία πραγµατοποιείται από φορέα κατάλληλα εγκεκριµένο σύµφωνα µε το µέρος-145 ή το
µέρος-147. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει πρακτική εκπαίδευση µε εξάσκηση και θεωρητική εκπαίδευση, κατάλληλες για κάθε
εργασία που έχει εξουσιοδότηση. Η ικανοποιητική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποδεικνύεται µε εξέταση ή/και αξιολόγηση
στον τόπο εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται από φορέα κατάλληλα εγκεκριµένο σύµφωνα µε το µέρος-145 ή το µέρος147.
β) Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο στοιχείο ζ), ο κάτοχος άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β1, Β2 ή C
ασκεί τα δικαιώµατα πιστοποίησης σε συγκεκριµένο τύπο αεροσκάφους µόνο όταν στην άδεια συντήρησης αεροσκαφών έχει
καταχωριστεί η σχετική ικανότητα τύπου.
γ) Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο στοιχείο η), οι ικανότητες απονέµονται µετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση της
σχετικής εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας Β1, Β2 ή C η οποία έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή ή έχει διεξαχθεί από έναν κατάλληλα εγκεκριµένο σύµφωνα µε το µέρος-147 φορέα συντήρησης.
δ) Η εγκεκριµένη εκπαίδευση σε τύπο κατηγορίας Β1 και Β2 περιλαµβάνει θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία και αποτελείται
από κατάλληλη σειρά µαθηµάτων πού έχουν σχέση µε τα δικαιώµατα κατά την 66.Α.20 α). Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση είναι σύµφωνες µε το προσάρτηµα ΙΙΙ του παρόντος µέρους.
ε) Η εγκεκριµένη εκπαίδευση σε τύπο κατηγορίας C είναι σύµφωνη µε το προσάρτηµα III του παρόντος µέρους. Στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει προσόντα κατηγορίας C µε ακαδηµαϊκό τίτλο σπουδών όπως καθορίζεται στην 66.Α.30,
στοιχείο α), σηµείο 5), η πρώτη σχετική θεωρητική εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους πρέπει να είναι του επιπέδου της κατηγορίας Β1 ή Β2. ∆εν απαιτείται πρακτική εκπαίδευση.
στ) Η ολοκλήρωση της εγκεκριµένης εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους, όπως απαιτείται από τα στοιχεία β) µέχρι ε), αποδεικνύεται µε εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι σύµφωνες µε το προσάρτηµα ΙΙΙ του παρόντος µέρους. Οι εξετάσεις σχετικά µε τις
ικανότητες τύπου αεροσκάφους κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C διενεργούνται από φορείς κατάρτισης κατάλληλα εγκεκριµένους
σύµφωνα µε το µέρος -147, από την αρµόδια αρχή ή από τον φορέα κατάρτισης που πραγµατοποιεί την εγκεκριµένη εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους.
ζ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου β), για αεροσκάφη πλην των µεγάλων αεροσκαφών, ο κάτοχος άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Β1, ή Β2 µπορεί επίσης να ασκεί τα δικαιώµατα πιστοποίησης όταν στην άδεια συντήρησης αεροσκαφών
έχουν καταχωριστεί οι σχετικές ικανότητες οµάδας, ή οι ικανότητες οµάδας του κατασκευαστή, εκτός εάν ο Οργανισµός έχει
καθορίσει ότι η πολυπλοκότητα των αναφερόµενων αεροσκαφών απαιτεί ικανότητα τύπου.
1. Οι ικανότητες οµάδας του κατασκευαστή µπορούν να απονέµονται µετά από συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ικανότητας δύο τύπων αεροσκαφών αντιπροσωπευτικών της οµάδας από τον ίδιο κατασκευαστή.
2. Ικανότητες πλήρους οµάδας µπορούν να απονέµονται µετά από συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ικανότητας τριών
τύπων αεροσκαφών αντιπροσωπευτικών της οµάδας, από διαφορετικούς κατασκευαστές. Ωστόσο, δεν µπορεί να απονέµεται ικανότητα πλήρους οµάδας σε πολυκινητήρια αεροπλάνα κατηγορίας Β1, όπου έχει εφαρµογή µόνο η ικανότητα
οµάδας του κατασκευαστή.
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3. Οι οµάδες αποτελούνται από τα ακόλουθα:
i) για τις κατηγορίες Β1 ή C:
— ελικόπτερα µε εµβολοφόρους κινητήρες
— ελικόπτερα µε στροβιλοκινητήρες
— µονοκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — µεταλλική δοµή
— πολυκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — µεταλλική δοµή
— µονοκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — ξύλινη δοµή
— πολυκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — ξύλινη δοµή
— µονοκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — σύνθετα υλικά
— πολυκινητήρια αεροπλάνα µε εµβολοφόρους κινητήρες — σύνθετα υλικά
— στροβιλοφόρα αεροπλάνα — µονοκινητήρια
— στροβιλοφόρα αεροπλάνα — πολυκινητήρια
ii) για τις κατηγορίες Β2 ή C:
— αεροπλάνα
— ελικόπτερα
η) Με επιφύλαξη του στοιχείου γ), µπορούν επίσης να απονεµηθούν ικανότητες, για αεροσκάφη πλην των µεγάλων αεροσκαφών, µε την προϋπόθεση ότι ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά η σχετική εξέταση τύπου αεροσκαφών κατηγορίας Β1, Β2 ή
C και διαπιστώθηκε η πρακτική πείρα σε σχέση µε τον τύπο των αεροσκαφών, εκτός εάν ο Οργανισµός έχει καθορίσει ότι το
αεροσκάφος είναι πολύπλοκο, οπότε απαιτείται η εγκεκριµένη κατά το σηµείο 3 ικανότητα τύπου.
Στην περίπτωση ικανότητας κατηγορίας σε αεροσκάφος που δεν ανήκει στην κατηγορία των µεγάλων αεροσκαφών, για πρόσωπο που αξιολογείται κατάλληλο επειδή κατέχει πανεπιστηµιακό τίτλο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 66.Α.30, στοιχείο α), σηµείο 5, η πρώτη σχετική εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους αντιστοιχεί στο επίπεδο κατηγορίας Β1 ή Β2:
1. Οι εγκεκριµένες εξετάσεις τύπου κατηγορίας Β1, Β2 και C αποτελούνται από µηχανολογική εξέταση για την κατηγορία
Β1, από εξέταση σε ηλεκτρονικά συστήµατα για την κατηγορία Β2 και από µηχανολογική εξέταση και εξέταση σε ηλεκτρονικά συστήµατα για την κατηγορία C.
2. Οι εξετάσεις είναι σύµφωνες µε το προσάρτηµα III του παρόντος µέρους. Οι εξετάσεις διενεργούνται από φορείς κατάρτισης κατάλληλα εγκεκριµένους σύµφωνα µε το µέρος -147, ή από την αρµόδια αρχή.
3. Η πρακτική πείρα σε τύπους αεροσκαφών περιλαµβάνει συµµετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες
συντήρησης σχετικές µε την κατηγορία.
66.Α.70 ∆ιατάξεις µετατροπής
α) Στο προσωπικό πιστοποίησης που έχει αξιολογηθεί σε κράτος µέλος, πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος
µέρους, εκδίδεται άδεια συντήρησης αεροσκαφών χωρίς περαιτέρω εξετάσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στην
66.Β.300.
β) Άτοµο που υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης, πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος µέρους, δύναται να
συνεχίσει να θεωρείται αξιολογηµένο. Σε κάτοχο αξιολόγησης που αποκτήθηκε µε την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης, εκδίδεται άδεια συντήρησης αεροσκάφους χωρίς περαιτέρω εξέταση υπό τους όρους που καθορίζονται στην 66.Β.300.
γ) Όπου είναι απαραίτητο, η άδεια συντήρησης αεροσκαφών περιλαµβάνει τεχνικούς περιορισµούς σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής της προϋπάρχουσας αξιολόγησης.
ΤΜΗΜΑ Β
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
66.Α.100 Γενικά
Έως ότου το παρόν τµήµα καθορίσει απαίτηση για το προσωπικό πιστοποίησης αεροσκαφών εκτός από αεροπλάνα και ελικόπτερα, θα ισχύει ο σχετικός κανονισµός του κράτους µέλους.
ΤΜΗΜΑ Γ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
66.Α.200 Γενικά
Έως ότου το παρόν τµήµα καθορίσει απαίτηση για πιστοποίηση παρελκοµένων, εφαρµόζεται ο σχετικός κανονισµός του κράτους
µέλους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ

66.Β.05 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα θεσπίζει τις διοικητικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τις αρµόδιες αρχές τις επιφορτισµένες µε
την εφαρµογή και επιβολή της ενότητας Α του παρόντος µέρους.
66.Β.10 Αρµόδια αρχή
α) Γενικά
Ένα κράτος µέλος υποδεικνύει µια αρµόδια αρχή στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες για την έκδοση, συνέχιση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση αδειών. Αυτή η αρµόδια αρχή καθιερώνει τεκµηριωµένες διαδικασίες και οργανωτική δοµή.
β) Πόροι
Η αρµόδια αρχή πρέπει είναι κατάλληλα στελεχωµένη για να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του παρόντος µέρους.
γ) ∆ιαδικασίες
Η αρµόδια αρχή καθιερώνει διαδικασίες καταγράφοντας λεπτοµερώς πώς επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε το παρόν µέρος.
Οι διαδικασίες αναθεωρούνται και τροποποιούνται ώστε να διασφαλίζεται συνεχής συµµόρφωση.
66.Β.15 Αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης
Ο Οργανισµός αναπτύσσει αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης τα οποία τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τον παρόν µέρος. Όταν τηρούνται τα αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης, θεωρείται ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος µέρους.
66.Β.20 Τήρηση αρχείου
α) Η αρµόδια αρχή καθιερώνει ένα σύστηµα τήρησης αρχείου το οποίο επιτρέπει την επαρκή δυνατότητα παρακολούθησης της
διαδικασίας για έκδοση, επανεπικύρωση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση κάθε άδειας συντήρησης αεροσκαφών.
β) Τα αρχεία για την εποπτεία του µέρους περιλαµβάνουν:
1. την αίτηση για άδεια συντήρησης αεροσκαφών ή για αλλαγή σε αυτήν την άδεια, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δικαιολογητικών εγγράφων,
2. αντίγραφο της άδειας συντήρησης αεροσκαφών συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αλλαγών,
3. αντίγραφα όλης της σχετικής αλληλογραφίας,
4. λεπτοµερή στοιχεία για οποιεσδήποτε εξαιρέσεις και ενέργειες επιβολής,
5. οποιαδήποτε αναφορά από άλλες αρµόδιες αρχές σχετική µε τον κάτοχο άδειας συντήρησης αεροσκαφών,
6. αρχεία εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί από την αρµόδια αρχή,
7. εκθέσεις µετατροπής άδειας συντήρησης αεροσκαφών,
8. εκθέσεις αναγνώρισης εξετάσεων.
γ) Τα αρχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β), σηµεία 1. µέχρι 5. πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον πέντε έτη µετά τη λήξη
ισχύος της άδειας.
δ) Τα αρχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β), σηµείο 6. πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον πέντε έτη.
ε) Τα αρχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β), σηµεία 7 και 8 πρέπει να φυλάσσονται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.
66.Β.25 Αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών
α) Προκειµένου να συµβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας, οι αρµόδιες αρχές προβαίνουν σε αµοιβαία ανταλλαγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του βασικού κανονισµού.
β) Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών, στην περίπτωση ενδεχόµενης απειλής της ασφάλειας διαφόρων
κρατών µελών, οι ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές βοηθούν η µία την άλλη για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών
επιτήρησης.
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66.Β.30 Εξαιρέσεις
Όλες οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού πρέπει να καταγράφονται και να διατηρούνται από την αρµόδια αρχή.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Το παρόν τµήµα ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από την αρµόδια αρχή για έκδοση ή µεταβολή ή έγκριση συνέχισης της άδειας συντήρησης αεροσκαφών.

66.Β.100 ∆ιαδικασία για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών από την αρµόδια αρχή
α) Μετά την παραλαβή του εντύπου 19 του EASA και όλων των δικαιολογητικών εγγράφων, η αρµόδια αρχή εξετάζει το
έντυπο 19 του EASA ως προς την πληρότητα των στοιχείων και διασφαλίζει ότι η πείρα που δηλώνεται πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος µέρους.
β) Η αρµόδια αρχή επιβεβαιώνει το καθεστώς εξετάσεων του αιτούντος και/ή να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα οποιασδήποτε
αναγνώρισης ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν ικανοποιηθεί όπως απαιτείται από το παρόν µέρος, όλες οι απαιτήσεις των
γνωστικών αντικειµένων του προσαρτήµατος 1.
γ) Όταν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι ο αιτών πληροί τα πρότυπα γνώσης και πείρας που απαιτούνται από το παρόν µέρος, εκδίδει
τη σχετική άδεια συντήρησης αεροσκαφών προς τον αιτούντα. Οι ίδιες πληροφορίες φυλάσσονται στον φάκελο της αρµόδιας
αρχής.

66.Β.105 ∆ιαδικασία για την έκδοση άδειας συντήρησης αεροσκαφών µέσω του εγκεκριµένου σύµφωνα µε το µέρος145 φορέα συντήρησης
α) Ένας φορέας συντήρησης σύµφωνα µε το µέρος-145 ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρµόδια αρχή να φέρει εις πέρας
αυτή τη δραστηριότητα µπορεί να συντάσσει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών για λογαριασµό της αρµόδιας αρχής ή να
κάνει εισηγήσεις στην αρµόδια αρχή σχετικά µε την αίτηση κάποιου ατόµου για άδεια συντήρησης αεροσκαφών, έτσι ώστε η
αρµόδια αρχή να µπορεί να συντάσσει και να εκδίδει την εν λόγω άδεια.
β) Ο εγκεκριµένος σύµφωνα µε το µέρος-145 φορέας συντήρησης διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την 66.Β.100 στοιχεία α)
και β). Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρµόδια αρχή εκδίδει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών προς τον αιτούντα.

66.Β.110 ∆ιαδικασία γα την τροποποίηση άδειας συντήρησης αεροσκαφών προκειµένου να συµπεριληφθεί πρόσθετη
βασική κατηγορία ή υποκατηγορία
α) Εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται µε βάση την 66.Β.100 ή την 66.Β.105, αναλόγως, ο αιτών για πρόσθετες βασικές
κατηγορίες ή υποκατηγορίες σε άδεια συντήρησης αεροσκαφών υποβάλλει την υπάρχουσα αρχική άδεια συντήρησης αεροσκαφών στην αρµόδια αρχή µαζί µε το έντυπο 19 του EASA.
β) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται στην 66.Β.100 ή στην 66.Β.105, η αρµόδια αρχή καταχωρίζει την
πρόσθετη βασική κατηγορία ή υποκατηγορία στην άδεια συντήρησης αεροσκαφών µε σφραγίδα και υπογραφή ή επανεκδίδει
την άδεια. Ο φάκελος της αρµόδιας αρχής τροποποιείται ανάλογα.
γ) Όπου ο αιτών για τροποποίηση των βασικών κατηγοριών αξιολογείται για τέτοια µεταβολή µέσω της 66.Β.100 σε κράτος
µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος στο οποίο αξιολογήθηκε για πρώτη φορά, η αίτηση αποστέλλεται στο κράτος µέλος
πρώτης αξιολόγησης.
δ) Όπου ο αιτών για τροποποίηση των βασικών κατηγοριών αξιολογείται για τέτοια µεταβολή µέσω της 66.Β.105 σε κράτος
µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος στο οποίο αξιολογήθηκε για πρώτη φορά, ο εγκεκριµένος σύµφωνα µε το µέρος145 φορέας συντήρησης αποστέλλει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών µαζί µε το έντυπο 19 του EASA στο κράτος µέλος
πρώτης αξιολόγησης για σφραγίδα και υπογραφή της τροποποίησης ή για επανέκδοση της άδειας από το κράτος µέλος.

66.Β.115 ∆ιαδικασία για την τροποποίηση άδειας συντήρησης αεροσκαφών ώστε να περιλαµβάνει τύπο ή οµάδα
αεροσκάφους
Με την παραλαβή ορθά συµπληρωµένου εντύπου 19 του EASA και όλων των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη
συµµόρφωση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις ικανότητας τύπου και/ή οµάδας µαζί µε την άδεια συντήρησης αεροσκαφών, η αρµόδια αρχή είτε καταχωρίζει στην άδεια συντήρησης αεροσκαφών του αιτούντα τον τύπο ή την οµάδα του αεροσκάφους, είτε επανεκδίδει αυτή την άδεια ώστε να περιλαµβάνει τον τύπο ή την οµάδα του αεροσκάφους. Ο φάκελος της αρµόδιας αρχής τροποποιείται ανάλογα.
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66.Β.120 ∆ιαδικασία για την ανανέωση ισχύος άδειας συντήρησης αεροσκαφών
α) Ο κάτοχος άδειας συντήρησης αεροσκαφών συµπληρώνει τα σχετικά τµήµατα του εντύπου 19 του EASA και το υποβάλλει
µαζί µε το αντίγραφο αδείας του στην αρµόδια αρχή η οποία έχει εκδώσει την αρχική άδεια συντήρησης αεροσκαφών, εκτός
εάν στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριµένου κατά το µέρος-145 φορέα συντήρησης αναφέρεται διαδικασία σύµφωνα µε
την οποία ο εν λόγω φορέας µπορεί να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα για λογαριασµό του κατόχου άδειας συντήρησης
αεροσκαφών.
β) Η αρµόδια αρχή συγκρίνει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών του κατόχου µε το φάκελο που διατηρεί και επιβεβαιώνει ότι
δεν εκκρεµεί πράξη ανάκλησης, αναστολής ή τροποποίησης ως συνέπεια της 66.Β.500. Εάν τα έγγραφα είναι ταυτόσηµα και
δεν εκκρεµεί ενέργεια ως συνέπεια της 66.Β.500, το αντίγραφο του κατόχου ανανεώνεται για πέντε έτη και γίνεται η ανάλογη
καταχώριση στο φάκελο.
γ) Εάν ο φάκελος που διατηρεί η αρµόδια αρχή είναι διαφορετικός από την άδεια συντήρησης αεροσκαφών του κατόχου:
1. η αρµόδια αρχή διερευνά τους λόγους γι' αυτές τις διαφορές και µπορεί να επιλέξει να µην ανανεώσει την άδεια
συντήρησης αεροσκαφών.
2. η αρµόδια αρχή ενηµερώνει για το γεγονός τον κάτοχο της άδειας συντήρησης αεροσκαφών και κάθε γνωστό εγκεκριµένο
σύµφωνα µε το µέρος-145 ή το µέρος-Μ φορέα συντήρησης που εµπλέκεται και, εάν χρειαστεί, λαµβάνει µέτρα µε βάση
την παράγραφο 66.Β.155 για ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση αυτής της άδειας.
ΤΜΗΜΑ Γ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το παρόν τµήµα ορίζει τη διαδικασία για εξετάσεις που διενεργούνται από την αρµόδια αρχή.

66.Β.200 Εξετάσεις από την αρµόδια αρχή
α) Όλες οι ερωτήσεις των εξετάσεων φυλάσσονται µε ασφαλή τρόπο πριν από τις εξετάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
υποψήφιοι δεν γνωρίζουν ποιες ειδικές ερωτήσεις θα αποτελέσουν τη βάση των εξετάσεων. Η αρµόδια αρχή ορίζει τα άτοµα
τα οποία ελέγχουν τις ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται σε κάθε εξέταση.
β) Η αρµόδια αρχή ορίζει τους εξεταστές οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλων των εξετάσεων ώστε να
διασφαλίζεται η οµαλότητα των εξετάσεων.
γ) Οι βασικές εξετάσεις ακολουθούν τα πρότυπα που καθορίζονται στα προσαρτήµατα I και II του παρόντος µέρους.
δ) Οι εξετάσεις τύπου πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα που καθορίζονται στο προσάρτηµα III του παρόντος µέρους.
ε) Οι ερωτήσεις ανανεώνονται τουλάχιστον κάθε έξι µήνες και οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν αποσύρονται ή δεν χρησιµοποιούνται. Ο κατάλογος των ερωτήσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί τηρείται στα αρχεία για αναφορά.
στ) Όλα τα έγγραφα των εξετάσεων δίνονται στην αρχή των εξετάσεων στον υποψήφιο και επιστρέφονται στον εξεταστή στο
τέλος της χρονικής περιόδου που έχει δοθεί για τις εξετάσεις. Κανένα έγγραφο εξετάσεων δεν µπορεί να αποµακρυνθεί από
την αίθουσα εξετάσεων κατά τον χρόνο εξέτασης.
ζ) Εκτός από τα ειδικά έγγραφα που απαιτούνται για τις εξετάσεις τύπου, µόνο το έγγραφο των εξετάσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
η) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαχωρίζονται µεταξύ τους έτσι ώστε να µη µπορούν να διαβάζουν τα γραπτά εξέτασης των συνυποψηφίων τους. ∆εν επιτρέπεται να οµιλούν σε οποιονδήποτε άλλον παρά µόνο στον εξεταστή.
θ) Στους υποψηφίους που αποδείχθηκε ότι αντέγραψαν απαγορεύεται να λάβουν µέρος σε µετέπειτα εξετάσεις για διάστηµα
δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της εξέτασης στην οποία συνελήφθησαν να αντιγράφουν.
ΤΜΗΜΑ ∆
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Το παρόν τµήµα ορίζει τις απαιτήσεις για µετατροπή των εθνικών αξιολογήσεων σε άδειες συντήρησης αεροσκαφών.

66.Β.300 Γενικά
α) H αρµόδια αρχή µπορεί να πραγµατοποιεί τη µετατροπή η οποία καθορίζεται στην 66.Α.70 µόνο µετά από έκθεση µετατροπής που συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 66.Β.305 ή 66.Β.310, αναλόγως.
β) Η έκθεση µετατροπής πρέπει είτε να συντάσσεται από την αρµόδια αρχή είτε να εγκρίνεται από αυτή.
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66.Β.305 Έκθεση µετατροπής για εθνικές αξιολογήσεις
Η έκθεση µετατροπής περιγράφει το πεδίο εφαρµογής κάθε τύπου αξιολόγησης και αναφέρει σε ποια άδεια συντήρησης αεροσκαφών µετατρέπεται, ποιος περιορισµός προστίθεται και τα γνωστικά αντικείµενα του µέρους 66 πάνω στα οποία απαιτούνται
εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται η άνευ ορίων µετατροπή σε άδεια συντήρησης αεροσκαφών ή η προσθήκη (υπο-)κατηγορίας. Η
έκθεση περιλαµβάνει αντίγραφο του υπάρχοντος κανονισµού ο οποίος καθορίζει τις κατηγορίες και τα πεδία εφαρµογής της
άδειας.
66.Β.310 Έκθεση µετατροπής για εξουσιοδοτήσεις εγκεκριµένων φορέων συντήρησης
Για κάθε ενδιαφερόµενο εγκεκριµένο φορέα συντήρησης, η έκθεση περιγράφει το πεδίο εφαρµογής κάθε τύπου εξουσιοδότησης
και αναφέρει σε ποια άδεια συντήρησης αεροσκαφών µετατρέπεται, ποιος περιορισµός προστίθεται και τα γνωστικά αντικείµενα
πάνω στα οποία απαιτούνται εξετάσεις ώστε να µετατραπεί σε άδεια ή να περιλάβει µια πρόσθετη (υπο-)κατηγορία. Η έκθεση
περιλαµβάνει αντίγραφο των σχετικών διαδικασιών του εγκεκριµένου φορέα συντήρησης για την αξιολόγηση του προσωπικού
πιστοποίησης, πάνω στις οποίες βασίζεται η διαδικασία µετατροπής.
ΤΜΗΜΑ Ε
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το παρόν τµήµα ορίζει τις απαιτήσεις για αναγνώριση εξετάσεων σύµφωνα µε την 66.Α.25 στοιχείο β).
66.Β.400 Γενικά
α) Μόνο η αρµόδια αρχή µπορεί να αναγνωρίζει εξετάσεις µε βάση έκθεση αναγνώρισης εξετάσεων που συντάσσεται σύµφωνα
µε την 66.Β.405.
β) Η έκθεση αναγνώρισης εξετάσεων πρέπει είτε να συντάσσεται από την αρµόδια αρχή είτε να εγκρίνεται από αυτή.
66.Β.405 Έκθεση αναγνώρισης εξετάσεων
α) Για κάθε σχετική τεχνική αξιολόγηση η έκθεση προσδιορίζει την ύλη του ανάλογου γνωστικού αντικειµένου και τα επίπεδα
γνώσης που περιέχονται στο προσάρτηµα I αυτού του τµήµατος και αναφέρονται στη συγκρινόµενη ειδική κατηγορία.
β) Η έκθεση περιλαµβάνει δήλωση συµµόρφωσης για κάθε γνωστικό αντικείµενο, η οποία αναφέρει πού µπορεί να βρεθεί το ισοδύναµο πρότυπο στην τεχνική αξιολόγηση. Εάν δεν υπάρχει ισοδύναµο πρότυπο για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο,
το γεγονός αναφέρεται στην έκθεση.
γ) Με βάση τη σύγκριση του στοιχείου β), η έκθεση υποδεικνύει για κάθε σχετική τεχνική αξιολόγηση τα ανάλογα γνωστικά
αντικείµενα του προσαρτήµατος I στα οποία γίνεται αναγνώριση εξετάσεων.
δ) Όπου το πρότυπο της εθνικής αξιολόγησης αλλάζει, η έκθεση τροποποιείται ανάλογα.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
66.Β.500 Ανάκληση, αναστολή ή περιορισµός της άδειας συντήρησης αεροσκαφών
Η αρµόδια αρχή αναστέλλει, περιορίζει ή ανακαλεί την άδεια συντήρησης αεροσκαφών εφόσον έχει διαπιστώσει θέµα ασφάλειας
ή έχει σαφείς αποδείξεις ότι το άτοµο προέβη ή συµµετείχε σε µία από τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Απέκτησε την άδεια συντήρησης αεροσκαφών και/ή τα δικαιώµατα πιστοποίησης µε παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Παρέλειψε να πραγµατοποιήσει τη συντήρηση που του ζητήθηκε καθώς και να αναφέρει το γεγονός στον φορέα ή στο πρόσωπο που ζήτησε τη συντήρηση.
3. Παρέλειψε να πραγµατοποιήσει τη συντήρηση που απαιτείται µε βάση δική του επιθεώρηση καθώς και να αναφέρει το γεγονός στον φορέα ή στο πρόσωπο για τους οποίους προβλεπόταν η πραγµατοποίηση της συντήρησης.
4. Έκανε πληµµελή συντήρηση.
5. Παραποίησε τα αρχεία συντήρησης.
6. Εξέδωσε πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία γνωρίζοντας ότι η συντήρηση που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν
πραγµατοποιήθηκε ή χωρίς να επαληθεύσει ότι πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω συντήρηση.
7. Προέβη στη συντήρηση ή έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.
8. Προέβη στην έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία ενώ δεν υπήρχε συµµόρφωση µε το παρόν µέρος.
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Προσάρτηµα Ι
Απαιτήσεις βασικών γνώσεων
1. ΕΠΙΠΕ∆Α ΓΝΩΣΕΩΝ — Α∆ΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α, Β1, Β2 ΚΑΙ C
Οι βασικές γνώσεις για τις κατηγορίες Α, Β1 και Β2 συµβολίζονται µε την επισύναψη δεικτών του επιπέδου γνώσεων (1, 2 ή
3) σε κάθε σχετικό γνωστικό αντικείµενο. Οι υποψήφιοι για την κατηγορία C πρέπει να πληρούν τα επίπεδα βασικών γνώσεων
είτε για την κατηγορία Β1 είτε για την κατηγορία Β2.
Οι δείκτες επιπέδων γνώσεων ορίζονται ως εξής:
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1
Εξοικείωση µε τα βασικά στοιχεία του γνωστικού αντικειµένου.
Στόχοι: Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του γνωστικού αντικειµένου.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να δώσει µία απλή περιγραφή όλου του γνωστικού αντικειµένου, χρησιµοποιώντας συνηθισµένες λέξεις και παραδείγµατα.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί συνήθεις όρους.
ΕΠΙΠΕ∆Ο 2
Γενική γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πλευρών του γνωστικού αντικειµένου.
Ικανότητα εφαρµογής της εν λόγω γνώσης.
Στόχοι: Ο υποψήφιος πρέπει να κατανοεί τα βασικά θεωρητικά στοιχεία του γνωστικού αντικειµένου.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να δώσει µια γενική περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση, τυπικά παραδείγµατα.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί µαθηµατικούς τύπους, σε συνδυασµό µε νόµους της φυσικής που περιγράφουν το γνωστικό αντικείµενο.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να διαβάζει και να κατανοεί σκαριφήµατα, σχέδια και σχήµατα που περιγράφουν το γνωστικό
αντικείµενο.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να εφαρµόζει στην πράξη τις γνώσεις του χρησιµοποιώντας λεπτοµερείς διαδικασίες.
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3
Λεπτοµερής γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πλευρών του γνωστικού αντικειµένου.
Ικανότητα συνδυασµού και εφαρµογής των επιµέρους στοιχείων των γνώσεων κατά τρόπο λογικό και ολοκληρωµένο.
Στόχοι: Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τη θεωρία του γνωστικού αντικειµένου και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µε άλλα
γνωστικά αντικείµενα.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να δώσει µια λεπτοµερή περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου χρησιµοποιώντας τα βασικά
θεωρητικά στοιχεία και εξειδικευµένα παραδείγµατα.
Ο υποψήφιος πρέπει να αντιλαµβάνεται και να µπορεί να χρησιµοποιεί τους µαθηµατικούς τύπους που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείµενο.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να διαβάζει, να κατανοεί και να εκπονεί σκαριφήµατα, απλά σχέδια και σχήµατα που περιγράφουν το γνωστικό αντικείµενο.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να εφαρµόζει στην πράξη τις γνώσεις του χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να ερµηνεύει αποτελέσµατα από διάφορες πηγές και µετρήσεις και να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες, εφόσον απαιτείται.
2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η αξιολόγηση στα βασικά γνωστικά αντικείµενα για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά
το Μέρος 66 γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Η ένδειξη «Χ» υποδεικνύει τα σχετικά γνωστικά αντικείµενα:
Γνωστικά αντικείµενα

Αεροπλάνο κατηγορίας Α ή Β1 µε:

Ελικόπτερο κατηγορίας Α ή Β1 µε:

B2

Στροβιλοκινητήρα
(-ες)

Εµβολοφόρο
κινητήρα(-ες)

Στροβιλοκινητήρα (ες)

Εµβολοφόρο
κινητήρα(-ες)

Ηλεκτρονικά συστήµατα αεροπλοΐας

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X
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Γνωστικά αντικείµενα

Αεροπλάνο κατηγορίας Α ή Β1 µε:

L 315/83

Ελικόπτερο κατηγορίας Α ή Β1 µε:

B2

Στροβιλοκινητήρα
(-ες)

Εµβολοφόρο
κινητήρα(-ες)

Στροβιλοκινητήρα (ες)

Εµβολοφόρο
κινητήρα(-ες)

Ηλεκτρονικά συστήµατα αεροπλοΐας

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

11

X

X
X

X

12
13

X

14

X

15

X

16
17

X
X

X

X

X
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επίπεδο

1.1 Αριθµητική

A

Β1

B2

1

2

2

1

2

2

—

1

1

—

1

1

2

2

2

—

2

2

Αριθµητικοί όροι και πρόσηµα, µέθοδοι πολλαπλασιασµού και
διαίρεσης, κλάσµατα και δεκαδικοί, διαιρέτες και πολλαπλάσια,
βάρη, µέτρα και συντελεστές µετατροπής, λόγοι και αναλογίες,
µέσοι όροι και εκατοστιαία ποσοστά, επιφάνειες και όγκοι,
τετράγωνα, κύβοι, τετραγωνικές και κυβικές ρίζες.
1.2 Άλγεβρα
α)
Υπολογισµός απλών αλγεβρικών παραστάσεων, πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση, χρήση παρενθέσεων,
απλά αλγεβρικά κλάσµατα.
β)
Γραµµικές εξισώσεις και λύσεις αυτών.
∆είκτες και ύψωση σε δύναµη, αρνητικοί και κλασµατικοί δείκτες.
∆υαδικό σύστηµα και άλλα σχετικά συστήµατα αρίθµησης.
Συστήµατα εξισώσεων και εξισώσεις δευτέρου βαθµού µε έναν
άγνωστο.
Λογάριθµοι.
1.3 Γεωµετρία
α)
Απλές γεωµετρικές κατασκευές.
β)
Γραφικές παραστάσεις, είδη και χρήσεις γραφηµάτων, γραφικές
παραστάσεις εξισώσεων/συναρτήσεων.
γ)
Απλή τριγωνοµετρία, τριγωνοµετρικές σχέσεις, χρήση πινάκων
και ορθογωνικές και πολικές συντεταγµένες.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΦΥΣΙΚΗ
Επίπεδο

2.1 Ύλη

A

Β1

B2

1

1

1

1

2

1

Φύση της ύλης: τα χηµικά στοιχεία, δοµή των ατόµων, µόρια.
Χηµικές ενώσεις.
Καταστάσεις των σωµάτων: στερεά, υγρή και αέρια.
Αλλαγές κατάστασης των σωµάτων.
2.2 Μηχανική
2.2.1 Στατική
∆υνάµεις, ροπές και ζεύγη ροπών, παράσταση αυτών ως διανυσµάτων.
Κέντρο βάρους.
Στοιχεία θεωρίας τάσης, παραµόρφωσης και ελαστικότητας:
εφελκυσµός, θλίψη, διάτµηση και στρέψη.
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Επίπεδο

A

Β1

B2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

—

2

2

Φύση και ιδιότητες των στερεών, υγρών και αερίων.
Πίεση και άνωση στα υγρά (βαρόµετρα).
2.2.2 Κινηµατική
Γραµµική κίνηση: ευθύγραµµη κίνηση µε σταθερή ταχύτητα,
κίνηση µε σταθερή επιτάχυνση (κίνηση υπό την επίδραση της
βαρύτητας).
Περιστρεφόµενη κίνηση: κυκλική κίνηση µε σταθερή ταχύτητα
(φυγόκεντρος/κεντροµόλος δύναµη).
Περιοδική κίνηση: κίνηση του εκκρεµούς.
Απλή θεωρία ταλαντώσεων, αρµονική κίνηση και συντονισµός.
Λόγος ταχυτήτων, µηχανικό πλεονέκτηµα και βαθµός απόδοσης.
2.2.3 ∆υναµική
α)
Μάζα
∆ύναµη, αδράνεια, έργο, ισχύς, ενέργεια (δυναµική, κινητική
και ολική ενέργεια), θερµότητα, απόδοση.
β)
Ορµή, διατήρηση της ορµής.
Ώθηση.
Αρχή του γυροσκοπίου.
Τριβή: φύση και αποτελέσµατα, συντελεστής τριβής (αντίσταση
σε κύλιση).
2.2.4 Ρευστοδυναµική
α)
Ειδικό βάρος και πυκνότητα.
β)
Ιξώδες, αντίσταση ροής, αποτελέσµατα της ροής γύρω από
στερεό.
Αποτελέσµατα της συµπιεστότητας σε ρευστά.
Στατική, δυναµική και ολική πίεση: θεώρηµα του Bernulli,
σωλήνας βεντούρι.
2.3 Θερµοδυναµική
α)
Θερµοκρασία: θερµόµετρα και κλίµακες θερµοκρασίας: Κελσίου, Fahrenheit και Kelvin. Ορισµός της θερµότητας.
β)
Θερµοχωρητικότητα, ειδική θερµότητα.
∆ιάδοση της θερµότητας: µεταφορά, ακτινοβολία και αγωγή.
Μεταβολή όγκου µε τη θερµοκρασία.
Πρώτος και δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής.
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Επίπεδο

A

Β1

B2

—

2

2

—

2

2

Αέρια: νόµοι ιδανικών αερίων. Ειδική θερµότητα για σταθερό
όγκο και σταθερή πίεση, έργο διαστολής αερίου.
Ισόθερµη, αδιαβατική διόγκωση και συµπίεση, κύκλοι
κινητήρα, σταθερός όγκος και σταθερή πίεση, ψύκτες και
αντλίες θερµότητας.
Λανθάνουσα θερµότητα τήξης και εξάτµισης, θερµική ενέργεια,
θερµότητα ανάφλεξης.
2.4 Οπτική (φως)
Φύση του φωτός, ταχύτητα του φωτός.
Νόµοι ανάκλασης και διάθλασης: ανάκλαση σε επίπεδες επιφάνειες, ανάκλαση από σφαιρικούς καθρέπτες, διάθλαση, φακοί.
Οπτικές ίνες.
2.5 Κυµατική και Ήχος
Κυµατική: µηχανικά κύµατα, ηµιτονοειδής κυµατική κίνηση,
φαινόµενα παρεµβολής, στάσιµα κύµατα.
Ήχος: ταχύτητα ήχου, παραγωγή του ήχου, ένταση, ύψος και
χροιά, φαινόµενο Doppler.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Επίπεδο

3.1 Θεωρία ηλεκτρονίων

A

Β1

B2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

∆οµή και κατανοµή των ηλεκτρικών φορτίων στα: άτοµα,
µόρια, ιόντα, ενώσεις.
Μοριακή δοµή αγωγών, ηµιαγωγών και µονωτών.
3.2 Στατικός ηλεκτρισµός και αγωγιµότητα
Στατικός ηλεκτρισµός και κατανοµή των ηλεκτροστατικών
φορτίων:
Ηλεκτροστατικοί νόµοι έλξης και απώθησης.
Μονάδες φορτίου, Νόµος του Coulomb.
Αγωγιµότητα του ηλεκτρισµού στα στερεά, υγρά, αέρια και
στο κενό.
3.3 Ηλεκτρική ορολογία
Οι ακόλουθοι όροι, οι µονάδες τους και οι παράγοντες που
τους επηρεάζουν: διαφορά δυναµικού, ηλεκτρεγερτική δύναµη,
τάση, ρεύµα, αντίσταση, αγωγιµότητα, φορτίο, συµβατική
φορά της ροής ρεύµατος, ροή ηλεκτρονίων.
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3.4 Παραγωγή ηλεκτρισµού
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Παραγωγή ηλεκτρισµού µε τις εξής µεθόδους: φως, θερµότητα, τριβή, πίεση, χηµική αντίδραση, µαγνητισµός και
κίνηση.
3.5 Πηγές ηλεκτρισµού συνεχούς ρεύµατος
Κατασκευή και βασική χηµική αντίδραση των: πρωτευόντων
στοιχείων, δευτερευόντων στοιχείων, στοιχείων οξειδίου του
µολύβδου, στοιχείων νικελίου καδµίου, άλλων ειδών αλκαλικών στοιχείων.
Στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά και παράλληλα.
Εσωτερική αντίσταση και επίδρασή της στον συσσωρευτή.
Κατασκευή, υλικά και λειτουργία των θερµοηλεκτρικών
ζευγών.
Λειτουργία των φωτοστοιχείων.
3.6 Κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος
Νόµος του Ohm, νόµοι τάσης και ρεύµατος του Kirchoff.
Υπολογισµοί µε χρήση των παραπάνω νόµων για την εύρεση
της αντίστασης, τάσης και ρεύµατος.
Η σηµασία της εσωτερικής αντίστασης µιας παροχής.
3.7 Ηλεκτρική αντίσταση/Αντιστάτης
α)
Ηλεκτρική αντίσταση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.
Ειδική αντίσταση.
Χρωµατικός κώδικας, τιµές και ανοχές των αντιστατών, προτεινόµενες τιµές, ονοµαστική ισχύς.
Αντιστάτες συνδεδεµένοι σε σειρά και παράλληλα.
Υπολογισµός της ολικής αντίστασης κυκλώµατος αντιστατών
που είναι συνδεδεµένοι σε συνδυασµούς σε σειρά, παράλληλα
και µεικτά.
Λειτουργία και χρήση ποτενσιοµέτρων και ροοστατών.
Λειτουργία της γέφυρας Wheatstone.
β)
Θετικός και αρνητικός θερµικός συντελεστής αγωγιµότητας.
Σταθεροί αντιστάτες, σταθερότητα, ανοχή και όρια, µέθοδοι
κατασκευής.
Μεταβαλλόµενοι αντιστάτες, θερµίστορ, αντιστάτες εξαρτώµενοι από την τάση.
Κατασκευή ποτενσιοµέτρων και ροοστατών.
Κατασκευή γέφυρας Wheatstone.
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3.8 Ισχύς
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Iσχύς, έργο και ενέργεια (κινητική και δυναµική).
Κατανάλωση ισχύος από αντιστάτη.
Τύπος ισχύος.
Υπολογισµοί σχετικοί µε ισχύ, έργο και ενέργεια.
3.9 Χωρητικότητα/Πυκνωτής
Λειτουργία και χρήση του πυκνωτή.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρητικότητα, επιφάνεια
πλακών, απόσταση πλακών, αριθµός πλακών, διηλεκτρικό και
διηλεκτρική σταθερά, τάση λειτουργίας, ονοµαστική τάση.
Τύποι, κατασκευή και λειτουργία πυκνωτών.
Χρωµατικός κώδικας πυκνωτών.
Υπολογισµοί χωρητικότητας και τάσης σε κυκλώµατα µε
σύνδεση σε σειρά και παράλληλα.
Εκθετική φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή, χρονικές σταθερές.
Έλεγχος πυκνωτών.
3.10 Μαγνητισµός
α)
Θεωρία µαγνητισµού.
Ιδιότητες µαγνήτη.
∆ράση µαγνήτη που αναρτάται στο µαγνητικό πεδίο της γης.
Μαγνήτιση και αποµαγνήτιση.
Μαγνητική θωράκιση.
∆ιάφοροι τύποι µαγνητικών υλικών.
Κατασκευή και αρχές λειτουργίας των ηλεκτροµαγνητών.
Εµπειρικός κανόνας του δεξιού χεριού για τον προσδιορισµό
του µαγνητικού πεδίου γύρω από αγωγό που διαρρέεται από
ρεύµα.
β)
Μαγνητεγερτική δύναµη, ισχύς πεδίου, πυκνότητα ροής
πεδίου, διαπερατότητα, βρόχος υστέρησης, µαγνητική
υστέρηση, αντίσταση µαγνητικής δύναµης, σηµείο κορεσµού,
δινορεύµατα.
Προφυλάξεις κατά τη συντήρηση και αποθήκευση των
µαγνητών.
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3.11 Επαγωγή/Επαγωγικό πηνίο
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Νόµος του Faraday.
Επαγωγή τάσης σε αγωγό που κινείται σε µαγνητικό πεδίο.
Αρχές επαγωγής.
Η επίδραση των παρακάτω στο µέγεθος της επαγόµενης τάσης:
ένταση µαγνητικού πεδίου, ρυθµός µεταβολής της ροής, αριθµός των σπειρών του αγωγού.
Αµοιβαία επαγωγή.
Η επίδραση που έχουν στην επαγόµενη τάση ο ρυθµός µεταβολής του πρωτεύοντος ρεύµατος και η αµοιβαία επαγωγή.
Παράγοντες που επηρεάζουν την αµοιβαία επαγωγή: αριθµός
σπειρών του πηνίου, µέγεθος του πηνίου, διαπερατότητα του
πηνίου, θέση των πηνίων µεταξύ τους.
Νόµος του Lenz και κανόνες προσδιορισµού της πολικότητας.
Αντίστροφη ηλεκτρεγερτική δύναµη, αυτεπαγωγή.
Σηµείο κορεσµού.
Κύριες χρήσεις των επαγωγικών πηνίων.
3.12 Θεωρία κινητήρα/γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος
(ΣΡ)
Βασική θεωρία κινητήρα και γεννήτριας.
Κατασκευή και σκοπός των εξαρτηµάτων της γεννήτριας ΣΡ.
Λειτουργία και παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή του
ρεύµατος εξόδου και τη διεύθυνση αυτού στις γεννήτριες ΣΡ.
Λειτουργία και παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ εξόδου,
ροπή, ταχύτητα και κατεύθυνση περιστροφής στους κινητήρες
ΣΡ.
Κινητήρες µε τύλιγµα σειράς, διακλάδωσης και µεικτής.
Κατασκευή γεννήτριας εκκινητή.
3.13 Θεωρία εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΕΡ)
Ηµιτονοειδής κυµατοµορφή: φάση, περίοδος, συχνότητα,
κύκλος.
Στιγµιαίες, µέσες, µέσες τετραγωνικές, µέγιστες, µεταξύ µεγίστων τιµές ρεύµατος και υπολογισµός αυτών σε σχέση µε την
τάση, ένταση και ισχύ.
Τριγωνικές/τετραγωνικές κυµατοµορφές.
Αρχές µονοφασικής/τριφασικής λειτουργίας.
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3.14 Κυκλώµατα αντιστάσεων (R), χωρητικά (C) και επαγωγικά (L)
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Σχέση φάσεων τάσης και ρεύµατος σε κυκλώµατα L, C και R
µε σύνδεση παράλληλη, σε σειρά και µεικτή.
Κατανάλωση ισχύος σε κυκλώµατα L, C και R.
Υπολογισµοί σύνθετης αντίστασης, γωνίας φάσης, συντελεστή
ισχύος και ρεύµατος.
Υπολογισµοί πραγµατικής ισχύος, φαινόµενης ισχύος και
άεργης ισχύος.
3.15 Μετασχηµατιστές
Αρχές κατασκευής και λειτουργίας µετασχηµατιστών.
Απώλειες µετασχηµατιστών και µέθοδοι µείωσής τους.
Λειτουργία µετασχηµατιστή υπό φορτίο και εν κενώ.
Μετάδοση ισχύος, απόδοση, σήµανση πολικότητας.
Υπολογισµοί τάσεων και ρευµάτων γραµµής και φάσης.
Υπολογισµός ισχύος σε τριφασικό σύστηµα.
Ρεύµα, τάση, λόγος σπειρών, ισχύς, απόδοση πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος.
Αυτοµετασχηµατιστές.
3.16 Φίλτρα
Λειτουργία, εφαρµογή και χρήσεις των ακολούθων φίλτρων:
βαθυπερατό, υψιπερατό, διέλευσης ζώνης, αποκλεισµού ζώνης.
3.17 Γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΕΡ)
Περιστροφή βρόχου σε µαγνητικό πεδίο και παραγόµενη κυµατοµορφή.
Λειτουργία και κατασκευή γεννητριών ΕΡ τύπου περιστρεφόµενου κλωβού και περιστρεφόµενου πεδίου.
Μονοφασικοί, διφασικοί και τριφασικοί εναλλακτήρες.
Πλεονεκτήµατα και χρήσεις τριφασικών συνδέσεων αστέρα και
τριγώνου.
Γεννήτριες µε µόνιµους µαγνήτες.
3.18 Κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΕΡ)
Κατασκευή, αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά των: συγχρόνων κινητήρων ΕΡ και επαγωγικών κινητήρων ΕΡ, µονοφασικών και πολυφασικών.
Μέθοδοι ελέγχου ταχύτητας και κατεύθυνσης περιστροφής.
Μέθοδοι δηµιουργίας περιστρεφόµενου πεδίου: πυκνωτής, επαγωγικό πηνίο, καλυµµένος ή διαιρεµένος πόλος.
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4.1 Ηµιαγωγοί
4.1.1 ∆ίοδοι
α)
Σύµβολα διόδων.
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των διόδων.
∆ίοδοι συνδεδεµένες σε σειρά και παράλληλα.
Κύρια χαρακτηριστικά και χρήση ελεγχόµενων ανορθωτών
πυριτίου (θυρίστορ), φωτοδιόδων (LED), φωτοαγώγιµων διόδων, βαρίστορ, διόδων ανόρθωσης.
Έλεγχος λειτουργίας των διόδων.
β)
Υλικά, διαµόρφωση ηλεκτρονίων, ηλεκτρικές ιδιότητες.
Υλικά τύπου Ρ και Ν: επίδραση των προσµίξεων στην αγωγιµότητα, χαρακτήρες πλειοψηφίας και µειοψηφίας.
Ένωση ΡΝ σε ηµιαγωγό, εµφάνιση διαφοράς δυναµικού στην
ένωση ΡΝ σε συνθήκες έλλειψης πόλωσης, ορθής και αντίστροφης πόλωσης.
Παράµετροι διόδων: µέγιστη αντίστροφη τάση, µέγιστο ρεύµα
ορθής φοράς, θερµοκρασία, συχνότητα, ρεύµα διαρροής,
κατανάλωση ισχύος.
Λειτουργία και χρήση των διόδων στα ακόλουθα κυκλώµατα:
ψαλιδιστές, κυκλώµατα πάκτωσης, ανορθωτές πλήρους και
ηµίσεως κύµατος, ανορθωτές γέφυρας, διπλασιαστές και τριπλασιαστές τάσης.
Λεπτοµερής λειτουργία και χαρακτηριστικά των ακόλουθων
συσκευών: ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου (θυρίστορ), φωτοδίοδος (LED), δίοδος Shottky, φωτοαγώγιµη δίοδος, δίοδος
βαράκτορ, βαρίστορ, δίοδοι ανόρθωσης, δίοδος Zener.
4.1.2 Tρανζίστορ
α)
Σύµβολα τρανζίστορ.
Περιγραφή και προσανατολισµός στοιχείων.
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των τρανζίστορ.
β)
Κατασκευή και λειτουργία των τρανζίστορ ΡΝΡ και ΝΡΝ.
∆ιαµόρφωση βάσης, συλλέκτη και εκποµπού.
Έλεγχος τρανζίστορ.
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Βασική αξιολόγηση άλλων τύπων τρανζίστορ και των χρήσεών
τους.
Εφαρµογές των τρανζίστορ: κατηγορίες ενισχυτή (A, B, C).
Απλά κυκλώµατα συµπεριλαµβανοµένων: πόλωσης, απόζευξης,
ανάδρασης και σταθεροποίησης.
Αρχές κυκλωµάτων πολλών βαθµίδων: σύνδεση σε σειρά,
σύνδεση push-pull, ταλαντωτές, πολυδονητές, κυκλώµατα
φλιπ-φλοπ.
4.1.3 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
α)
Περιγραφή και λειτουργία λογικών κυκλωµάτων και γραµµικών κυκλωµάτων/τελεστικών ενισχυτών.
β)
Περιγραφή και λειτουργία λογικών κυκλωµάτων και γραµµικών κυκλωµάτων.
Εισαγωγή στη λειτουργία και χρήση τελεστικού ενισχυτή που
χρησιµοποιείται ως: ολοκληρωτής, διαφοριστής, ακόλουθος
τάσης, συγκριτής.
Λειτουργία και µέθοδοι σύνδεσης βαθµίδων ενισχυτή: µε αντίσταση και χωρητικότητα, µε επαγωγή (µετασχηµατιστή), µε
επαγωγή και αντίσταση (IR), απευθείας.
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα θετικής και αρνητικής ανάδρασης.
4.2 Πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων
Περιγραφή και χρήση πλακετών τυπωµένων κυκλωµάτων.
4.3 Σερβοµηχανισµοί
α)
Κατανόηση των ακόλουθων όρων: κυκλώµατα ανοικτού και
κλειστού βρόχου, ανάδραση, παρακολούθηση, αναλογικοί
µετατροπείς.
Αρχές λειτουργίας και χρήση των ακόλουθων εξαρτηµάτων/
χαρακτηριστικών συστηµάτων συγχρονισµού: γωνιοαναλυτές,
διαφορικά, έλεγχος και ροπή, µετασχηµατιστές, συστήµατα
µετάδοσης µε επαγωγή και χωρητικότητα.
β)
Κατανόηση των ακόλουθων όρων: κυκλώµατα ανοικτού και
κλειστού βρόχου, παρακολούθηση, σερβοµηχανισµός, αναλογικό, µορφοτροπέας, µηδενισµός, απόσβεση, ανάδραση, νεκρή
ζώνη.
Κατασκευή, λειτουργία και χρήση των ακόλουθων εξαρτηµάτων συστηµάτων συγχρονισµού: γωνιοαναλυτές, διαφορικά,
έλεγχος και ροπή, µετασχηµατιστές Ε και Ι, συστήµατα µετάδοσης µε επαγωγή, συστήµατα µετάδοσης µε χωρητικότητα,
σύγχρονα συστήµατα µετάδοσης.
Βλάβες σερβοµηχανισµών, αντιστροφή των πόλων συγχρονισµού, θήρευση.
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Τυπικές διατάξεις συστηµάτων και διευθέτηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων οργάνων στον θάλαµο διακυβέρνησης.
5.2 Συστήµατα αρίθµησης
Συστήµατα αρίθµησης: δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό.
Επίδειξη µετατροπών µεταξύ του δεκαδικού συστήµατος και
των δυαδικού, οκταδικού και δεκαεξαδικού και αντίστροφα.
5.3 Μετατροπή δεδοµένων
Αναλογικά δεδοµένα, ψηφιακά δεδοµένα.
Λειτουργία και εφαρµογές αναλογικού προς ψηφιακό και
ψηφιακού προς αναλογικό µετατροπέα, είσοδοι και έξοδοι,
περιορισµοί των διαφόρων τύπων.
5.4 Αρτηρίες δεδοµένων
Λειτουργία των αρτηριών δεδοµένων στα συστήµατα αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του συστήµατος
επικοινωνίας, αναγγελίας και αναφοράς ARINC, καθώς και
άλλων προδιαγραφών.
5.5 Λογικά κυκλώµατα
α)
Χαρακτηρισµός των συµβόλων της κοινής λογικής πύλης, των
πινάκων και των ισοδύναµων κυκλωµάτων.
Εφαρµογές που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα αεροσκαφών,
σχηµατικά διαγράµµατα.
β)
Ερµηνεία των λογικών διαγραµµάτων.
5.6 Βασική δοµή υπολογιστή
α)
Ορολογία υπολογιστών [συµπεριλαµβανοµένου του δυφίου
(bit), της δυφιοσυλλαβής (byte), του λογισµικού, του υλικού,
της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU), του ολοκληρωµένου κυκλώµατος (IC) και διαφόρων µορφών µνήµης όπως
µνήµη τυχαίας προσπέλασης RAM, µνήµη µόνο για ανάγνωση
ROM, PROM].
Τεχνολογία υπολογιστών (όπως εφαρµόζεται στα συστήµατα
αεροσκαφών).
β)
Ορολογία σχετική µε τους υπολογιστές.
Λειτουργία, διάταξη και σύνδεση των κύριων εξαρτηµάτων σε
µικροϋπολογιστή, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
συστηµάτων αρτηριών.
Πληροφορίες σε λέξεις εντολών απλής και πολλαπλής διεύθυνσης.
Όροι σχετικοί µε τη µνήµη του υπολογιστή.
Λειτουργία τυπικών διατάξεων µνήµης.
Λειτουργία, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων
συστηµάτων αποθήκευσης δεδοµένων.
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5.7 Μικροεπεξεργαστές
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Εφαρµογές και συνολική λειτουργία µικροεπεξεργαστή.
Βασική λειτουργία καθενός από τα εξής στοιχεία µικροεπεξεργαστή: µονάδα ελέγχου και επεξεργασίας, ρολόι, καταχωρητής,
αριθµητική και λογική µονάδα.
5.8 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
Λειτουργία και χρήση κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών.
Λειτουργία των τύπων κωδικοποιητών.
Χρήσεις ολοκλήρωσης µέσης, µεγάλης και πολύ µεγάλης
κλίµακας.
5.9 Πολυπλεξία
Λειτουργία, εφαρµογή και χαρακτηρισµός, σε λογικά διαγράµµατα, πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών.
5.10 Οπτικές ίνες
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεταφοράς δεδοµένων
µε οπτικές ίνες έναντι της µετάδοσης µέσω ηλεκτρικού σύρµατος.
Αρτηρίες δεδοµένων οπτικών ινών.
Όροι σχετικοί µε τις οπτικές ίνες.
Τερµατισµοί.
Συζεύκτες, ακροδέκτες ελέγχου, αποµακρυσµένα τερµατικά.
Εφαρµογή των οπτικών ινών στα συστήµατα αεροσκαφών.
5.11 Ηλεκτρονικές οθόνες
Αρχές λειτουργίας συνηθισµένων τύπων οθονών που χρησιµοποιούνται στα σύγχρονα αεροσκάφη, συµπεριλαµβανοµένου
του τύπου καθοδικού σωλήνα, του τύπου φωτοδιόδου (LED)
και του τύπου υγρών κρυστάλλων (LCD).
5.12 Ηλεκτροστατικά ευαίσθητες συσκευές
Ειδικός χειρισµός εξαρτηµάτων που είναι ευαίσθητα στα ηλεκτροστατικά φορτία.
Συνειδητοποίηση των κινδύνων και των πιθανών ζηµιών, συσκευές αντιστατικής προστασίας εξαρτηµάτων και προσωπικού.
5.13 Έλεγχος διαχείρισης λογισµικού
Συνειδητοποίηση των περιορισµών, των απαιτήσεων αξιοπλοΐας
και των πιθανών καταστροφικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από µη εγκεκριµένες µεταβολές στα προγράµµατα λογισµικού.
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5.14 Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον
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Επίδραση των εξής φαινοµένων στις πρακτικές συντήρησης των
ηλεκτρονικών συστηµάτων:

EMC — Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

EMΙ — Ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή

HIRF — Ακτινοβολούµενο πεδίο υψηλής έντασης

Κεραυνοί/προστασία από κεραυνούς

5.15 Τυπικά
ηλεκτρονικά/ψηφιακά
αεροσκαφών

συστήµατα

Γενική διάταξη τυπικών ηλεκτρονικών/ψηφιακών συστηµάτων
αεροσκαφών και σχετικός έλεγχος ΒΙΤΕ (Built In Test Equipment) (µε ενσωµατωµένη διάταξη ελέγχου) όπως:

ACARS — ARINC Σύστηµα επικοινωνίας, αναγγελίας και
αναφοράς.

ECAM — Ηλεκτρονικό κεντρικό σύστηµα ελέγχου αεροσκάφους.

EFIS — Ηλεκτρονικό σύστηµα οργάνων πτήσης.

EICAS — Σύστηµα ενδείξεων κινητήρα και προειδοποίησης
του πληρώµατος.

FBW — Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πτήσης.

FMS — Σύστηµα διαχείρισης πτήσης.

GPS — Παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης.

IRS — Αδρανειακό σύστηµα αναφοράς.

TCAS — Σύστηµα συναγερµού εναέριας κυκλοφορίας για
αποφυγή σύγκρουσης.

Σηµείωση: Οι διάφοροι κατασκευαστές µπορεί να χρησιµοποιούν διαφορετική ορολογία για παρόµοια συστήµατα.
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6.1 Υλικά αεροσκαφών — Σιδηρούχα
α)
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και προσδιορισµός των κοινών
κραµάτων χάλυβα που χρησιµοποιούνται στα αεροσκάφη.
Θερµική κατεργασία και εφαρµογή κραµάτων χάλυβα.
β)
∆οκιµές µη σιδηρούχων υλικών για σκληρότητα, αντοχή σε
εφελκυσµό, αντοχή σε κόπωση και αντίσταση σε κρούση.
6.2 Υλικά αεροσκαφών — Μη σιδηρούχα
α)
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και προσδιορισµός των κοινών µη
σιδηρούχων υλικών που χρησιµοποιούνται στα αεροσκάφη.
Θερµική κατεργασία και εφαρµογή των µη σιδηρούχων
υλικών.
β)
∆οκιµές µη σιδηρούχων υλικών για σκληρότητα, αντοχή σε
εφελκυσµό, αντοχή σε κόπωση και αντίσταση σε κρούση.
6.3 Υλικά αεροσκαφών — Σύνθετα και µη µεταλλικά
6.3.1 Σύνθετα και µη µεταλλικά υλικά, εκτός ξύλου και
υφασµάτων
α)
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και προσδιορισµός των κοινών
σύνθετων και µη µεταλλικών υλικών, εκτός από το ξύλο, που
χρησιµοποιούνται στα αεροσκάφη.
Υλικά σφράγισης και κόλλησης.
β)
Ανίχνευση ελαττωµάτων/φθοράς στα σύνθετα και µη µεταλλικά
υλικά.
Επισκευή σύνθετων και µη µεταλλικών υλικών.
6.3.2 Ξύλινες κατασκευές
Κατασκευαστικές µέθοδοι ξύλινων κατασκευών στη δοµή του
αεροσκάφους.
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και τύποι του ξύλου και κόλλας
που χρησιµοποιούνται σε αεροπλάνα.
∆ιατήρηση και συντήρηση ξύλινων κατασκευών.
Τύποι ελαττωµάτων σε ξύλινα υλικά και ξύλινες κατασκευές.
Ανίχνευση ελαττωµάτων σε ξύλινες κατασκευές.
Επισκευή ξύλινων κατασκευών.
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6.3.3 Υφασµάτινη επικάλυψη
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Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και τύποι υφασµάτων που χρησιµοποιούνται σε αεροπλάνα.
Μέθοδοι επιθεωρήσεων των υφασµάτων.
Τύποι ελαττωµάτων των υφασµάτων.
Επισκευή υφασµάτινων επικαλύψεων.
6.4 ∆ιάβρωση
α)
Βασικές γνώσεις χηµείας.
Σχηµατισµός λόγω γαλβανικής (ηλεκτροχηµικής) δράσης, µικροβιακής δράσης, φόρτισης.
β)
Τύποι διάβρωσης και προσδιορισµός τους.
Αίτια της διάβρωσης.
Τύποι υλικών, ευαισθησία στη διάβρωση.
6.5 Στοιχεία σύνδεσης
6.5.1 Σπειρώµατα κοχλία
Ονοµατολογία κοχλιών
Τύποι σπειρωµάτων, διαστάσεις και ανοχές για τυπικά σπειρώµατα που χρησιµοποιούνται στο αεροσκάφος.
Μέτρηση σπειρωµάτων κοχλιών.
6.5.2 Μπουλόνια, πείροι και κοχλίες
Τύποι µπουλονιών: προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και
σήµανση των µπουλονιών των αεροσκαφών, διεθνή πρότυπα.
Περικόχλια: αυτοασφαλιζόµενα και αγκυρούµενα περικόχλια,
πρότυπα.
Λαµαρινόβιδες: προδιαγραφές αεροσκάφους.
Πείροι: τύποι και χρήσεις, τοποθέτηση και αφαίρεση.
Κοχλίες αυτόµατης διάνοιξης σπειρωµάτων, πείροι.
6.5.3 ∆ιατάξεις ασφάλισης
Παράκυκλοι ασφαλείας και ελατηριωτοί, πλάκες ασφάλισης,
κοπίλιες, περικόχλια, ασφάλιση συρµάτων, σύνδεσµοι ταχείας
απασφάλισης, σφήνες, ροδέλες, περόνες.
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6.5.4 Ήλοι αεροσκαφών
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Τύποι µονοκόµµατων και τυφλών ήλων: προδιαγραφές και
χαρακτηρισµός, θερµική κατεργασία.
6.6 Σωλήνες και ενώσεις τους
α)
Χαρακτηρισµός και τύποι άκαµπτων και εύκαµπτων σωλήνων
και των στοιχείων σύνδεσής τους που χρησιµοποιούνται στα
αεροσκάφη.
β)
Τυποποιηµένα στοιχεία ενώσεων για τους σωλήνες των ακόλουθων συστηµάτων αεροσκάφους: υδραυλικού, καυσίµου,
λιπαντικού, πεπιεσµένου αέρα και αέρα.
6.7 Ελατήρια
Τύποι, υλικά, χαρακτηριστικά και εφαρµογές των ελατηρίων.
6.8 Έδρανα
Σκοπός, φορτία, υλικό, κατασκευή των εδράνων.
Τύποι εδράνων και εφαρµογές τους.
6.9 Μετάδοση κίνησης
Τύποι οδοντωτών τροχών και εφαρµογές τους.
Λόγος µετάδοσης, συστήµατα οδοντωτών τροχών για µείωση
και πολλαπλασιασµό των περιστροφών, οδηγούµενοι και
οδηγοί τροχοί, ενδιάµεσοι τροχοί, µορφές σύνδεσης τροχών.
Ιµάντες και τροχαλίες, αλυσίδες και αλυσοτροχοί.
6.10 Συρµατόσχοινα ελέγχου
Τύποι συρµατοσχοίνων.
Εξαρτήµατα τελικών συναρµογών, συσφιγκτήρες και διατάξεις
αντιστάθµισης.
Εξαρτήµατα τροχαλιών και συστηµάτων συρµατοσχοίνων.
Συρµατόσχοινα τύπου Bowden.
Εύκαµπτα συστήµατα ελέγχου αεροσκαφών.
6.11 Ηλεκτρικά καλώδια και συνδέσεις τους
Τύποι, κατασκευή και χαρακτηριστικά καλωδίων.
Καλώδια υψηλής τάνυσης και οµοαξονικά.
Συµπίεση αγωγών.
Τύποι συνδέσεων, πείροι, ρευµατολήπτες, ρευµατοδότες,
µονωτές, ονοµαστική ένταση και τάση, σύνδεσµοι, κώδικες
αναγνώρισης.
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7.1 Προφυλάξεις ασφαλείας στο αεροσκάφος και στο
εργαστήριο
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Θέµατα πρακτικής εφαρµογής των κανόνων ασφαλούς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εργασία µε ηλεκτρισµό, αέρια και ειδικά οξυγόνο, λιπαντικά και χηµικές ουσίες.
Επίσης, οδηγίες για τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να
αναλαµβάνονται στην περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήµατος µε έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω κινδύνους,
συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης για τα µέσα πυρόσβεσης.
7.2 Πρακτικές εργαστηρίου
Φροντίδα και έλεγχος των εργαλείων, χρήση των υλικών του
εργαστηρίου.
∆ιαστάσεις, όρια και ανοχές, πρότυπα εργασίας κατασκευής.
Βαθµονόµηση εργαλείων και εξοπλισµού, πρότυπα βαθµονόµησης.
7.3 Εργαλεία
Τύποι κοινών εργαλείων χειρός.
Τύποι κοινών ηλεκτρικών εργαλείων.
Λειτουργία και χρήση εργαλείων για µετρήσεις ακριβείας.
Εξοπλισµός και µέθοδοι λίπανσης.
Λειτουργία και χρήση εξοπλισµού ηλεκτρικών γενικών
δοκιµών.
7.4 Εξοπλισµός γενικών δοκιµών των ηλεκτρονικών
συστηµάτων αεροσκάφους
Λειτουργία και χρήση εξοπλισµού γενικών δοκιµών των ηλεκτρονικών συστηµάτων του αεροσκάφους.
7.5 Μηχανολογικά σχέδια, διαγράµµατα και πρότυπα
Τύποι και διαγράµµατα σχεδίων και τα σύµβολα, οι διαστάσεις,
ανοχές και προβολές τους.
Ανάγνωση των πληροφοριών πινακίδας.
Παρουσίαση σε µικροφίλµ, µικροφίς και ηλεκτρονική µορφή
από υπολογιστή.
Προδιαγραφή 100 της Αµερικανικής Ένωσης Αεροµεταφορών
(Air Transport Association — ATA).
Αεροναυτικά και άλλα σχετικά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των ISO, AN, MS, NAS και MIL.
∆ιαγράµµατα καλωδιώσεων και σχηµατικά διαγράµµατα.
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7.6 Συναρµογές και ανοχές
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Μεγέθη δράπανου για οπές πείρων, κατηγορίες συναρµογών.
Κοινό σύστηµα συναρµογών και ανοχών.
Σχέδιο συναρµογών και ανοχών για τα αεροσκάφη και τους
κινητήρες.
Όρια κύρτωσης, περιστροφής και φθοράς.
Πρότυπες µέθοδοι ελέγχου αξόνων, εδράνων και άλλων
εξαρτηµάτων.
7.7 Ηλεκτρικά καλώδια και συνδέσεις τους
Τεχνικές και έλεγχος αγώγιµης σύνδεσης, µόνωσης και
κόλλησης.
Χρήση εργαλείων συµπίεσης καλωδίων: χειρός και µε υδραυλική κίνηση.
Έλεγχος των ενώσεων που έχουν γίνει µε συµπίεση.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του βύσµατος σύνδεσης.
Οµοαξονικά καλώδια: προφυλάξεις κατά τον έλεγχο και την
εγκατάσταση.
Τεχνικές προστασίας της καλωδίωσης: επικάλυψη καλωδίων
και στήριξη αυτής, σφιγκτήρες καλωδίων, προστατευτικές τεχνικές κάλυψης, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας περιτυλίγµατος µε συστολή µετά από θέρµανση, προστασία.
7.8 Ηλώσεις
Ηλωµένες ενώσεις, αποστάσεις και βήµα ήλωσης.
Εργαλεία για ήλωση και παραµόρφωση.
Επιθεώρηση ηλωµένων ενώσεων.
7.9 Άκαµπτοι και εύκαµπτοι σωλήνες
Καµπύλωση και κύρτωση/διεύρυνση άκρων σωλήνων αεροσκάφους.
Επιθεώρηση και έλεγχος των άκαµπτων και εύκαµπτων
σωλήνων του αεροσκάφους.
Εγκατάσταση και σύσφιγξη των σωλήνων.
7.10 Ελατήρια
Επιθεώρηση και έλεγχος των ελατηρίων.
7.11 Έδρανα
Έλεγχος, καθαρισµός και επιθεώρηση των εδράνων.
Απαιτήσεις λίπανσης των εδράνων.
Ελαττώµατα στα έδρανα και αιτίες αυτών.
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7.12 Μετάδοση κίνησης
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Επιθεώρηση οδοντωτών τροχών, διάκενα.
Επιθεώρηση ιµάντων και τροχαλιών, αλυσίδων και αλυσοτροχών.
Επιθεώρηση ανυψωτικών γρύλων µε κοχλία, διατάξεων µοχλών,
συστηµάτων ράβδων ώσης-έλξης.
7.13 Συρµατόσχοινα ελέγχου
∆ιαµόρφωση εξαρτηµάτων τελικών συναρµογών.
Επιθεώρηση και δοκιµές συρµατοσχοίνων ελέγχου.
Συρµατόσχοινα τύπου Bowden, εύκαµπτα συστήµατα ελέγχου
αεροσκαφών.
7.14 ∆ιαχείριση υλικών
7.14.1 Μεταλλικά ελάσµατα
Χάραξη και υπολογισµός των ορίων κάµψης.
Ελασµατουργία, συµπεριλαµβανοµένης της κάµψης και της
διαµόρφωσης.
Ελασµατουργική επιθεώρηση.
7.14.2 Σύνθετα και µη µεταλλικά υλικά
Πρακτικές κόλλησης.
Επίδραση των συνθηκών περιβάλλοντος.
Μέθοδοι επιθεώρησης.
7.15 Θερµική συγκόλληση, ορειχαλκοκόλληση,
γκόλληση µε κασσίτερο και κόλληση µε πίεση

συ-

α)
Μέθοδοι συγκόλλησης µε κασσίτερο, επιθεώρηση των συγκολληµένων ενώσεων µε τον συγκεκριµένο τρόπο.
β)
Μέθοδοι συγκόλλησης εν θερµώ και µαλακής συγκόλλησης µε
ορείχαλκο.
Επιθεώρηση των ανωτέρω συγκολληµένων ενώσεων.
Μέθοδοι κόλλησης µε πίεση και επιθεώρηση των ενώσεων που
κολλήθηκαν µε τον συγκεκριµένο τρόπο.
7.16 Βάρος και ζυγοστάθµιση του αεροσκάφους
α)
Υπολογισµοί κέντρου βάρους/ορίων ζυγοστάθµισης: χρήση
των σχετικών εγγράφων.
β)
Προετοιµασία του αεροσκάφους για ζύγιση.
Ζύγιση αεροσκάφους.
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Επίπεδο

7.17 Επίγεια εξυπηρέτηση
αεροσκάφους

και

αποθήκευση

του

A

Β1

B2

2

2

2

2

3

2

—

2

—

—

2

1

2

2

2

—

2

2

2

2

2

2

2

—

Τροχοδρόµηση/ρυµούλκηση του αεροσκάφους και σχετικές
προφυλάξεις ασφάλειας.
Ανύψωση, τοποθέτηση εµποδίων στους τροχούς και ακινητοποίηση του αεροσκάφους και σχετικές προφυλάξεις ασφάλειας.
Μέθοδοι αποθήκευσης του αεροσκάφους.
∆ιαδικασίες ανεφοδιασµού και αποστράγγισης των καυσίµων.
∆ιαδικασίες αποπάγωσης/αντιπάγωσης.
Τροφοδοσία εδάφους: ηλεκτρική, υδραυλική και σε πεπιεσµένο
αέρα.
Επίδραση των συνθηκών περιβάλλοντος στην
εξυπηρέτηση και λειτουργία του αεροσκάφους.

επίγεια

7.18 Τεχνικές αποσυναρµολόγησης, επιθεώρησης, επισκευής και συναρµολόγησης
α)
Τύποι ελαττωµάτων και τεχνικές οπτικής επιθεώρησης.
Αφαίρεση και αξιολόγηση της διάβρωσης και αποκατάσταση
της προστασίας από αυτήν.
β)
Γενικές µέθοδοι επισκευής, εγχειρίδιο δοµικών επισκευών.
Προγράµµατα ελέγχου της γήρανσης, κόπωσης και διάβρωσης.
γ)
Μη καταστροφικές τεχνικές επιθεώρησης συµπεριλαµβανοµένων των διεισδυτικών υγρών, ραδιογραφίας, δινορευµάτων,
υπέρηχων και βοροσκοπικών µεθόδων.
δ)
Τεχνικές αποσυναρµολόγησης και επανασυναρµολόγησης.
ε)
Τεχνικές αντιµετώπισης προβληµάτων.
7.19 Μη κανονικά συµβάντα
α)
Επιθεωρήσεις µετά από κεραυνοπληξία και διείσδυση ΗΙRF.
β)
Eπιθεωρήσεις µετά από µη κανονικά συµβάντα όπως βαριές
προσγειώσεις και σοβαρές αναταράξεις αέρα.
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7.20 ∆ιαδικασίες συντήρησης

A

Β1

B2

1

2

2

Προγραµµατισµός συντήρησης.
∆ιαδικασίες τροποποιήσεων.
∆ιαδικασίες εφοδιασµού.
∆ιαδικασίες πιστοποίησης/διάθεσης σε υπηρεσία.
Αλληλεπίδραση µε την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους.
Επιθεώρηση/Έλεγχος ποιότητας/∆ιασφάλιση ποιότητας κατά
τη συντήρηση.
Πρόσθετες διαδικασίες συντήρησης.
Έλεγχος των παρελκοµένων περιορισµένης διάρκειας ζωής.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

Επίπεδο

8.1 Φυσική της ατµόσφαιρας

A

Β1

B2

1

2

2

1

2

2

∆ιεθνής πρότυπη ατµόσφαιρα (ISA), εφαρµογή στην αεροδυναµική.
8.2 Αεροδυναµική
Ροή του αέρα γύρω από σώµα.
Οριακό στρώµα, στρωτή και τυρβώδης ροή, αδιατάρακτη ροή,
σχετική ροή αέρα, ανώρευµα και κατώρευµα, στρόβιλοι,
σηµείο ανακοπής.
Οι όροι: καµπυλότητα, χορδή αεροτοµής, µέση αεροδυναµική
χορδή, οπισθέλκουσα µορφής (παράσιτη), επαγόµενη οπισθέλκουσα, κέντρο πίεσης, γωνία προσβολής, θετική και αρνητική
συστροφή της πτέρυγας προς τα ακροπτερύγια, λόγος
λεπτότητας, σχήµα πτέρυγας και λόγος διατάµατος (επιµήκυνσης) πτέρυγας.
Ώση, βάρος, αεροδυναµική συνιστώσα.
∆ηµιουργία άντωσης και οπισθέλκουσας: γωνία προσβολής,
συντελεστής άντωσης, συντελεστής οπισθέλκουσας, πολική
καµπύλη, απώλεια στήριξης.
Ρυπαντές της πτέρυγας, συµπεριλαµβανοµένου του πάγου, χιονιού, παγετού.
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8.3 Θεωρία πτήσης

A

Β1

B2

1

2

2

1

2

2

Σχέση µεταξύ άντωσης, βάρους, ώσης και οπισθέλκουσας.
Λόγος ολίσθησης.
Σταθερά πτήση, επιδόσεις.
Θεωρία στροφών.
Επίδραση του συντελεστή φόρτου: απώλεια στήριξης, φάκελος
πτήσης και δοµικοί περιορισµοί.
Υπεραντωτικές διατάξεις.
8.4 Σταθερότητα και δυναµική πτήσης
∆ιαµήκης, εγκάρσιος χειρισµός και χειρισµός πορείας (ενεργητικός και παθητικός).

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Επίπεδο

9.1 Γενικά

A

B1

B2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

H ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας.
Συµβάντα
που
αποδίδονται
παράγοντα ή στο ανθρώπινο λάθος.

στον

ανθρώπινο

Ο Νόµος του Murphy.
9.2 Οι δυνατότητες και τα όρια του ανθρώπινου παράγοντα
Όραση.
Ακοή.
Επεξεργασία πληροφοριών.
Προσοχή και αντίληψη.
Μνήµη.
Κλειστοφοβία και πρόσβαση σε χώρους.
9.3 Κοινωνική Ψυχολογία
Ευθύνη: ατοµική και οµαδική.
Kίνητρα και αντικίνητρα.
Πίεση από τους συναδέλφους.
Θέµατα «πολιτιστικών διαφορών».
Οµαδική εργασία.
∆ιοίκηση, επίβλεψη και ηγεσία.
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9.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση

A

B1

B2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

Φυσική κατάσταση/υγεία.
Άγχος: προερχόµενο από την οικογένεια και την εργασία.
Πίεση χρόνου και προθεσµίες.
Φόρτος εργασίας: υπεραπασχόληση και υποαπασχόληση.
Ύπνος και κόπωση, εργασία σε βάρδιες.
Οινοπνευµατώδη ποτά, φάρµακα, κατάχρηση ναρκωτικών
ουσιών.
9.5 Φυσικό περιβάλλον
Θόρυβος και καπνοί.
Φωτισµός.
Κλίµα και θερµοκρασία.
Κίνηση και δονήσεις.
Εργασιακό περιβάλλον.
9.6 Εργασίες
Σωµατική εργασία.
Επαναλαµβανόµενες εργασίες.
Οπτική επιθεώρηση.
Σύνθετα συστήµατα.
9.7 Επικοινωνία
Μέσα στην οµάδα και µεταξύ οµάδων.
Φύλλα εργασιών και καταγραφή εργασιών.
Ενηµέρωση και ενηµερότητα.
∆ιάδοση πληροφοριών.
9.8 Ανθρώπινο σφάλµα
Μοντέλα και θεωρίες σφαλµάτων.
Τύποι σφαλµάτων σε εργασίες συντήρησης.
Συνέπειες των σφαλµάτων (π.χ. ατυχήµατα).
Αποφυγή και διαχείριση σφαλµάτων.
9.9 Κίνδυνοι στον χώρο εργασίας
Αναγνώριση και αποφυγή των κινδύνων.
Αντιµετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης.
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Επίπεδο

10.1 Ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας

A

Β1

B2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

—

1

1

—

2

2

2

2

2

Ο ρόλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO).
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Ο ρόλος των κρατών µελών.
Oι σχέσεις µεταξύ του: µέρους 145, του µέρους 66, του
µέρους 147 και του µέρους-Μ.
Η σχέση µε τις άλλες αρχές πολιτικής αεροπορίας.
10.2 Μέρος 66 — Προσωπικό αρµόδιο για πιστοποίηση
— Συντήρηση
Πλήρης κατανόηση του µέρους 66.
10.3 Μέρος 145 — Εγκεκριµένοι φορείς συντήρησης
Πλήρης κατανόηση του µέρους 145.
10.4 Οι JAR-OPS — Εµπορική αεροµεταφορά:
Πιστοποιητικά αεροµεταφορέων.
Καθήκοντα των αεροµεταφορέων.
Έγγραφα φερόµενα επί του αεροπλάνου.
Πινακίδες (σηµάνσεις) του αεροσκάφους.
10.5 Πιστοποίηση του αεροσκάφους
α) Γενικά
Κανόνες πιστοποίησης: όπως οι EACS 23/25/27/29.
Πιστοποίηση τύπου.
Συµπληρωµατική πιστοποίηση τύπου.
Μέρος 21: Εγκρίσεις φορέα σχεδιασµού/παραγωγής.
β) Έγγραφα
Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
Πιστοποιητικό νηολόγησης.
Πιστοποιητικό θορύβου.
Πρόγραµµα φόρτωσης (βάρους).
Άδεια και έγκριση ασυρµάτου του αεροσκάφους.
10.6 Μέρος-Μ
Πλήρης κατανόηση του µέρους-Μ.
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A

Β1

B2

1

2

2

—

1

1

10.7 Ισχύουσες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις που αφορούν τα: (εφόσον δεν έχουν αντικατασταθεί από απαιτήσεις της ΕΕ)
α)
Προγράµµατα
συντήρησης.

συντήρησης,

έλεγχοι

και

επιθεωρήσεις

Κύριοι πίνακες ελάχιστου εξοπλισµού, πίνακας ελάχιστου εξοπλισµού, πίνακες απόκλισης από την κανονική µορφή.
Οδηγίες αξιοπλοΐας.
∆ελτία λειτουργίας, οδηγίες λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
Μετατροπές και επισκευές.
Έγγραφα συντήρησης: Εγχειρίδια συντήρησης, εγχειρίδιο
δοµικών επισκευών, εικονογραφηµένος κατάλογος εξαρτηµάτων, κ.λπ.
β)
∆ιαρκής αξιοπλοΐα.
∆οκιµαστικές πτήσεις.
Πτήσεις µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων
(ETOPS), απαιτήσεις συντήρησης και εποπτείας.
Πτητική λειτουργία παντός καιρού, πτητική λειτουργία κατηγορίας 2/3 και απαιτήσεις ελάχιστου εξοπλισµού.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11Α. ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
Επίπεδο
Α1

B1.1

B2

1

2

—

11.1 Θεωρία πτήσης
11.1.1 Αεροδυναµική αεροπλάνου και χειριστήρια πτήσης
Λειτουργία και δράση του:
— ελέγχου διατοιχισµού: πηδάλια κλίσης και φθορείς
άντωσης.
— ελέγχου πρόνευσης: πηδάλια ανόδου-καθόδου, σταθερωτές
(ολοκινούµενα οριζόντια πτερώµατα ουραίου), σταθεροποιητές (οριζόντια ουραία) µεταβλητής γωνίας προσβολής
και οριζόντια πτερώµατα εκτός του ουραίου (κάναρντ).
— ελέγχου εκτροπής, περιοριστές κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης.
Έλεγχος µε πηδάλια συνδυασµού ανόδου-καθόδου και κλίσης,
πηδάλια συνδυασµού διεύθυνσης και ανόδου-καθόδου.
Υπεραντωτικές διατάξεις, σλοτ (πτερύγια εξοµάλυνσης ροής),
σλατ (εκτεινόµενες επιφάνειες πτέρυγας), φλαπ (πτερύγια καµπυλότητας) και συνδυασµοί πτερυγίων καµπυλότητας και
ανόδου-καθόδου.
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Α1

B1.1

B2

1

2

—

2

2

—

1

2

—

∆ιατάξεις επαγωγής οπισθέλκουσας, φθορείς και αποσβεστήρες
άντωσης, αερόφρενα.
∆ράση των φρακτών ροής, πριονωτών χειλών προσβολής.
Έλεγχος του οριακού στρώµατος µε χρήση γεννητριών στροβίλων, σφηνοειδών φθορέων ή διατάξεων στο χείλος προσβολής.
Λειτουργία και δράση των αντισταθµιστικών πτερυγιδίων, των
πτερυγιδίων ζυγοστάθµισης και αντιζυγοστάθµισης (στο χείλος
προσβολής), των βοηθητικών πτερυγιδίων κίνησης πηδαλίου,
των πτερυγιδίων µε ελατήρια, της ζυγοστάθµισης µάζας, των
αντισταθµιστικών επιφανειών ελέγχου, των επιφανειών αεροδυναµικής ζυγοστάθµισης.
11.1.2 Πτήση υψηλής ταχύτητας
Ταχύτητα του ήχου, υποηχητική πτήση, διηχητική πτήση,
υπερηχητική πτήση.
Αριθµός Mach, κρίσιµος αριθµός Mach, ρίπιση συµπιεστότητας, κρουστικό κύµα, αεροδυναµική θέρµανση, κανόνας των
επιφανειών.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή του αέρα στην είσοδο
του κινητήρα αεροσκαφών υψηλής ταχύτητας.
Η επίδραση της γωνίας βέλους στον κρίσιµο αριθµό Mach.
11.2 Η δοµή του αεροσκάφους — Γενικές έννοιες
α)
Απαιτήσεις αξιοπλοΐας για δοµική αντοχή.
Ταξινόµηση δοµικών στοιχείων, πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και
τριτεύοντα.
Έννοιες που διέπουν την κατασκευή: ασφάλεια έναντι βλάβης
(fail safe), ασφαλής ζωή (safe life), ανοχή σε βλάβη (damage
tolerance).
Συστήµατα προσδιορισµού ζώνης και σταθµού.
Τάση, παραµόρφωση, κάµψη, θλίψη, διάτµηση, στρέψη, εφελκυσµός, περιφερειακή τάση, κόπωση.
∆ιατάξεις αποστράγγισης και εξαερισµού.
Πρόβλεψη για την εγκατάσταση συστηµάτων.
∆ιάταξη προστασίας από κεραυνοπληξία.
Κολλήσεις µε πίεση στο αεροσκάφος.
β)
Κατασκευαστικές µέθοδοι: ατράκτου µε φέρουσα επικάλυψη,
δοκών διαµόρφωσης, διαµήκων δοκίδων και δοκών, διαφραγµάτων, πλαισίων, ενισχύσεων, στυλιδίων, συνδετηρίων
δοκών, δοκών κάµψης, δαπέδων, ενισχύσεων, µεθόδων κατασκευής της επικάλυψης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, πτερύγων, ουραίου πτερώµατος και συνδέσεων κινητήρα.
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Α1

B1.1

B2

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

Τεχνικές συναρµολόγησης των δοµικών στοιχείων: ηλώσεις,
κοχλιωτές ενώσεις, κολλήσεις µε πίεση.
Μέθοδοι προστασίας επιφάνειας, όπως χρωµίωση, ανοδίωση,
χρώση.
Καθαρισµός επιφάνειας.
Συµµετρία δοµής αεροσκάφους: µέθοδοι ευθυγράµµισης και
έλεγχοι συµµετρίας.
11.3 Κατασκευή δοµής — Αεροπλάνα
11.3.1 Άτρακτος (ΑΤΑ 52/53/56)
Κατασκευή και σφράγιση για την εξασφάλιση της συµπίεσης
θαλάµου.
Συνδέσεις για τους πυλώνες και τα εξωτερικά φορτία στις
πτέρυγες και το οριζόντιο ουραίο πτέρωµα.
Εγκατάσταση καθισµάτων και σύστηµα φόρτωσης του µεταφερόµενου φορτίου.
Θύρες και έξοδοι κινδύνου: Κατασκευή, µηχανισµοί, λειτουργία και διατάξεις ασφαλείας.
Κατασκευή και µηχανισµοί των παραθύρων και των αλεξηνέµων.
11.3.2 Πτέρυγες (ΑΤΑ 57)
Κατασκευή.
Αποθήκευση καυσίµου.
Σύστηµα προσγείωσης, πυλώνες, επιφάνειες ελέγχου και συνδέσεις για τη δηµιουργία υψηλής άντωσης/οπισθέλκουσας.
11.3.3 Οριζόντιο ουραίο πτέρωµα (ΑΤΑ 55)
Κατασκευή.
Σύνδεση επιφάνειας ελέγχου.
11.3.4 Επιφάνειες ελέγχου πτήσης (ΑΤΑ 55/57)
Κατασκευή και σύνδεση.
Ζυγοστάθµιση — µάζας και αεροδυναµική.
11.3.5 Αεροδυναµικά καλύµµατα κινητήρων/Πυλώνες (ΑΤΑ
54)
Κατασκευή.
Αντιπυρικά τοιχώµατα.
Στηρίξεις κινητήρα.
11.4 Κλιµατισµός και
θάλαµο (ΑΤΑ 21)

δηµιουργία

συµπίεσης

στον

11.4.1 Παροχή αέρα
Πηγές παροχής αέρα, συµπεριλαµβανοµένης της αποµάστευσης από τον κινητήρα, των βοηθητικών µονάδων ισχύος
(APU) και των ειδικών οχηµάτων.
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11.4.2 Κλιµατισµός

Α1

B1.1

B2

1

3

—

1

3

—

1

3

—

1

2

—

1

1

—

1

3

—

Σύστηµα κλιµατισµού.
Μηχανήµατα ανακύκλωσης αέρα και ατµού.
Συστήµατα διανοµής.
Συστήµατα ελέγχου ροής, θερµοκρασίας και υγρασίας.
11.4.3 Συµπίεση
Συστήµατα συµπίεσης.
Έλεγχος και ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων των βαλβίδων
ελέγχου και ασφαλείας.
Ελεγκτές συµπίεσης θαλάµου.
11.4.4 ∆ιατάξεις ασφάλειας και προειδοποίησης
∆ιατάξεις προστασίας και προειδοποίησης.
11.5 Συστήµατα οργάνων/ηλεκτρονικά συστήµατα
11.5.1 Συστήµατα οργάνων (ΑΤΑ 31)
Σύστηµα pitot στατικής πίεσης: υψόµετρο, δείκτης ταχύτητας
αέρα, δείκτης κατακόρυφης ταχύτητας.
Γυροσκοπικό σύστηµα: τεχνητός ορίζοντας, δείκτης στάσης
αεροσκάφους, δείκτης πορείας, δείκτης οριζόντιας κατάστασης, δείκτης στροφής και κλίσης, συντονιστής στροφών.
Πυξίδες: άµεση και αποµακρυσµένη ανάγνωση ένδειξης.
∆είκτης γωνίας προσβολής, συστήµατα προειδοποίησης για
απώλεια στήριξης.
Άλλες ενδείξεις συστηµάτων του αεροσκάφους.
11.5.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα
Βασικά στοιχεία διευθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων.
Αυτόµατη πτήση (ΑΤΑ 22).
Επικοινωνίες (ΑΤΑ 23).
Συστήµατα ναυσιπλοΐας (ΑΤΑ 34).
11.6 Ηλεκτρική ισχύς (ΑΤΑ 24)
Εγκατάσταση και λειτουργία των συσσωρευτών.
Παραγωγή συνεχούς ρεύµατος.
Παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Παραγωγή ρεύµατος επείγουσας ανάγκης.
Ρύθµιση τάσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Μετατροπείς, µετασχηµατιστές, ανορθωτές.
Μηχανισµοί προστασίας κυκλώµατος.
Εξωτερική/επίγεια ισχύς.
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Α1

B1.1

B2

2

2

—

1

1

—

1

3

—

Φορητός πυροσβεστήρας.

1

1

—

11.9 Χειριστήρια πτήσης (ΑΤΑ 27)

1

3

—

11.7 Εξοπλισµός και αντικείµενα εσωτερικής επίπλωσης
(ΑΤΑ 25)
α)
Απαιτήσεις εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης.
Καθίσµατα, ζώνες και ιµάντες ασφαλείας.
β)
∆ιαρρύθµιση θαλάµου επιβατών.
∆ιαρρύθµιση εξοπλισµού.
Τοποθέτηση εσωτερικής επίπλωσης στον θάλαµο επιβατών.
Εξοπλισµός αναψυχής στον θάλαµο επιβατών.
Εγκατάσταση κουζίνας.
Εξοπλισµός διαχείρισης εµπορευµάτων και πρόσδεσης αυτών.
Κλίµακες αεροσκαφών.
11.8 Πυροπροστασία (ΑΤΑ 26)
α)
Συστήµατα ανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιάς και
καπνού.
Πυροσβεστικά συστήµατα.
∆οκιµές συστηµάτων.
β)

Κύρια χειριστήρια: πηδάλια κλίσης, ανόδου-καθόδου, διεύθυνσης και φθορείς άντωσης.
Έλεγχος αντιστάθµισης.
Ενεργός έλεγχος φόρτισης.
Υπεραντωτικές διατάξεις.
Αποσβεστήρες άντωσης, αερόφρενα.
Λειτουργία των συστηµάτων: χειροκίνητη, υδραυλική, µε
πεπιεσµένο αέρα, ηλεκτρική, πλήρως ηλεκτρονική.
Τεχνητή αίσθηση, απόσβεση εκτροπής, αντιστάθµιση Mach,
περιοριστής κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης, συστήµατα ασφάλισης έναντι ριπών ανέµου.
Ζυγοστάθµιση και συναρµολόγηση.
Σύστηµα προστασίας/προειδοποίησης σε απώλεια στήριξης.
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11.10 Συστήµατα καυσίµου (ΑΤΑ 28)

Α1

B1.1

B2

1

3

—

1

3

—

1

3

—

2

3

—

∆ιάταξη του συστήµατος.
∆εξαµενές καυσίµου.
Συστήµατα τροφοδοσίας.
∆ιατάξεις απόρριψης, εξαερισµού και αποστράγγισης.
Τροφοδοσία από πολλαπλές δεξαµενές και µεταφορά καυσίµου
µεταξύ αυτών.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Ανεφοδιασµός και αποστράγγιση των καυσίµων.
Συστήµατα καυσίµου για τον έλεγχο της διαµήκους ζυγοστάθµισης.
11.11 Υδραυλική ισχύς (ΑΤΑ 29)
∆ιάταξη του συστήµατος.
Υδραυλικά υγρά.
∆εξαµενές και συσσωρευτές υδραυλικών υγρών.
Παραγωγή πίεσης: ηλεκτρική, µηχανική, µε πεπιεσµένο αέρα.
Παραγωγή πίεσης σε επείγουσα ανάγκη.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Συστήµατα ένδειξης και προειδοποίησης.
Αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.
11.12 Προστασία από πάγο και βροχή (ΑΤΑ 30)
Σχηµατισµός πάγου, ταξινόµηση και ανίχνευση.
Συστήµατα αντιπάγωσης: ηλεκτρικά, θερµού αέρα και χηµικά.
Συστήµατα αποπάγωσης: ηλεκτρικά, θερµού αέρα, πεπιεσµένου
αέρα και χηµικά.
Απωθητικά βροχής.
Θέρµανση µετρητικών και αποχετευτικών σωλήνων.
Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων.
11.13 Σύστηµα προσγείωσης (ΑΤΑ 32)
Κατασκευή, απορρόφηση των κρούσεων.
Συστήµατα ανάσυρσης και έκτασης: κανονικά και επείγουσας
ανάγκης.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Τροχοί, φρένα, συστήµατα αντιολισθητικά και αυτόµατης
πέδησης.
Ελαστικά τροχών.
Πηδαλιούχηση στο έδαφος.
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11.14 Φώτα (ΑΤΑ 33)

Α1

B1.1

B2

2

3

—

1

3

—

1

3

—

2

3

—

1

2

—

Εξωτερικά: ναυσιπλοΐας, αποφυγής σύγκρουσης, προσγείωσης,
τροχοδρόµησης, πάγου.
Εσωτερικά: θαλάµου επιβατών, διακυβέρνησης, εµπορευµάτων.
Επείγουσας ανάγκης.
11.15 Οξυγόνο (ΑΤΑ 35)
∆ιάταξη του συστήµατος στον θάλαµο διακυβέρνησης και επιβατών.
Προέλευση, αποθήκευση, φόρτιση και διανοµή.
Ρύθµιση πλήρωσης.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
11.16 Σύστηµα παραγωγής πεπιεσµένου αέρα και κενού
(ΑΤΑ 36)
∆ιάταξη του συστήµατος.
Πηγές: Κινητήρας/βοηθητική µονάδα ισχύος (APU), συµπιεστές, δεξαµενές, επίγεια τροφοδοσία.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.
11.17 Νερό/Απόβλητα (ΑΤΑ 38)
∆ιάταξη, τροφοδοσία, διανοµή, λειτουργία και αποχέτευση
συστήµατος νερού.
∆ιάταξη, έκπλυση και λειτουργία του συστήµατος τουαλέτας.
Θέµατα διάβρωσης.
11.18 Συστήµατα συντήρησης επί του αεροσκάφους
(ΑΤΑ 45)
Κεντρικοί υπολογιστές συντήρησης.
Σύστηµα φόρτωσης δεδοµένων.
Σύστηµα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
Εκτύπωση.
Παρακολούθηση της δοµής (παρακολούθηση ανοχής σε
βλάβη).
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11Β. ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Σηµείωση: Το εύρος των θεµάτων του παρόντος γνωστικού αντικειµένου αντιστοιχεί στην τεχνολογία των αεροπλάνων που σχετίζονται µε τις υποκατηγορίες Α2 και Β1.2.
Επίπεδο
Α2

B1.2

B2

1

2

—

—

—

—

2

2

—

11.1 Θεωρία πτήσης
11.1.1 Αεροδυναµική αεροπλάνου και χειριστήρια πτήσης
Λειτουργία και δράση του:
— ελέγχου διατοιχισµού: πηδάλια κλίσης και φθορείς
άντωσης·
— ελέγχου πρόνευσης: πηδάλια ανόδου-καθόδου, σταθερωτές
(ολοκινούµενα οριζόντια πτερώµατα ουραίου), σταθεροποιητές µεταβλητής γωνίας προσβολής και οριζόντια
πτερώµατα εκτός του ουραίου (κάναρντ)·
— ελέγχου εκτροπής, περιοριστές κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης.
Έλεγχος µε πηδάλια συνδυασµού ανόδου-καθόδου και κλίσης,
πηδάλια συνδυασµού διεύθυνσης και ανόδου-καθόδου.
Υπεραντωτικές διατάξεις, σλοτ (πτερύγια εξοµάλυνσης ροής),
σλατ (εκτεινόµενες επιφάνειες πτέρυγας), φλαπ (πτερύγια καµπυλότητας) και συνδυασµοί πτερυγίων καµπυλότητας και
ανόδου-καθόδου.
∆ιατάξεις επαγωγής οπισθέλκουσας, φθορείς και αποσβεστήρες
άντωσης, αερόφρενα.
∆ράση των φρακτών ροής, πριονωτών χειλών προσβολής.
Έλεγχος του οριακού στρώµατος µε χρήση γεννητριών στροβίλων, σφηνοειδών φθορέων ή διατάξεων στο χείλος προσβολής.
Λειτουργία και δράση των αντισταθµιστικών πτερυγιδίων, των
πτερυγιδίων ζυγοστάθµισης και αντιζυγοστάθµισης (στο χείλος
προσβολής), των βοηθητικών πτερυγιδίων κίνησης πηδαλίου,
των πτερυγιδίων µε ελατήρια, της ζυγοστάθµισης µάζας, των
αντισταθµιστικών επιφανειών ελέγχου, των επιφανειών αεροδυναµικής ζυγοστάθµισης.
11.1.2 Πτήση υψηλής ταχύτητας: δεν υπάρχει
11.2 Η δοµή του αεροσκάφους — Γενικές έννοιες
α)
Απαιτήσεις αξιοπλοΐας για δοµική αντοχή.
Ταξινόµηση δοµικών στοιχείων, πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και
τριτεύοντα.
Έννοιες που διέπουν την κατασκευή: Ασφάλεια έναντι βλάβης
(fail safe), ασφαλής ζωή (safe life), ανοχή σε βλάβη (damage
tolerance).
Συστήµατα προσδιορισµού ζώνης και σταθµού.
Τάση, παραµόρφωση, κάµψη, θλίψη, διάτµηση, στρέψη, εφελκυσµός, περιφερειακή τάση, κόπωση.
∆ιατάξεις αποστράγγισης και εξαερισµού.
Πρόβλεψη για την εγκατάσταση συστηµάτων.
∆ιάταξη προστασίας από κεραυνοπληξία.
Κολλήσεις µε πίεση στο αεροσκάφος.
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β)

Α2

B1.2

B2

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

Κατασκευαστικές µέθοδοι: ατράκτου µε φέρουσα επικάλυψη,
δοκών διαµόρφωσης, διαµήκων δοκίδων και δοκών, διαφραγµάτων, πλαισίων, ενισχύσεων, στυλιδίων, συνδετηρίων
δοκών, δοκών κάµψης, δαπέδων, ενισχύσεων, µεθόδων κατασκευής της επικάλυψης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, πτερύγων, ουραίου πτερώµατος και συνδέσεων κινητήρα.
Τεχνικές συναρµολόγησης των δοµικών στοιχείων: ηλώσεις,
κοχλιωτές ενώσεις, κολλήσεις µε πίεση.
Μέθοδοι προστασίας επιφάνειας, όπως χρωµίωση, ανοδίωση,
χρώση.
Καθαρισµός επιφάνειας.
Συµµετρία δοµής αεροσκάφους: µέθοδοι ευθυγράµµισης και
έλεγχοι συµµετρίας.
11.3 Κατασκευή δοµής — Αεροπλάνα
11.3.1 Άτρακτος (ΑΤΑ 52/53/56)
Κατασκευή και σφράγιση για την εξασφάλιση της συµπίεσης
θαλάµου.
Συνδέσεις για τους πυλώνες και τα εξωτερικά φορτία στις
πτέρυγες και το ουραίο πτέρωµα.
Εγκατάσταση καθισµάτων.
Θύρες και έξοδοι κινδύνου: κατασκευή και λειτουργία.
Προσαρµογή των παραθύρων και αλεξηνέµων.
11.3.2 Πτέρυγες (ΑΤΑ 57)
Κατασκευή.
Αποθήκευση καυσίµου.
Σύστηµα προσγείωσης, πυλώνες, επιφάνειες ελέγχου και διατάξεις για τη δηµιουργία υψηλής άντωσης/οπισθέλκουσας.
11.3.3 Οριζόντιο ουραίο πτέρωµα (ΑΤΑ 55)
Κατασκευή.
Σύνδεση επιφάνειας ελέγχου.
11.3.4 Επιφάνειες ελέγχου πτήσης (ΑΤΑ 55/57)
Κατασκευή και σύνδεση.
Ζυγοστάθµιση — µάζας και αεροδυναµική.
11.3.5 Αεροδυναµικά
(ΑΤΑ 54)

καλύµµατα

κινητήρων/Πυλώνες

α)
Αεροδυναµικά καλύµµατα κινητήρων/Πυλώνες.
— Κατασκευή.
— Αντιπυρικά τοιχώµατα.
— Στηρίξεις κινητήρα.
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11.4 Κλιµατισµός και
θάλαµο (ΑΤΑ 21)

δηµιουργία

συµπίεσης

στον

Α2

B1.2

B2

1

3

—

1

2

—

1

1

—

1

3

—

2

2

—

1

1

—

Συστήµατα συµπίεσης και κλιµατισµού.
∆ιατάξεις ελέγχου, προστασίας και προειδοποίησης ως προς τη
συµπίεση του θαλάµου.
11.5 Συστήµατα οργάνων/ηλεκτρονικά συστήµατα
11.5.1 Συστήµατα οργάνων (ΑΤΑ 31)
Σύστηµα pitot στατικής πίεσης: υψόµετρο, δείκτης ταχύτητας
αέρα, δείκτης κατακόρυφης ταχύτητας.
Γυροσκοπικό σύστηµα: τεχνητός ορίζοντας, δείκτης στάσης
αεροσκάφους, δείκτης πορείας, δείκτης οριζόντιας κατάστασης, δείκτης στροφής και κλίσης, συντονιστής στροφών.
Πυξίδες: άµεση και αποµακρυσµένη ανάγνωση ένδειξης.
∆είκτης γωνίας προσβολής, συστήµατα προειδοποίησης για
απώλεια στήριξης.
Άλλες ενδείξεις συστηµάτων του αεροσκάφους.
11.5.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα
Βασικά στοιχεία διευθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων.
— Αυτόµατη πτήση (ΑΤΑ 22).
— Επικοινωνίες (ΑΤΑ 23).
— Συστήµατα ναυσιπλοΐας (ΑΤΑ 34).
11.6 Ηλεκτρική ισχύς (ΑΤΑ 24)
Εγκατάσταση και λειτουργία των συσσωρευτών.
Παραγωγή συνεχούς ρεύµατος.
Ρύθµιση τάσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Μηχανισµοί προστασίας κυκλώµατος.
Μετατροπείς, µετασχηµατιστές.
11.7 Εξοπλισµός και αντικείµενα εσωτερικής επίπλωσης
(ΑΤΑ 25)
α)
Απαιτήσεις εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης.
Καθίσµατα, ζώνες και ιµάντες ασφαλείας.
β)
∆ιαρρύθµιση θαλάµου επιβατών.
∆ιαρρύθµιση εξοπλισµού.
Τοποθέτηση επίπλωσης στον θάλαµο επιβατών (επίπεδο 2).
Εξοπλισµός αναψυχής στον θάλαµο επιβατών.
Εγκατάσταση κουζίνας.
Εξοπλισµός διαχείρισης εµπορευµάτων και πρόσδεσης αυτών.
Κλίµακες αεροσκαφών.
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Α2

B1.2

B2

1

3

—

1

3

—

1

3

—

1

3

—

1

3

—

11.8 Πυροπροστασία (ΑΤΑ 26)
α)
Πυροσβεστικά συστήµατα.
Συστήµατα ανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιάς και
καπνού.
∆οκιµές συστηµάτων.
β)
Φορητός πυροσβεστήρας.
11.9 Χειριστήρια πτήσης (ΑΤΑ 27)
Κύρια χειριστήρια: πηδάλια κλίσης, ανόδου-καθόδου, διεύθυνσης.
Πτερυγίδια αντιστάθµισης.
Υπεραντωτικές διατάξεις.
Λειτουργία των συστηµάτων: χειροκίνητη.
Συστήµατα ασφάλισης έναντι ριπών ανέµου.
Ζυγοστάθµιση και συναρµολόγηση.
Σύστηµα προειδοποίησης σε απώλεια στήριξης.
11.10 Συστήµατα καυσίµου (ΑΤΑ 28)
∆ιάταξη του συστήµατος.
∆εξαµενές καυσίµου.
Συστήµατα τροφοδοσίας.
Τροφοδοσία από πολλαπλές δεξαµενές και µεταφορά καυσίµου
µεταξύ αυτών.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Ανεφοδιασµός και αποστράγγιση των καυσίµων.
11.11 Υδραυλική ισχύς (ΑΤΑ 29)
∆ιάταξη του συστήµατος.
Υδραυλικά υγρά.
∆εξαµενές και συσσωρευτές υδραυλικών υγρών.
Παραγωγή πίεσης: ηλεκτρική, µηχανική.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Συστήµατα ένδειξης και προειδοποίησης.
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11.12 Προστασία από πάγο και βροχή (ΑΤΑ 30)

Α2

B1.2

B2

1

3

—

2

3

—

2

2

—

1

3

—

1

3

—

Σχηµατισµός πάγου, ταξινόµηση και ανίχνευση.
Συστήµατα αποπάγωσης: ηλεκτρικά, θερµού αέρα, πεπιεσµένου
αέρα και χηµικά.
Θέρµανση µετρητικών και αποχετευτικών σωλήνων.
Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων.
11.13 Σύστηµα προσγείωσης (ΑΤΑ 32)
Κατασκευή, απορρόφηση των κρούσεων.
Συστήµατα ανάσυρσης και έκτασης: κανονικά και επείγουσας
ανάγκης.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Τροχοί, πέδες, συστήµατα αντιολισθητικά και αυτόµατης
πέδησης.
Ελαστικά τροχών.
Πηδαλιούχηση στο έδαφος.
11.14 Φώτα (ΑΤΑ 33)
Εξωτερικά: ναυσιπλοΐας, αποφυγής σύγκρουσης, προσγείωσης,
τροχοδρόµησης, πάγου.
Εσωτερικά: θαλάµου επιβατών, διακυβέρνησης, εµπορευµάτων.
Επείγουσας ανάγκης.
11.15 Οξυγόνο (ΑΤΑ 35)
∆ιάταξη του συστήµατος στον θάλαµο διακυβέρνησης και επιβατών.
Προέλευση, αποθήκευση, φόρτιση και διανοµή.
Ρύθµιση πλήρωσης.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
11.16 Σύστηµα παραγωγής
(ΑΤΑ 36)

πεπιεσµένου

αέρα/κενού

∆ιάταξη του συστήµατος.
Πηγές: κινητήρας/βοηθητική µονάδα ισχύος (APU), συµπιεστές, δεξαµενές, επίγεια τροφοδοσία.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.
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11.17 Νερό/Απόβλητα (ΑΤΑ 38)

Α2

B1.2

B2

2

3

—

∆ιάταξη, τροφοδοσία, διανοµή, λειτουργία και αποχέτευση
συστήµατος νερού.
∆ιάταξη, έκπλυση και λειτουργία του συστήµατος τουαλέτας.
Θέµατα διάβρωσης.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 12. ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΗΣ
Επίπεδο

12.1 Θεωρία πτήσης — Αεροδυναµική περιστρεφόµενης
πτέρυγας

Α3
Α4

B1.3
B1.4

B2

1

2

—

2

3

—

Ορολογία.
Επιπτώσεις της γυροσκοπικής µετάπτωσης.
Εξισορρόπηση ροπής στρέψης και έλεγχος πορείας.
∆ισυµµετρία άντωσης, απώλεια στήριξης στα άκρα των πτερυγίων του έλικα.
Τάση για παράλληλη µετατόπιση και διόρθωση αυτής.
∆ύναµη Coriolis και αντιστάθµιση.
∆ακτυλιοειδής στρόβιλος, κατακάθιση ισχύος, υπερπρόνευση.
Αυτοπεριστροφή.
Φαινόµενο εδάφους.
12.2 Συστήµατα ελέγχου πτήσης
Έλεγχος κυκλικού βήµατος.
Έλεγχος συλλογικού βήµατος.
∆ακτύλιος άρθρωσης πτερυγίων στροφείου.
Έλεγχος εκτροπής: εξισορρόπηση ροπής, ουραίο στροφείο,
ρεύµα αέρα αποµάστευσης υπό πίεση.
Κύρια κεφαλή στροφείου: χαρακτηριστικά σχεδιασµού και λειτουργίας.
Αποσβεστήρες πτερυγίων: λειτουργία και κατασκευή.
Πτερύγια στροφείου: κατασκευή και σύνδεση των πτερυγίων
του κυρίου και του ουραίου στροφείου.
Έλεγχος αντιστάθµισης, σταθερά και ρυθµιζόµενα σταθεροποιητικά πτερύγια.
Λειτουργία των συστηµάτων: χειροκίνητη, υδραυλική, ηλεκτρική και πλήρως ηλεκτρονική.
Τεχνητή αίσθηση.
Ζυγοστάθµιση και συναρµολόγηση.
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12.3 Ρύθµιση πτερυγίων και ανάλυση ταλαντώσεων

Α3
Α4

B1.3
B1.4

B2

1

3

—

1

3

—

2

2

—

1

2

—

Ευθυγράµµιση στροφείου.
Ρυθµίσεις των πτερυγίων του κυρίου και του ουραίου στροφείου.
Στατική και δυναµική ζυγοστάθµιση.
Τύποι ταλαντώσεων, µέθοδοι µείωσης των ταλαντώσεων.
Απόκριση εδάφους.
12.4 Μετάδοση κινήσεων
Κιβώτια µετάδοσης κίνησης κύριου και ουραίου στροφείου.
Συµπλέκτες, µονάδες ελεύθερου τροχού και πέδηση στροφείου.
12.5 Κατασκευή δοµής
α)
Απαιτήσεις αξιοπλοΐας για δοµική αντοχή.
Ταξινόµηση δοµικών στοιχείων, πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και
τριτεύοντα.
Έννοιες που διέπουν την κατασκευή: ασφάλεια έναντι βλάβης
(fail safe), ασφαλής ζωή (safe life), ανοχή σε βλάβη (damage
tolerance).
Συστήµατα προσδιορισµού ζώνης και σταθµού.
Τάση, παραµόρφωση, κάµψη, θλίψη, διάτµηση, στρέψη, εφελκυσµός, περιφερειακή τάση, κόπωση.
∆ιατάξεις αποστράγγισης και εξαερισµού.
Πρόβλεψη για την εγκατάσταση συστηµάτων.
∆ιάταξη προστασίας από κεραυνοπληξία.
β)
Κατασκευαστικές µέθοδοι: ατράκτου µε φέρουσα επικάλυψη,
δοκών διαµόρφωσης, διαµήκων δοκίδων και δοκών, διαφραγµάτων, πλαισίων, ενισχύσεων, στυλιδίων, συνδετηρίων
δοκών, δοκών κάµψης, δαπέδων, ενισχύσεων, µεθόδων κατασκευής της επικάλυψης και αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Συνδέσεις στους πυλώνες, στον σταθεροποιητή και στο
σύστηµα προσγείωσης.
Εγκατάσταση καθισµάτων.
Θύρες: κατασκευή, µηχανισµοί, λειτουργία και διατάξεις ασφαλείας.
Κατασκευή των παραθύρων και αλεξηνέµων.
Αποθήκευση καυσίµου.
Αντιπυρικά τοιχώµατα.
Στηρίξεις κινητήρα.
Τεχνικές συναρµολόγησης των δοµικών στοιχείων: ηλώσεις,
κοχλιωτές ενώσεις, κολλήσεις µε πίεση.
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Α3
Α4

B1.3
B1.4

B2

1

2

—

1

3

—

1

2

—

1

1

—

1

3

—

2

2

—

Μέθοδοι προστασίας επιφάνειας, όπως χρωµίωση, ανοδίωση,
χρώση.
Καθαρισµός επιφάνειας.
Συµµετρία δοµής αεροσκάφους: µέθοδοι ευθυγράµµισης και
έλεγχοι συµµετρίας.
12.6 Κλιµατισµός (ΑΤΑ 21)
12.6.1 Παροχή αέρα
Πηγές παροχής αέρα, συµπεριλαµβανοµένης της αποµάστευσης από τον κινητήρα και των ειδικών οχηµάτων.
12.6.2 Κλιµατισµός
Συστήµατα κλιµατισµού.
Συστήµατα διανοµής.
Συστήµατα ελέγχου ροής και θερµοκρασίας.
∆ιατάξεις προστασίας και προειδοποίησης.
12.7 Συστήµατα οργάνων/ηλεκτρονικά συστήµατα
12.7.1 Συστήµατα οργάνων (ΑΤΑ 31)
Σύστηµα pitot στατικής πίεσης: υψόµετρο, δείκτης ταχύτητας
αέρα, δείκτης κατακόρυφης ταχύτητας.
Γυροσκοπικό σύστηµα: τεχνητός ορίζοντας, δείκτης στάσης
ελικοπτέρου, δείκτης πορείας, δείκτης οριζόντιας κατάστασης,
δείκτης στροφής και κλίσης, συντονιστής στροφών.
Πυξίδες: άµεση και αποµακρυσµένη ανάγνωση ένδειξης.
Συστήµατα ένδειξης ταλαντώσεων — HUMS.
Άλλες ενδείξεις συστηµάτων του αεροσκάφους.
12.7.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα
Βασικά στοιχεία διευθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων.
Αυτόµατη πτήση (ΑΤΑ 22).
Επικοινωνίες (ΑΤΑ 23).
Συστήµατα ναυσιπλοΐας (ΑΤΑ 34).
12.8 Ηλεκτρική ισχύς (ΑΤΑ 24)
Εγκατάσταση και λειτουργία των συσσωρευτών.
Παραγωγή συνεχούς ρεύµατος, παραγωγή εναλλασσόµενου
ρεύµατος.
Παραγωγή ρεύµατος έκτακτης ανάγκης.
Ρύθµιση τάσης, µηχανισµοί προστασίας κυκλώµατος.
∆ιανοµή ισχύος.
Μετατροπείς, µετασχηµατιστές, ανορθωτές.
Εξωτερική/επίγεια ισχύς.
12.9 Εξοπλισµός και αντικείµενα εσωτερικής επίπλωσης
(ΑΤΑ 25)
α)
Απαιτήσεις εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης.

L 315/122

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.11.2003
Επίπεδο

Α3
Α4

B1.3
B1.4

B2

1

1

—

1

3

—

1

3

—

1

3

—

Καθίσµατα, ζώνες και ιµάντες ασφαλείας.
Συστήµατα ανύψωσης.
β)
Συστήµατα επίπλευσης σε περίπτωση κινδύνου.
∆ιαρρύθµιση θαλάµου, συγκράτηση εµπορευµάτων.
∆ιαρρύθµιση εξοπλισµού.
Τοποθέτηση επίπλωσης στον θάλαµο επιβατών.
12.10 Πυροπροστασία (ΑΤΑ 26)
Συστήµατα ανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιάς και
καπνού.
Πυροσβεστικά συστήµατα.
∆οκιµές συστηµάτων.
12.11 Συστήµατα καυσίµου (ΑΤΑ 28)
∆ιάταξη του συστήµατος.
∆εξαµενές καυσίµου.
Συστήµατα τροφοδοσίας.
∆ιατάξεις απόρριψης, εξαερισµού και αποστράγγισης.
Τροφοδοσία από πολλαπλές δεξαµενές και µεταφορά καυσίµου
µεταξύ αυτών.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Ανεφοδιασµός και αποστράγγιση των καυσίµων.
12.12 Υδραυλική ισχύς (ΑΤΑ 29)
∆ιάταξη του συστήµατος.
Υδραυλικά υγρά.
∆εξαµενές και συσσωρευτές υδραυλικών υγρών.
Παραγωγή πίεσης: ηλεκτρική, µηχανική, µε πεπιεσµένο αέρα.
Παραγωγή πίεσης σε επείγουσα ανάγκη.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Συστήµατα ένδειξης και προειδοποίησης.
Αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.
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12.13 Προστασία από πάγο και βροχή (ΑΤΑ 30)

Α3
Α4

B1.3
B1.4

B2

1

3

—

2

3

—

2

3

—

1

3

—

Σχηµατισµός πάγου, ταξινόµηση και ανίχνευση.
Συστήµατα αντιπάγωσης και αποπάγωσης: ηλεκτρικά, θερµού
αέρα και χηµικά.
Απώθηση και αποµάκρυνση σταγόνων βροχής.
Θέρµανση µετρητικών και αποχετευτικών σωλήνων.
12.14 Σύστηµα προσγείωσης (ΑΤΑ 32)
Κατασκευή, απορρόφηση των κρούσεων.
Συστήµατα ανάσυρσης και έκτασης: κανονικά και επείγουσας
ανάγκης.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Τροχοί, ελαστικά αυτών, πέδες.
Πηδαλιούχηση στο έδαφος.
Πέδιλα, πλωτήρες.
12.15 Φώτα (ΑΤΑ 33)
Εξωτερικά: ναυσιπλοΐας, αποφυγής σύγκρουσης, προσγείωσης,
τροχοδρόµησης, πάγου.
Εσωτερικά: θαλάµου επιβατών, διακυβέρνησης, εµπορευµάτων.
Επείγουσας ανάγκης.
12.16 Σύστηµα παραγωγής πεπιεσµένου αέρα και κενού
(ΑΤΑ 36)
∆ιάταξη του συστήµατος.
Πηγές: κινητήρας, συµπιεστές, δεξαµενές, επίγεια τροφοδοσία.
Έλεγχος πίεσης.
∆ιανοµή.
Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.
Αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13. ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Επίπεδο
A

Β1

B2

—

—

1

13.1 Θεωρία πτήσης
α) Αεροδυναµική αεροπλάνου και χειριστήρια πτήσης
Λειτουργία και δράση του:
— ελέγχου διατοιχισµού: πηδάλια κλίσης και φθορείς
άντωσης·
— ελέγχου πρόνευσης: πηδάλια ανόδου-καθόδου, σταθερωτές
(ολοκινούµενα οριζόντια πτερώµατα ουραίου), σταθεροποιητές µεταβλητής γωνίας προσβολής και οριζόντια
πτερώµατα εκτός του ουραίου (κάναρντ)·
— ελέγχου εκτροπής, περιοριστές κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης.
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A

Β1

B2

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

2

—

—

3

Έλεγχος µε πηδάλια συνδυασµού ανόδου-καθόδου και κλίσης,
πηδάλια συνδυασµού διεύθυνσης και ανόδου-καθόδου.
Συστήµατα υψηλής άντωσης: σλοτ (πτερύγια εξοµάλυνσης
ροής), σλατ (εκτεινόµενες επιφάνειες πτέρυγας), φλαπ (πτερύγια καµπυλότητας).
∆ιατάξεις επαγωγής οπισθέλκουσας: φθορείς άντωσης, αποσβεστήρες άντωσης, αερόφρενα.
Λειτουργία και δράση των αντισταθµιστικών πτερυγιδίων,
βοηθητικών πτερυγιδίων κίνησης πηδαλίου, αντισταθµιστικών
επιφανειών ελέγχου.
β) Πτήση υψηλής ταχύτητας
Ταχύτητα του ήχου, υποηχητική πτήση, διηχητική πτήση,
υπερηχητική πτήση.
Αριθµός Mach, κρίσιµος αριθµός Mach.
γ) Αεροδυναµική περιστρεφόµενης πτέρυγας
Ορολογία.
Λειτουργία και δράση των χειριστηρίων κυκλικού και συλλογικού βήµατος και των χειριστηρίων ελέγχου εκτροπής.
13.2 Η δοµή του αεροσκάφους — Γενικές έννοιες
α)
Βασικές έννοιες δοµικών συστηµάτων.
β)
Συστήµατα προσδιορισµού ζώνης και σταθµού.
Ηλεκτρική κόλληση.
∆ιάταξη προστασίας από κεραυνοπληξία.
13.3 Αυτόµατη πτήση (ΑΤΑ 22)
Βασικά στοιχεία αυτόµατου ελέγχου πτήσης, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών λειτουργίας και της τρέχουσας ορολογίας.
Επεξεργασία των σηµάτων ελέγχου.
Τρόποι λειτουργίας: δίαυλοι ελέγχου διατοιχισµού, πρόνευσης
και εκτροπής.
Αποσβεστήρες εκτροπής.
Σύστηµα ενίσχυσης της ευστάθειας στα ελικόπτερα.
Αυτόµατος έλεγχος αντιστάθµισης.
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Σύνδεση µε τα βοηθήµατα ναυσιπλοΐας αυτόµατου πιλότου.
Συστήµατα αυτόµατου µοχλού ισχύος.
Συστήµατα αυτόµατης προσγείωσης: αρχές λειτουργίας και
κατηγορίες, τρόποι λειτουργίας, συστήµατα παρακολούθησης
της προσέγγισης, του ίχνους καθόδου, της προσγείωσης, της
ανακύκλωσης και συνθήκες αστοχίας.
13.4 Επικοινωνία/Ναυσιπλοΐα (ΑΤΑ 23/24)
Αρχές µετάδοσης ραδιοφωνικών κυµάτων, κεραίες, γραµµές
µεταφοράς, επικοινωνίες, ποµπός και δέκτης.
Αρχές λειτουργίας των ακόλουθων συστηµάτων:
— Επικοινωνία (VHF) υπερυψηλών συχνοτήτων.
— Επικοινωνία (HF) υψηλών συχνοτήτων.
— Ακουστικός επιλογέας.
— Αυτόµατος ποµπός εντοπισµού επείγουσας ανάγκης.
— Αποτυπωτής οµιλίας θαλάµου διακυβέρνησης.
— Παγκατευθυντική περιοχή υπερυψηλών συχνοτήτων
(VOR).
— Αυτόµατος εντοπισµός πορείας (ADF).
— Σύστηµα ενόργανης προσγείωσης (ILS).
— Σύστηµα ενόργανης προσγείωσης µε χρήση µικροκυµάτων
(ΜLS).
— Συστήµατα ένδειξης πορείας. Όργανο µέτρησης απόστασης (DME).
— Αεροναυτιλία πολύ χαµηλών συχνοτήτων και υπερβολική
(VLF/Omega).
— Αεροναυτιλία µε ραντάρ Doppler.
— Σύστηµα αεροναυτιλίας δια ραδιοβοηθηµάτων περιοχής
RNAV.
— Συστήµατα διαχείρισης πτήσης.
— Παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης (GPS), παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα ναυτιλίας (GNSS).
— Αδρανειακό σύστηµα αεροναυτιλίας.
— Ποµποδέκτης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δευτερεύον
ραντάρ επιτήρησης.
— Σύστηµα συναγερµού εναέριας κυκλοφορίας για αποφυγή
σύγκρουσης (TCAS).
— Εναέριο ραντάρ καιρού.
— Ραδιοϋψόµετρο.
— Σύστηµα επικοινωνίας, αναγγελίας και αναφοράς (ARINC).
13.5 Ηλεκτρική ισχύς (ΑΤΑ 24)
Εγκατάσταση και λειτουργία των συσσωρευτών.
Παραγωγή συνεχούς ρεύµατος.
Παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Παραγωγή ρεύµατος έκτακτης ανάγκης.
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Ρύθµιση τάσης.
∆ιανοµή ισχύος.
Μετατροπείς, µετασχηµατιστές, ανορθωτές.
Μηχανισµοί προστασίας κυκλώµατος.
Εξωτερική/επίγεια ισχύς.
13.6 Εξοπλισµός και αντικείµενα εσωτερικής επίπλωσης
(ΑΤΑ 25)
Απαιτήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης.
Εξοπλισµός αναψυχής στον θάλαµο επιβατών.
13.7 Χειριστήρια πτήσης (ΑΤΑ 27)
α)
Κύρια χειριστήρια: Πηδάλια κλίσης, ανόδου-καθόδου, διεύθυνσης και φθορείς άντωσης.
Έλεγχος αντιστάθµισης.
Ενεργός έλεγχος φόρτισης.
Υπεραντωτικές διατάξεις.
Αποσβεστήρες άντωσης, αερόφρενα.
Λειτουργία των συστηµάτων: Χειροκίνητη, υδραυλική, µε
πεπιεσµένο αέρα.
Τεχνητή αίσθηση, απόσβεση εκτροπής, αντιστάθµιση Mach,
περιοριστής κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης, συστήµατα ασφάλισης έναντι ριπών ανέµου.
Συστήµατα προστασίας από απώλεια στήριξης.
β)
Λειτουργία των συστηµάτων: ηλεκτρική, πλήρως ηλεκτρονική.
13.8 Συστήµατα οργάνων (ΑΤΑ 31)
Ταξινόµηση.
Ατµόσφαιρα.
Ορολογία.
∆ιατάξεις και συστήµατα µέτρησης πίεσης.
Συστήµατα pitot στατικής πίεσης.
Υψόµετρα.
Ενδείκτες κατακόρυφης ταχύτητας.
Ενδείκτες ταχύτητας αέρα.
Μετρητές ταχύτητας Mach.
Συστήµατα καταγραφής/συναγερµού ύψους.
Υπολογιστές δεδοµένων αέρα.
Συστήµατα οργάνων µε πεπιεσµένο αέρα.
∆είκτες πίεσης και θερµοκρασίας αµέσου αναγνώσεως.
Συστήµατα ένδειξης θερµοκρασίας.
Συστήµατα ένδειξης ποσότητας καυσίµου.
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Αρχές λειτουργίας του γυροσκοπίου.
Τεχνητός ορίζοντας.
Ενδείκτες κλίσης αεροσκάφους.
Γυροσκόπια πορείας.
Συστήµατα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους.
Συστήµατα πυξίδων.
Συστήµατα καταγραφής στοιχείων πτήσης.
Ηλεκτρονικά συστήµατα οργάνων πτήσης.
Συστήµατα οργάνων προειδοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων
των κύριων συστηµάτων προειδοποίησης και των κεντρικών
πινάκων προειδοποίησης.
Συστήµατα προειδοποίησης για απώλεια στήριξης και ένδειξης
γωνίας προσβολής.
Μέτρηση και ενδείκτες ταλαντώσεων.
13.9 Φώτα (ΑΤΑ 33)
Εξωτερικά: ναυσιπλοΐας, προσγείωσης, τροχοδρόµησης, πάγου.
Εσωτερικά: θαλάµου επιβατών, διακυβέρνησης, εµπορευµάτων.
Επείγουσας ανάγκης.
13.10 Συστήµατα συντήρησης επί του αεροσκάφους
(ΑΤΑ 45)
Κεντρικοί υπολογιστές συντήρησης.
Σύστηµα φόρτωσης δεδοµένων.
Σύστηµα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
Εκτύπωση.
Παρακολούθηση της δοµής (παρακολούθηση ανοχής σε
βλάβη).

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 14. ΠΡΟΩΣΗ
Επίπεδο
A

Β1

B2

—

—

1

—

—

2

14.1 Στροβιλοκινητήρες
α)
Κατασκευαστική διάταξη και λειτουργία των στροβιλοκινητήρων αντίδρασης, διπλής ροής µε ανεµιστήρες, στροβιλοαξονικών και στοβιλοελικοφόρων κινητήρων.
β)
Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα και σύστηµα
µέτρησης καυσίµου (FADEC).
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14.2 Συστήµατα ενδείξεων κινητήρα

A

Β1

B2

—

—

2

Συστήµατα ένδειξης θερµοκρασίας καυσαερίων/ενδιάµεσων
σταδίων στροβίλου.
Ταχύτητας περιστροφής κινητήρα.
Συστήµατα ένδειξης ώσης κινητήρα: Συστήµατα λόγου πίεσης
κινητήρα, πίεσης εξόδου στροβίλου ή πίεσης ακροφυσίου εξόδου.
Πίεσης και θερµοκρασίας λαδιού.
Πίεσης, θερµοκρασίας και παροχής καυσίµου.
Πίεσης πολλαπλής,
Ροπής στρέψης κινητήρα.
Ταχύτητας περιστροφής έλικα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 15. ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Επίπεδο

15.1 Βασικές έννοιες

A

Β1

B2

1

2

—

—

2

—

∆υναµική ενέργεια, κινητική ενέργεια, οι νόµοι κίνησης του
Νewton, ο κύκλος Brayton.
Σχέσεις µεταξύ δύναµης, έργου, ισχύος, ενέργειας, ταχύτητας,
επιτάχυνσης.
Κατασκευαστική διάταξη και λειτουργία των στροβιλοκινητήρων αντίδρασης, διπλής ροής µε ανεµιστήρες, στροβιλοαξονικών και στοβιλοελικοφόρων κινητήρων.
15.2 Απόδοση κινητήρα
Ολική ώση, καθαρή ώση, ώση στραγγαλισµού, διανοµή ώσης,
προκύπτουσα ώση, ισχύς ώσης σε ίππους, ισοδύναµη ισχύς επί
του άξονα σε ίππους, ειδική κατανάλωση καυσίµου.
Συντελεστές απόδοσης του κινητήρα.
Λόγος παράκαµψης και πίεσης κινητήρα.
Πίεση, θερµοκρασία και ταχύτητα της ροής καυσίµου.
Τύποι ονοµαστικής ισχύος κινητήρα, στατική ώση, επίδραση
ταχύτητας, ύψους και θερµού κλίµατος, συνεχής ώση, περιορισµοί.
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15.3 Είσοδος στον κινητήρα
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Β1

B2
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—

1
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—
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—
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2

—
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2

—

—

2

—

1

2

—

Αγωγοί εισόδου στον συµπιεστή.
Επιπτώσεις των διάφορων διαµορφώσεων αγωγών εισόδου.
Προστασία από πάγο.
15.4 Συµπιεστές
Αξονικοί και φυγοκεντρικοί τύποι.
Χαρακτηριστικά κατασκευής, αρχές και εφαρµογές λειτουργίας.
Ζυγοστάθµιση ανεµιστήρα.
Λειτουργία:
Αιτίες και επιπτώσεις της κράτησης και της στιγµιαίας ανάπτυξης υπερπίεσης στον συµπιεστή.
Μέθοδοι ελέγχου της ροής του αέρα: βαλβίδες εξαέρωσης,
µεταβλητά οδηγά πτερύγια εισόδου, µεταβλητά πτερύγια
δροµέα, περιστρεφόµενα πτερύγια δροµέα.
Λόγος συµπίεσης.
15.5 Θάλαµος καύσης
Χαρακτηριστικά κατασκευής και αρχές λειτουργίας.
15.6 Στρόβιλος
Λειτουργία και χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων πτερυγίων
στροβίλου.
Τρόποι σύνδεσης πτερυγίου-δίσκου.
Οδηγά πτερύγια ακροφυσίου.
Αίτια και συνέπειες τάσης και ερπυσµού των πτερυγίων
στροβίλου.
15.7 Εξαγωγή αερίων
Χαρακτηριστικά κατασκευής και αρχές λειτουργίας.
Συγκλίνοντα, αποκλίνοντα
µεταβλητής επιφάνειας.

ακροφύσια

και

ακροφύσια

Μείωση θορύβου κινητήρα.
Αντιστροφείς ώσης.
15.8 Έδρανα και στεγάνωση
Χαρακτηριστικά κατασκευής και αρχές λειτουργίας.
15.9 Λιπαντικά και καύσιµα
Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.
Πρόσθετα καυσίµου.
Μέτρα ασφαλείας.
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15.10 Συστήµατα λίπανσης

A

Β1

B2

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

—

1

—

1

2

—

Λειτουργία, διάταξη και εξαρτήµατα του συστήµατος.
15.11 Συστήµατα καυσίµου
Λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου κινητήρα και µέτρησης
καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ελέγχου
κινητήρα (FADEC).
∆ιάταξη και εξαρτήµατα των συστηµάτων.
15.12 Συστήµατα αέρα
Λειτουργία του συστήµατος διανοµής αέρα από τον κινητήρα
και του συστήµατος ελέγχου αντιπάγωσης, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργιών εσωτερικής ψύξης, στεγάνωσης και εξωτερικού αέρα.
15.13 Συστήµατα εκκίνησης και ανάφλεξης
Λειτουργία και εξαρτήµατα του συστήµατος εκκίνησης
κινητήρα.
Συστήµατα και εξαρτήµατα ανάφλεξης.
Απαιτήσεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση.
15.14 Συστήµατα ενδείξεων κινητήρα
Συστήµατα ένδειξης θερµοκρασίας καυσαερίων/ενδιάµεσων
σταδίων στροβίλου.
Συστήµατα ένδειξης ώσης κινητήρα: συστήµατα λόγου πίεσης
κινητήρα, πίεσης εξόδου στροβίλου ή πίεσης ακροφυσίου εξόδου.
Πίεσης και θερµοκρασίας λιπαντικού.
Πίεσης και παροχής καυσίµου.
Ταχύτητας περιστροφής κινητήρα.
Μέτρησης και ένδειξης ταλαντώσεων.
Ροπής στρέψης κινητήρα.
Ισχύος.
15.15 Συστήµατα αύξησης ισχύος
Λειτουργία και εφαρµογές.
Έγχυση νερού, νερού µεθανόλης.
Συστήµατα µετακαυστήρα.
15.16 Στροβιλοελικοφόροι κινητήρες
Στρόβιλοι συµπλεγµένοι/ελεύθεροι και συµπλεγµένοι µέσω
οδοντωτών τροχών.
Μειωτήρες.
Ενσωµατωµένα χειριστήρια κινητήρα και έλικα.
∆ιατάξεις ασφαλείας έναντι υπερβολικής ταχύτητας περιστροφής.
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15.17 Στροβιλοαξονικοί κινητήρες.

A

Β1

B2

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

3

—

—

2

—

∆ιατάξεις, συστήµατα κίνησης, µειωτήρες, συµπλέκτες, συστήµατα ελέγχου.
15.18 Βοηθητικές µονάδες ισχύος (APU)
Σκοπός, λειτουργία, προστατευτικά συστήµατα.
15.19 Εγκατάσταση του προωθητικού συστήµατος
Χαρακτηριστικά των αντιπυρικών τοιχωµάτων, καλυµµάτων
κινητήρα, ακουστικών φατνωµάτων, στηρίξεων κινητήρα, αντικραδασµικών στηριγµάτων, εύκαµπτων και άκαµπτων σωλήνων,
σωλήνων τροφοδοσίας, συνδέσµων, επικαλύψεων καλωδίων,
καλωδίων και ράβδων ελέγχου, σηµείων ανάρτησης και
σηµείων αποστράγγισης.
15.20 Συστήµατα πυρασφάλειας
Λειτουργία συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης.
15.21 Παρακολούθηση κινητήρα και λειτουργία στο
έδαφος
∆ιαδικασίες εκκίνησης και προθέρµανσης στο έδαφος.
Ερµηνεία των ενδείξεων ισχύος στην έξοδο του κινητήρα και
σχετικοί παράγοντες.
Παρακολούθηση των τάσεων του κινητήρα (συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης λαδιού, των ταλαντώσεων και της
βοροσκοπικής ανάλυσης).
Επιθεώρηση του κινητήρα και των παρελκοµένων του σύµφωνα
µε τα κριτήρια, τις ανοχές και τα δεδοµένα που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή του.
Πλύσιµο/καθαρισµός του συµπιεστή.
Ζηµιά κινητήρα από ξένα αντικείµενα (FOD).
15.22 Aποθήκευση και διατήρηση του κινητήρα
Είσοδος και έξοδος από την κατάσταση διατήρησης σε αποθήκευση του κινητήρα και των παρελκοµένων/συστηµάτων.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 16. ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Επίπεδο

16.1 Βασικές έννοιες

A

Β1

B2

1

2

—

1

2

—

Μηχανικός, θερµικός και ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης.
Αρχές λειτουργίας δίχρονων και τετράχρονων κινητήρων, Otto
και Diesel.
∆ιαδροµή εµβόλου και λόγος συµπίεσης.
∆ιαµόρφωση του κινητήρα και σειρά ανάφλεξης.
16.2 Απόδοση κινητήρα
Υπολογισµός και µέτρηση της ισχύος.
Παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ του κινητήρα.
Πλούσιο-φτωχό µείγµα καυσίµου, προανάφλεξη.
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Επίπεδο

16.3 Κατασκευή του κινητήρα
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Στροφαλοθάλαµος, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόροι
άξονες, λεκάνες ιζηµάτων.
Κιβώτιο ταχυτήτων παρελκοµένων.
Συγκροτήµατα κυλίνδρου και εµβόλων.
∆ιωστήρες, πολλαπλές εισόδου και εξόδου.
Μηχανισµοί βαλβίδων.
Μειωτήρες ταχύτητας περιστροφής έλικα.
16.4 Συστήµατα καυσίµου κινητήρα
16.4.1 Αναµικτήρες
Τύποι, κατασκευή και αρχές λειτουργίας.
Σχηµατισµός πάγου και θέρµανση.
16.4.2 Συστήµατα έγχυσης καυσίµου
Τύποι, κατασκευή και αρχές λειτουργίας.
16.4.3 Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα
Λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου κινητήρα και µέτρησης
καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ελέγχου
κινητήρα (FADEC).
∆ιάταξη και εξαρτήµατα των συστηµάτων.
16.5 Συστήµατα εκκίνησης και ανάφλεξης
Συστήµατα εκκίνησης, συστήµατα προθέρµανσης.
Τύποι, κατασκευή και αρχές λειτουργίας σπινθηροπαραγωγών.
Ηλεκτρικές συνδέσεις ανάφλεξης, σπινθηριστές.
Συστήµατα χαµηλής και υψηλής τάσης.
16.6 Συστήµατα επαγωγής, καυσαερίων και ψύξης
Κατασκευή και λειτουργία των: συστηµάτων επαγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων αέρα εναλλαγής.
Συστήµατα καυσαερίων, συστήµατα ψύξης κινητήρα — µε
αέρα και υγρό.
16.7 Υπερσυµπίεση/Υπερσυµπίεση µέσω στροβίλου
Αρχές λειτουργίας και σκοπός της υπερσυµπίεσης και η επίδρασή της στις παραµέτρους του κινητήρα.
Κατασκευή και λειτουργία των συστηµάτων υπερσυµπίεσης/
υπερσυµπίεσης µέσω στροβίλου.
Ορολογία συστηµάτων.
Συστήµατα ελέγχου.
Προστασία συστήµατος.
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16.8 Λιπαντικά και καύσιµα

A

Β1

B2

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

2

—

1

3

—

—

2

—

Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.
Πρόσθετα καυσίµου.
Μέτρα ασφαλείας.
16.9 Συστήµατα λίπανσης
Λειτουργία, διάταξη και εξαρτήµατα του συστήµατος.
16.10 Συστήµατα ενδείξεων κινητήρα
Ταχύτητας περιστροφής κινητήρα.
Θερµοκρασίας κεφαλής κυλίνδρου.
Θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου.
Πίεσης και θερµοκρασίας λιπαντικού.
Θερµοκρασίας καυσαερίων.
Πίεσης και παροχής καυσίµου.
Πίεσης πολλαπλής.
16.11 Εγκατάσταση του προωθητικού συστήµατος
Χαρακτηριστικά των αντιπυρικών τοιχωµάτων, καλυµµάτων
κινητήρα, ακουστικών φατνωµάτων, στηρίξεων κινητήρα, αντικραδασµικών στηριγµάτων, εύκαµπτων και άκαµπτων σωλήνων,
σωλήνων τροφοδοσίας, συνδέσµων, επικαλύψεων καλωδίων,
καλωδίων και ράβδων ελέγχου, σηµείων ανάρτησης και
σηµείων αποστράγγισης.
16.12 Παρακολούθηση κινητήρα και λειτουργία στο
έδαφος
∆ιαδικασίες εκκίνησης και προθέρµανσης στο έδαφος.
Ερµηνεία των ενδείξεων ισχύος στην έξοδο του κινητήρα και
σχετικοί παράγοντες.
Επιθεώρηση του κινητήρα και των παρελκοµένων: κριτήρια,
ανοχές και δεδοµένα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή
του κινητήρα.
16.13 Aποθήκευση και διατήρηση του κινητήρα
Είσοδος και έξοδος από την κατάσταση διατήρησης σε αποθήκευση του κινητήρα και των παρελκοµένων/συστηµάτων.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 17. ΕΛΙΚΑΣ
Επίπεδο

17.1 Βασικές έννοιες
Θεωρία πτερυγίων.
Υψηλή/χαµηλή γωνία πτερυγίου, αντίστροφη γωνία, γωνία
προσβολής, ταχύτητα περιστροφής.
Ολίσθηση έλικα.
Αεροδύναµη, κεντροµόλος δύναµη και ώση.
Ροπή.
Σχετική γωνία προσβολής αέρα επί του πτερυγίου.
Κραδασµοί και συντονισµός.
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17.2 Κατασκευή του έλικα
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Μέθοδοι κατασκευής και υλικά που χρησιµοποιούνται σε
έλικες ξύλινους, από σύνθετα υλικά και µεταλλικούς.
Σταθµός πτερυγίου, όψη πτερυγίου, κορµός πτερυγίου, πίσω
µέρος πτερυγίου και συναρµολόγηση στην πλήµνη.
Έλικας σταθερού βήµατος, ελεγχόµενου βήµατος, σταθερής
ταχύτητας.
Εγκατάσταση έλικα και του κώνου του.
17.3 Έλεγχος βήµατος έλικα
Μέθοδοι ελέγχου ταχύτητας και αλλαγής βήµατος: µηχανικός
και ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός.
Πτέρωση και αντίστροφο βήµα.
Προστασία από υπερβολική ταχύτητα περιστροφής.
17.4 Συγχρονισµός έλικα
Εξοπλισµός ρύθµισης του συγχρονισµού και της γωνίας φάσης
συγχρονισµού.
17.5 Προστασία του έλικα από πάγο
Εξοπλισµός αποπάγωσης µε χρήση υγρών και ηλεκτρικός.
17.6 Συντήρηση έλικα
Στατική και δυναµική ζυγοστάθµιση.
Ρύθµιση θέσης πτερυγίων.
Εξέταση γενικών ζηµιών, υπόσκαψης, διάβρωσης, ζηµιών από
κρούσεις, διαχωρισµό στρώσεων.
Τρόποι φροντίδας/επισκευής έλικα.
Λειτουργία κινητήρα έλικα.
17.7 Aποθήκευση και διατήρηση του κινητήρα
Είσοδος και έξοδος από την κατάσταση διατήρησης σε αποθήκευση του έλικα.
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Προσάρτηµα ΙΙ
Πρότυπο βασικών εξετάσεων
1.

Βασικά στοιχεία που αφορούν τις εξετάσεις σύµφωνα µε το πρότυπο

1.1.

Όλες οι βασικές εξετάσεις πρέπει να διεξάγονται µε χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεων προς ανάπτυξη, όπως καθορίζεται παρακάτω.

1.2.

Κάθε ερώτηση πολλαπλών επιλογών πρέπει να έχει 3 εναλλακτικές απαντήσεις, από τις οποίες µόνο µία πρέπει να είναι η
σωστή απάντηση και ο χρόνος που δίνεται στον υποψήφιο ανά γνωστικό αντικείµενο βασίζεται στον ονοµαστικό µέσο
χρόνο των 75 δευτερολέπτων ανά ερώτηση.

1.3.

Κάθε ερώτηση προς ανάπτυξη απαιτεί τη σύνταξη γραπτής απάντησης και στον υποψήφιο δίνονται 20 λεπτά για την
απάντηση κάθε παρόµοιας ερώτησης.

1.4.

Οι κατάλληλες ερωτήσεις προς ανάπτυξη συντάσσονται και αξιολογούνται µε χρήση του προγράµµατος θεωρητικών
γνώσεων του µέρους 66, προσάρτηµα I, γνωστικά αντικείµενα 7, 9 και 10.

1.5.

Για κάθε ερώτηση συντάσσεται πρότυπη απάντηση, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει και κάθε γνωστή εναλλακτική
απάντηση που µπορεί να σχετίζεται µε άλλα γνωστικά θέµατα.

1.6.

Οι πρότυπες απαντήσεις επίσης αναλύονται σε έναν κατάλογο των σηµαντικών σηµείων, τα οποία αναφέρονται ως κύρια
σηµεία.

1.7.

Ο ελάχιστος βαθµός επιτυχίας για κάθε γνωστικό αντικείµενο κατά το µέρος 66 και για κάθε υποδιαίρεσή του, όσον
αφορά το µέρος των πολλαπλών επιλογών των εξετάσεων είναι 75 %.

1.8.

Ο ελάχιστος βαθµός επιτυχίας για κάθε ερώτηση προς ανάπτυξη είναι 75 %, δηλαδή οι απαντήσεις των υποψηφίων πρέπει
να περιέχουν το 75 % των απαιτουµένων κύριων σηµείων που ζητούνται από την ερώτηση και κανένα σηµαντικό λάθος
σε σχέση µε οποιοδήποτε από τα απαιτούµενα κύρια σηµεία.

1.9.

Εάν ο υποψήφιος αποτύχει µόνο στο µέρος των πολλαπλών ερωτήσεων ή µόνο στο µέρος των ερωτήσεων προς ανάπτυξη,
απαιτείται η επανεξέτασή του µόνο στο αντίστοιχο µέρος.

1.10. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται συστήµατα αφαίρεσης βαθµών για τις λάθος απαντήσεις προκειµένου να καθοριστεί η επιτυχία ή όχι του υποψηφίου.
1.11. Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του µέρους 66, που συνιστούν πλήρη κατηγορία ή υποκατηγορία άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66, µέσα σε περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία επιτυχίας
στο πρώτο γνωστικό αντικείµενο, εκτός από την περίπτωση που καθορίζεται στο στοιχείο 1.12. ∆εν επιτρέπεται η επανεξέταση του υποψηφίου σε γνωστικό αντικείµενο στο οποίο απέτυχε για τουλάχιστον 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
αντίστοιχης εξέτασης, εκτός από την περίπτωση που ένας εγκεκριµένος κατά το µέρος 147 φορέας κατάρτισης στη
συντήρηση διενεργεί κύκλο µαθηµάτων επανεκπαίδευσης ειδικά για τα θέµατα του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου
στο οποίο σηµειώθηκε η αποτυχία, οπότε η επανεξέταση µπορεί να γίνει µετά από 30 ηµέρες.
1.12. Η περίοδος των 5 ετών που καθορίζεται στο στοιχείο 1.11 δεν ισχύει για τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία είναι κοινά
σε περισσότερες από µία κατηγορίες ή υποκατηγορίες άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66 και στα οποία
ο υποψήφιος έχει ήδη επιτύχει στα πλαίσια εξέτασης άλλης σχετικής κατηγορίας ή υποκατηγορίας.
2.

Αριθµός ερωτήσεων για τα γνωστικά αντικείµενα του µέρους 66, προσάρτηµα I

2.1.

Γνωστικό αντικείµενο 1 Μαθηµατικά:
Κατηγορία Α — 16 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 20 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 40 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 40 λεπτά.

2.2.

Γνωστικό αντικείµενο 2 Φυσική:
Κατηγορία Α — 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 40 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.

2.3.

Γνωστικό αντικείµενο 3 Βασικά στοιχεία ηλεκτρισµού:
Κατηγορία Α — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.
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Γνωστικό αντικείµενο 4 Βασικά στοιχεία ηλεκτρονικής:
Κατηγορία A — Καµία.
Κατηγορία Β1 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 50 λεπτά.

2.5.

Γνωστικό αντικείµενο 5 Ψηφιακές τεχνικές/Συστήµατα ηλεκτρονικών οργάνων:
Κατηγορία Α — 16 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 20 λεπτά.
Κατηγορία B1.1 και B1.3 — 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος
50 λεπτά.
Κατηγορία B1.2 και B1.4 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος
25 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 90 λεπτά.

2.6.

Γνωστικό αντικείµενο 6 Υλικά και στοιχεία µηχανών:
Κατηγορία Α — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 90 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 75 λεπτά.

2.7.

Γνωστικό αντικείµενο 7 Πρακτικές συντήρησης:
Κατηγορία Α — 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 90 λεπτά και
επιπλέον 40 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 100 λεπτά
και επιπλέον 40 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 75 λεπτά
και επιπλέον 40 λεπτά.

2.8.

Γνωστικό αντικείµενο 8 Βασικά στοιχεία αεροδυναµικής:
Κατηγορία Α — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.

2.9.

Γνωστικό αντικείµενο 9 Ο ανθρώπινος παράγοντας:
Κατηγορία Α — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.

2.10. Γνωστικό αντικείµενο 10 Αεροπορική νοµοθεσία:
Κατηγορία Α — 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 40 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 50 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 1 ερώτηση προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 50 λεπτά και
επιπλέον 20 λεπτά.
2.11. Γνωστικό αντικείµενο 11α Αεροδυναµική, κατασκευή δοµής και συστήµατα αεριωθουµένων αεροπλάνων:
Κατηγορία Α — 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 125 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 130 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 165
λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
2.12. Γνωστικό αντικείµενο 11β Αεροδυναµική, κατασκευή δοµής και συστήµατα εµβολοφόρων αεροπλάνων:
Κατηγορία Α — 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 90 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 125
λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
2.13. Γνωστικό αντικείµενο 12 Αεροδυναµική, κατασκευή δοµής και συστήµατα ελικοπτέρων:
Κατηγορία Α — 90 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 115 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 115 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 145
λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
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2.14. Γνωστικό αντικείµενο 13 Αεροδυναµική, κατασκευή δοµής και συστήµατα αεροσκαφών:
Κατηγορία A — Καµία.
Κατηγορία Β1 — Καµία.
Κατηγορία Β2 — 130 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 165
λεπτά.
2.15. Γνωστικό αντικείµενο 14 Πρόωση:
Κατηγορία A — Καµία.
Κατηγορία Β1 — Καµία.
Κατηγορία Β2 — 25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 30 λεπτά.
2.16. Γνωστικό αντικείµενο 15 Στροβιλοκινητήρας:
Κατηγορία Α — 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 75 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 90 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 115 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
2.17. Γνωστικό αντικείµενο 16 Εµβολοφόρος κινητήρας:
Κατηγορία Α — 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 65 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 90 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
2.18. Γνωστικό αντικείµενο 17 Έλικας:
Κατηγορία Α — 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 25 λεπτά.
Κατηγορία Β1 — 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόµενος χρόνος 40 λεπτά.
Κατηγορία Β2 — Καµία.
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Προσάρτηµα ΙΙΙ
Πρότυπο εκπαίδευσης και εξετάσεων σε τύπο αεροσκάφους
1.

Επίπεδα εκπαίδευσης σε τύπο
Τα τρία επίπεδα που αναφέρονται παρακάτω ορίζουν τους αντικειµενικούς σκοπούς που αναµένεται να επιτευχθούν από
ένα συγκεκριµένο επίπεδο εκπαίδευσης.
Ε πίπ ε δ ο 1 Γ εν ι κή εξ ο ικ είω ση
Μία σύντοµη επισκόπηση των δοµικών στοιχείων, των συστηµάτων και του προωθητικού συστήµατος του αεροσκάφους,
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο περιγραφής συστηµάτων του εγχειριδίου συντήρησης του αεροσκάφους.
1. Αντικειµενικοί σκοποί του κύκλου µαθηµάτων: Μετά τη συµπλήρωση των µαθηµάτων, ο εκπαιδευόµενος θα είναι ικανός
να ορίσει τις προφυλάξεις ασφαλείας που αφορούν τη δοµή, τα συστήµατα και το προωθητικό σύστηµα του αεροσκάφους.
2. Να ορίσει τις πρακτικές συντήρησης που είναι σηµαντικές για τη δοµή, τα συστήµατα και το προωθητικό σύστηµα του
αεροσκάφους.
3. Να καθορίσει τη γενική διάταξη των κύριων συστηµάτων του αεροσκάφους.
4. Να καθορίσει τη γενική διάταξη και τα χαρακτηριστικά του προωθητικού συστήµατος του αεροσκάφους.
5. Να ορίσει τα ειδικά εργαλεία και τον εξοπλισµό δοκιµών που χρησιµοποιούνται στο αεροσκάφος.
Ε πίπ ε δ ο 2 Εργ α σίες στ ο ν χώρο στ άθ µευ σης κατ ά τ η διέ λευ ση τ ο υ αερο σκάφο υ ς
Επισκόπηση των βασικών συστηµάτων των χειριστηρίων, ενδεικτών, κύριων εξαρτηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης
και του σκοπού τους, της συντήρησής τους και της αποκατάστασης ελασσόνων βλαβών.
Αντικειµενικοί σκοποί του κύκλου µαθηµάτων: Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στη σειρά µαθηµάτων γενικής
εξοικείωσης επιπέδου 1, µετά τη συµπλήρωση της παρούσας εκπαίδευσης στις εργασίες στον χώρο στάθµευσης µεταξύ
πτήσεων, ο εκπαιδευόµενος θα µπορεί:
1. Να θυµάται τις προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τις εργασίες πάνω ή κοντά στο αεροσκάφος, το
προωθητικό σύστηµα και τα συστήµατα.
2. Να αποδείξει ότι γνωρίζει τις κύριες εργασίες που εκτελούνται στον χώρο στάθµευσης κατά τη διέλευση του αεροσκάφους (µεταξύ δύο πτήσεων) στα ακόλουθα:
α) Θύρες, παράθυρα και θυρίδες.
β) Παροχή ηλεκτρικής ισχύος.
γ) Καύσιµα.
δ) Βοηθητική µονάδα ισχύος.
ε) Προωθητικό σύστηµα.
στ) Πυρασφάλεια.
ζ) Συστήµατα περιβαλλοντικού ελέγχου.
η) Υδραυλική ισχύς.
θ) Σύστηµα προσγείωσης.
ι) Χειριστήρια πτήσης.
ια) Νερό/απόβλητα.
ιβ) Οξυγόνο.
ιγ) Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας κατά την πτήση και κατά την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους.
ιδ) Ηλεκτρονικά βοηθήµατα πτήσης.
ιε) Εξοπλισµό/αντικείµενα επίπλωσης στον θάλαµο επιβατών.
3. Να περιγράφει τον χειρισµό των συστηµάτων και του αεροσκάφους και ιδιαίτερα την πρόσβαση, τη διαθέσιµη ισχύ και
τις πηγές αυτής.
4. Να προσδιορίζει τη θέση των κύριων παρελκοµένων.
5. Να εξηγεί την κανονική λειτουργία κάθε µείζονος συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ορολογίας και της ονοµατολογίας.
6. Να εκτελεί τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης αεροσκάφους στον χώρο στάθµευσης κατά τη διέλευση του αεροσκάφους, για τα ακόλουθα συστήµατα: καυσίµου, προωθητικού συστήµατος, υδραυλικών, συστήµατος προσγείωσης,
νερού/αποβλήτων, οξυγόνου.
7. Nα αποδεικνύει την ικανότητά του στη χρήση των αναφορών του πληρώµατος και των συστηµάτων αναφοράς που φέρει
το αεροσκάφους (για ελάσσονες αποκαταστάσεις βλαβών) και να καθορίζει την αξιοπλοα του αεροσκάφους σύµφωνα µε
τις MEL/CDL.
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8. Να καθορίζει και να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα έγγραφα.
9. Να καθορίζει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση παρελκοµένων κατά τις εργασίες στον χώρο στάθµευσης κατά τη
διέλευση που αναφέρονται στο σκοπό 2.
Ε πίπ ε δ ο 3 Εκ πα ίδε υση συντ ήρ η σης γ ρ α µµής και βά ση ς
Λεπτοµερής περιγραφή, λειτουργία, εύρεση της θέσης των παρελκοµένων, αφαίρεση/τοποθέτηση και διαδικασίες ενσωµατωµένων οργάνων ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών στο επίπεδο που καθορίζεται από το εγχειρίδιο συντήρησης.
Αντικειµενικοί σκοποί του κύκλου µαθηµάτων: Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην εκπαίδευση των επιπέδων
1 και 2, µετά τη συµπλήρωση της εκπαίδευσης γραµµής και βάσης επιπέδου ΙΙΙ, ο εκπαιδευόµενος θα µπορεί:
α) να εκτελεί ελέγχους συστηµάτων, κινητήρα, παρελκοµένων, καθώς και λειτουργικούς ελέγχους όπως καθορίζεται στο
εγχειρίδιο συντήρησης·
β) να συσχετίζει τις πληροφορίες µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διάγνωση βλαβών και την αποκατάσταση
αυτών στο επίπεδο του εγχειριδίου συντήρησης·
γ) να περιγράφει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση παρελκοµένων που αφορούν αποκλειστικά τον συγκεκριµένο τύπο
αεροσκάφους.
2.

Πρότυπο εκπαίδευσης σε τύπο
Η εκπαίδευση σε τύπο πρέπει να περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό τοµέα.

2.1. Θεωρητ ικός τοµέας
Πρέπει να καλύπτονται κατ ελάχιστον οι τοµείς του παρακάτω αναλυτικού προγράµµατος που αναφέρονται στον συγκεκριµένο τύπο αεροσκάφους. Περιλαµβάνονται επίσης πρόσθετοι τοµείς που εισάγονται λόγω τεχνολογικών αλλαγών.
Τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι αυτά που ορίζονται στο στοιχείο 1 παραπάνω.
Για το προσωπικό που είναι αρµόδιο για πιστοποίηση κατηγορίας C, µετά τον πρώτο κύκλο µαθηµάτων εκπαίδευσης σε
τύπο, όλοι οι επόµενοι κύκλοι πρέπει να είναι επιπέδου 1.
Τίτλος εισαγωγικού γνωστικού αντικειµένου

Γενικά περί αεροσκαφών (διαστάσεις/βάρη/µέγιστο βάρος απογείωσης κ.λπ.)
Χρονικά όρια/έλεγχοι συντήρησης
Οριζοντίωση και ζύγιση
Ρυµούλκηση και τροχοδρόµηση
Στάθµευση/αγκυροβόληση
Εξυπηρέτηση αεροσκάφους
Τυποποιηµένες πρακτικές — πρακτικές που αναφέρονται µόνο στον τύπο
Γνωστικό αντικείµενο Β2 — θέµατα ασφαλείας/αλληλεπιδράσεις µε τα µηχανικά
συστήµατα
Γνωστικό αντικείµενο Β1 — θέµατα ασφαλείας/αλληλεπιδράσεις µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα

Αεροπλάνα µε
στροβιλοκινητήρα

Εµβολοφόρα
αεροπλάνα

Ελικόπτερα µε
στροβιλοκινητήρα

Ελικόπτερα
εµβολοφόρα

Ηλεκτρονικά συστήµατα

Β1

C

Β1

C

Β1

C

Β1

C

B2

Ρυθµίσεις πτερυγίων και ανάλυση ταλαντώσεων
Mετάδοση κινήσεων
∆οµή αεροσκάφους
Κύριο στροφείο
Ουραίο στροφείο/σύστηµα µετάδοσης της κίνησης του
στροφείου
Έλεγχος πτήσης του στροφείου

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

—
—
1
—
—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

∆οµή αεροσκάφους
Θύρες ατράκτου
Άτρακτος
Παράθυρα ατράκτου
Πτέρυγες
Οριζόντιο ουραίο πτέρωµα (σταθεροποιητές)
Επιφάνειες ελέγχου πτήσης
Αεροδυναµικά καλύµµατα κινητήρων/Πυλώνες

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
—
—
—
—
—
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στροβιλοκινητήρα

Εµβολοφόρα
αεροπλάνα
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Ελικόπτερα µε
στροβιλοκινητήρα

Ελικόπτερα
εµβολοφόρα

Ηλεκτρονικά συστήµατα

Β1

C

Β1

C

Β1

C

Β1

C

B2

Συστήµατα προσδιορισµού ζώνης και σταθµού

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Παροχή αέρα

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Κλιµατισµός

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Συµπίεση θαλάµου

3

1

—

—

—

—

—

—

1

∆ιατάξεις ασφαλείας και προειδοποίησης

3

1

—

—

—

—

—

—

1

Συστήµατα οργάνων

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Ηλεκτρονικά συστήµατα

2

1

2

1

2

1

2

1

3

Ηλεκτρική ισχύς

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Εξοπλισµός και αντικείµενα επίπλωσης

3

1

3

1

3

1

3

1

—

Απαιτήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης
και εξοπλισµός αναψυχής θαλάµου επιβατών

—

1

—

—

—

—

—

—

3

Πυροπροστασία

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Χειριστήρια Πτήσης

3

1

3

1

3

1

3

1

2

Λειτουργία συστηµάτων: Ηλεκτρική/πλήρως ηλεκτρονική

3

1

—

—

—

—

—

—

3

Συστήµατα καυσίµου

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Υδραυλική ισχύς

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Προστασία από πάγο και βροχή

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Σύστηµα προσγείωσης

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Φώτα

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Οξυγόνο

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Πεπιεσµένος αέρας/δηµιουργία κενού

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Νερό/απόβλητα

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Συστήµατα συντήρησης επί του αεροσκάφους

3

1

3

1

—

—

—

—

3

Κατασκευαστικές διατάξεις και λειτουργία

—

—

—

—

—

—

—

—

1

Απόδοση κινητήρα

3

1

—

—

3

1

—

—

1

Αγωγός εισόδου

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Συµπιεστές

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Θάλαµος καύσης

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Τµήµα στροβίλου

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Εξαγωγή καυσαερίων

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Έδρανα και στεγάνωση

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Λιπαντικά και καύσιµα

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Συστήµατα λίπανσης

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Στροβιλοκινητήρες
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Ελικόπτερα µε
στροβιλοκινητήρα

Ελικόπτερα
εµβολοφόρα

Ηλεκτρονικά συστήµατα

Β1

C

Β1

C

Β1

C

Β1

C

B2

Συστήµατα καυσίµου

3

1

—

—

3

1

—

—

1

Χειριστήρια κινητήρα

3

1

—

—

3

1

—

—

1

Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα FADEC

2

1

—

—

2

1

—

—

3

Συστήµατα αέρα

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Συστήµατα εκκίνησης και ανάφλεξης

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Συστήµατα ενδείξεων κινητήρα

3

1

—

—

3

1

—

—

3

Συστήµατα αύξησης ισχύος

3

1

—

—

—

—

—

—

—

Στροβιλοελικοφόροι κινητήρες

3

1

—

—

—

—

—

—

—

Στροβιλοαξονικοί κινητήρες

—

—

—

—

3

1

—

—

—

Βοηθητικές µονάδες ισχύος (APUs)

3

1

—

—

—

—

—

—

1

Εγκατάσταση του προωθητικού συστήµατος

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Συστήµατα πυροπροστασίας

3

1

—

—

3

1

—

—

1

Παρακολούθηση κινητήρα και λειτουργία στο έδαφος

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Aποθήκευση και διατήρηση του κινητήρα

3

1

—

—

3

1

—

—

—

Απόδοση κινητήρα

—

—

3

1

—

—

3

1

1

Κατασκευή κινητήρα

—

—

3

1

—

—

3

1

1

Συστήµατα καυσίµου κινητήρα

—

—

3

1

—

—

3

1

1

Αναµικτήρες καυσίµου-αέρα

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Συστήµατα έγχυσης καυσίµου

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Χειριστήρια κινητήρα

3

1

—

—

3

1

—

—

1

Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα FADEC

—

—

2

1

—

—

2

1

3

Συστήµατα εκκίνησης και ανάφλεξης

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Συστήµατα επαγωγής, καυσαερίων και ψύξης

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Υπερσυµπίεση/Υπερσυµπίεση µέσω στροβίλου

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Λιπαντικά και καύσιµα

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Συστήµατα λίπανσης

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Συστήµατα ενδείξεων κινητήρα

—

—

3

1

—

—

3

1

3

Εγκατάσταση του προωθητικού συστήµατος

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Παρακολούθηση κινητήρα και λειτουργία στο έδαφος

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Aποθήκευση και διατήρηση του κινητήρα

—

—

3

1

—

—

3

1

—

Εµβολοφόροι κινητήρες:
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Αεροπλάνα µε
στροβιλοκινητήρα

Εµβολοφόρα
αεροπλάνα
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Ελικόπτερα µε
στροβιλοκινητήρα

Ελικόπτερα
εµβολοφόρα

Ηλεκτρονικά συστήµατα

Β1

C

Β1

C

Β1

C

Β1

C

B2

Γενικά περί ελίκων

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Κατασκευή έλικα

3

1

3

1

—

—

—

—

—

Έλεγχος βήµατος έλικα

3

1

3

1

—

—

—

—

—

Συγχρονισµός έλικα

3

1

3

1

—

—

—

—

—

Ηλεκτρονικός έλεγχος έλικα

2

1

2

1

—

—

—

—

3

Προστασία του έλικα από πάγο

3

1

3

1

—

—

—

—

—

Συντήρηση έλικα

3

1

3

1

—

—

—

—

—

Έλικες:

2.2. Πρακτικός τ οµέας
Ο τοµέας πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαµβάνει την εκτέλεση αντιπροσωπευτικών εργασιών συντήρησης και την
αξιολόγησή τους, προκειµένου να επιτευχθούν οι εξής στόχοι:
α) Να διασφαλιστεί η ασφαλής εκτέλεση της συντήρησης, των επιθεωρήσεων και των συνήθων εργασιών σύµφωνα µε το
εγχειρίδιο συντήρησης και άλλες σχετικές οδηγίες και ενέργειες που αφορούν τον τύπο του αεροσκάφους, όπως για
παράδειγµα:η αντιµετώπιση βλαβών, επισκευές, ρυθµίσεις, αντικαταστάσεις, συναρµολόγηση και λειτουργικοί έλεγχοι,
όπως η λειτουργία του κινητήρα κ.λπ., εφόσον απαιτούνται·
β) Nα γίνεται σωστή χρήση όλης της τεχνικής βιβλιογραφίας και των δεδοµένων τεκµηρίωσης για το αεροσκάφος·
γ) Nα χρησιµοποιούνται σωστά τα εξειδικευµένα/ειδικά εργαλεία και ο εξοπλισµός δοκιµών, να εκτελείται η αφαίρεση και
αντικατάσταση των παρελκοµένων και δοµοστοιχείων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον τύπο αεροσκάφους,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ενεργειών συντήρησης πάνω στην πτέρυγα.
3.

Πρότυπο εξετάσεων της εκπαίδευσης σε τύπο
Όπου απαιτείται εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους, οι εξετάσεις πρέπει να είναι γραπτές και να συµµορφώνονται µε τις
εξής απαιτήσεις:
1. Η µορφή της εξέτασης είναι τύπου πολλαπλών επιλογών. Κάθε ερώτηση πολλαπλών επιλογών πρέπει να έχει 3 εναλλακτικές απαντήσεις, από τις οποίες µόνο µία πρέπει να είναι η σωστή απάντηση. Ο χρόνος απάντησης βασίζεται σε ονοµαστικό µέσο χρόνο 120 δευτερολέπτων ανά ερώτηση επιπέδου 3 και 75 δευτερολέπτων ανά ερώτηση επιπέδου 1 ή 2.
2. H εξέταση πρέπει να διεξάγεται µε κλειστά βιβλία. ∆εν επιτρέπεται η χρήση υλικού αναφοράς. Εξαίρεση γίνεται για την
περίπτωση εξέτασης της ικανότητας υποψηφίου Β1 ή Β2 ως προς την ερµηνεία τεχνικών εγγράφων.
3. Ο αριθµός των ερωτήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ερώτηση ανά ώρα θέµατος διδασκαλίας έως τουλάχιστον 2
ερωτήσεις ανά αντικείµενο του αναλυτικού προγράµµατος. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους θα εξετάσει δειγµατοληπτικά τον αριθµό και το επίπεδο των ερωτήσεων κατά τη διαδικασία έγκρισης του κύκλου εκπαίδευσης.
4. Ο ελάχιστος βαθµός που απαιτείται για την επιτυχία στην εξέταση είναι 75 %.
5. ∆εν πρέπει να αφαιρούνται βαθµοί για τις λάθος απαντήσεις προκειµένου να καθοριστεί η επιτυχία ή όχι του υποψηφίου.
6. Η ολοκλήρωση των εξετάσεων ενός γνωστικού αντικειµένου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος της τελικής
εξέτασης, εκτός εάν αυτές περιέχουν τον σωστό αριθµό και επίπεδο των απαιτούµενων ερωτήσεων.

4.

Πρότυπο εξετάσεων σε τύπο
Όπου δεν απαιτείται εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους, οι εξετάσεις πρέπει να είναι προφορικές, γραπτές ή να βασίζονται
σε πρακτική αξιολόγηση ή συνδυασµό αυτών.
Οι ερωτήσεις της προφορικής εξέτασης πρέπει να είναι ανοικτές.
Η γραπτή εξέταση πρέπει να περιλαµβάνει ερωτήσεις προς ανάπτυξη ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Η πρακτική αξιολόγηση πρέπει να κρίνει την ικανότητα ενός προσώπου να εκτελεί µια εργασία.
Τα θέµατα των εξετάσεων πρέπει να επιλέγονται από δείγµα θεµάτων του αναλυτικού προγράµµατος εκπαίδευσης/εξετάσεων σε τύπο σύµφωνα µε το στοιχείο 2, για το ενδεικνυόµενο επίπεδο.
Η εξέταση πρέπει να διασφαλίζει την εκπλήρωση των ακόλουθων αντικειµενικών σκοπών:
α) σωστή και µε σαφή γνώση αναφορά σε θέµατα του αεροσκάφους και των συστηµάτων του·
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β) τη διασφάλιση ασφαλούς εκτέλεσης της συντήρησης, των επιθεωρήσεων και των συνήθων εργασιών σύµφωνα µε το
εγχειρίδιο συντήρησης και άλλες σχετικές οδηγίες και ενέργειες που αφορούν τον τύπο του αεροσκάφους, όπως, για
παράδειγµα, την αντιµετώπιση βλαβών, επισκευές, ρυθµίσεις, αντικαταστάσεις, συναρµολόγηση και λειτουργικούς ελέγχους, όπως η λειτουργία του κινητήρα κ.λπ., εφόσον απαιτούνται·
γ) Τη σωστή χρήση όλης της τεχνικής βιβλιογραφίας και των δεδοµένων τεκµηρίωσης για το αεροσκάφος·
δ) Τη σωστή χρήση εξειδικευµένων/ειδικών εργαλείων και εξοπλισµού δοκιµών, τη διενέργεια της αφαίρεσης και αντικατάστασης των παρελκοµένων και δοµοστοιχείων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον τύπο αεροσκάφους, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ενεργειών συντήρησης πάνω στην πτέρυγα.
Ο εξεταστής πρέπει να συντάσσει γραπτή έκθεση όπου εξηγεί τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας του υποψηφίου.
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Προσάρτηµα IV
Απαιτήσεις πείρας για την επέκταση ισχύος της άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος-66
Ο πίνακας παρακάτω αναφέρει τις απαιτήσεις πείρας για την πρόσθεση καινούργιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας σε υπάρχουσα
άδεια κατά το µέρος 66.
Η πείρα πρέπει να είναι πρακτική πείρα συντήρησης σε αεροσκάφος που εκτελεί πτητική λειτουργία, στην υποκατηγορία που
αφορά την εφαρµογή.
Η απαίτηση πείρας µειώνεται κατά 50 % εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει έναν εγκεκριµένο κατά το µέρος 147 κύκλο εκπαίδευσης που είναι σχετικός µε την υποκατηγορία.
Σε:
Από:

Α1

Α1

Α2

Α3

Α4

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 µήνες

6 µήνες

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

1 έτος

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

6 µήνες

1 έτος

B1.1

B1.2

B1.3

Α2

6 µήνες

Α3

6 µήνες

6 µήνες

Α4

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

B1.1

Καµία

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

B1.2

6 µήνες

Καµία

6 µήνες

6 µήνες

2 έτη

B1.3

6 µήνες

6 µήνες

Καµία

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

B1.4

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

Καµία

2 έτη

6 µήνες

2 έτη

B2

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

6 µήνες

1 έτος

1 έτος

1 έτος

B1.4

B2

2 έτη
1 έτος

Προσάρτηµα V
Έντυπο αίτησης και υπόδειγµα τυποποιηµένης µορφής άδειας
Το παρόν προσάρτηµα περιλαµβάνει ένα υπόδειγµα της άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66 και το σχετικό
έντυπο αίτησης για την εν λόγω άδεια.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους µπορεί να προβεί σε τροποποίηση του Εντύπου 19 του ΕΑSA ώστε να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες που θα δικαιολογούν τις περιπτώσεις στις οποίες οι εθνικές απαιτήσεις επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση της
άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66, εκτός του πλαισίου της απαίτησης του µέρους 145 για σκοπούς µη εµπορικής αεροµεταφοράς.
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ΜΕΡΟΣ-66 Α∆ΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1. Στις επόµενες σελίδες παρατίθεται ένα παράδειγµα άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66.
2. Το έγγραφο πρέπει να εκτυπώνεται στην τυποποιηµένη µορφή που παρατίθεται αλλά µπορεί να σµικρυνθεί για διευκόλυνση
της ηλεκτρονικής σύνταξής του µέσω υπολογιστή, εάν απαιτείται. Εάν το µέγεθός του µικρύνει, θα πρέπει να δοθεί προσοχή
ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος στις θέσεις όπου απαιτούνται επίσηµες σφραγίδες. Τα έγγραφα που δηµιουργούνται στον
υπολογιστή δεν χρειάζεται να έχουν εκτυπωµένα όλα τα πεδία (κουτάκια) όταν κάποια από αυτά µένουν κενά, αρκεί το
έγγραφο να µπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς ως άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66
3. Το έγγραφο µπορεί να εκτυπώνεται στην αγγλική γλώσσα ή στην επίσηµη γλώσσα του σχετικού κράτους µέλους, εάν όµως
χρησιµοποιηθεί η επίσηµη γλώσσα του σχετικού κράτους µέλους, επισυνάπτεται ένα δεύτερο αντίτυπο στην αγγλική γλώσσα
για τον κάτοχο άδειας ο οποίος εργάζεται έξω από το κράτος µέλος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έγγραφο γίνεται κατανοητό, για σκοπούς αµοιβαίας αναγνώρισης.
4. Ο κάθε κάτοχος άδειας πρέπει να έχει µοναδικό αριθµό άδειας που βασίζεται σε εθνικό σύστηµα αναγνώρισης και σε ταυτοποίησή του βάσει γραµµάτων και αριθµών.
5. Οι σελίδες του εγγράφου µπορούν να τεθούν σε οποιαδήποτε σειρά και δεν χρειάζεται να έχουν κάποια ή οποιαδήποτε διαχωριστική γραµµή, εφόσον τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό έχουν διαταχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η µορφή κάθε σελίδας του να µπορεί να ταυτιστεί µε σαφήνεια µε αυτήν του υποδείγµατος της άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το
µέρος 66, που περιέχεται εδώ. ∆εν χρειάζεται η έκδοση της άδειας ικανότητας σε τύπο αεροσκάφους έως ότου περιληφθεί
η πρώτη καταχώριση τύπου στην άδεια.
6. Το έγγραφο µπορεί να συνταχθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ή από εγκεκριµένο κατά το µέρος 145 φορέα
συντήρησης, σύµφωνα µε διαδικασία η οποία έχει εγκριθεί από το κράτος µέλος και η οποία περιέχεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εν λόγω φορέα, αλλά σε κάθε περίπτωση η έκδοση του εγγράφου γίνεται από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους.
7. Η σύνταξη κειµένου τροποποίησης σε υπάρχουσα άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66 µπορεί να γίνει από
την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ή από εγκεκριµένο κατά το µέρος 145 φορέα συντήρησης, σύµφωνα µε διαδικασία
που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους και η οποία περιέχεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εν
λόγω φορέα, αλλά σε κάθε περίπτωση η έκδοση του εγγράφου µε την τροποποίηση γίνεται από την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους.
8. Μετά την έκδοση της άδειας συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66, το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται πρέπει να τη
φυλάσσει σε καλή κατάσταση και να παραµένει υπεύθυνος για την εξασφάλιση της µη καταχώρισης σε αυτήν στοιχείων από
µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
9. Η παράλειψη συµµόρφωσης µε το στοιχείο 8 µπορεί να καταστήσει το έγγραφο άκυρο, να οδηγήσει στην απαγόρευση της
κατοχής οποιασδήποτε εξουσιοδότησης πιστοποίησης κατά το µέρος 145 και να οδηγήσει στην ποινική δίωξη του κατόχου
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
10. Η άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος 66 αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη µέλη και δεν απαιτείται η ανταλλαγή
της µε νέα άδεια κατά την εργασία σε άλλο κράτος µέλος.
11. Το παράρτηµα στο έντυπο 26 του EASA είναι προαιρετικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για να περιληφθούν εθνικά
δικαιώµατα του κατόχου, τα οποία δεν καλύπτονται από το µέρος 66, στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω δικαιώµατα καλύπτονταν από τους εθνικούς κανονισµούς που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του µέρους 66.
12. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η πραγµατική άδεια συντήρησης αεροσκαφών κατά το µέρος-66, η οποία εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, µπορεί να έχει διαφορετική σειρά σελίδων και να µην έχει διαχωριστικές γραµµές.
13. Όσον αφορά τη σελίδα ικανότητας σε τύπο αεροσκάφους, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους µπορεί να επιλέξει να µην
την εκδώσει έως ότου χρειαστεί να γίνει για πρώτη φορά καταχώριση ικανότητας σε τύπο αεροσκάφους επί της άδειας και,
εφόσον υπάρχει ένας αριθµός τύπων αεροσκαφών προς αναγραφή, η αεροπορική αρχή θα εκδίδει περισσότερες από µία
σελίδες ικανότητας σε τύπο αεροσκάφους.
14. Με επιφύλαξη του σηµείου 13, κάθε σελίδα που εκδίδεται θα είναι της συγκεκριµένης µορφής και θα περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται για τη συγκεκριµένη σελίδα.
15. Εάν δεν ισχύουν περιορισµοί, στη σελίδα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ εκτυπώνεται η φράση «Άνευ περιορισµών».
16. Όταν χρησιµοποιείται προεκτυπωµένη µορφή, κάθε πεδίο κατηγορίας, υποκατηγορίας ή ικανότητας τύπου το οποίο δεν
περιέχει καταχώριση ικανότητας πρέπει να επισηµαίνεται για να είναι εµφανές ότι δεν έχει αποκτηθεί η ικανότητα σε τύπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(ΜΕΡΟΣ-147)
147.1
Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, η αρµόδια αρχή είναι:
1. για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους στην επικράτεια κράτους µέλους, η αρχή που
καθορίζεται από το εν λόγω κράτος µέλος,
2. για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους σε τρίτη χώρα, ο Οργανισµός.
Ενότητα Α
ΤΜΗΜΑ A
ΓΕΝΙΚΑ
147.Α.05 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι φορείς που επιθυµούν να λάβουν έγκριση για την
παροχή κατάρτισης ή/και τη διεξαγωγή εξετάσεων, όπως καθορίζεται στο µέρος 66.
147.A.10 Γενικά
Ως φορέας κατάρτισης νοείται ο φορέας ή µέρος αυτού που είναι καταχωρισµένος ως νοµικό πρόσωπο.
147.A.15 Αίτηση
Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ή την τροποποίηση υφιστάµενης έγκρισης υποβάλλεται σε τέτοια µορφή και κατά τέτοιο
τρόπο όπως καθορίζεται από την αρµόδια αρχή.
ΤΜΗΜΑ Β
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
147.Α.100 Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις
α) Το µέγεθος και η δοµή των εγκαταστάσεων εξασφαλίζουν προστασία από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, καθώς και
την ορθή διεξαγωγή του συνόλου της προγραµµατισµένης κατάρτισης και των εξετάσεων οποιαδήποτε ηµέρα.
β) ∆ιατίθενται κατάλληλοι, πλήρως κλειστοί χώροι, χωριστά από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, για τη διδασκαλία της θεωρίας
και τη διεξαγωγή των εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων.
1. Ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευοµένων που συµµετέχουν στη θεωρητική κατάρτιση κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
κύκλου µαθηµάτων δεν υπερβαίνει τους είκοσι οκτώ.
2. Το µέγεθος των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τις εξετάσεις είναι τέτοιο ώστε, κατά τις εξετάσεις, να µη
µπορεί ένας εκπαιδευόµενος να διαβάσει από τη θέση του το γραπτό των εξετάσεων ή την οθόνη του υπολογιστή ενός
άλλου εκπαιδευοµένου.
γ) Το περιβάλλον των εγκαταστάσεων του στοιχείου β) διατηρείται σε τέτοια κατάσταση ώστε όλοι οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να συγκεντρωθούν στις σπουδές ή στις εξετάσεις τους, αναλόγως, χωρίς αδικαιολόγητη διάσπαση της προσοχής τους
ή δυσφορία.
δ) Όσον αφορά την περίπτωση κύκλου µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης, διατίθενται εργαστήρια βασικής εκπαίδευσης ή/και
εγκαταστάσεις συντήρησης, ξεχωριστά από τις αίθουσες διδασκαλίας, µε σκοπό την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στον προγραµµατισµένο κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης. Εάν, ωστόσο, ο φορέας δεν διαθέτει τις εν λόγω εγκαταστάσεις, µπορεί να προβεί σε συµφωνία µε άλλον φορέα, ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τα εργαστήρια ή/και τις εγκαταστάσεις συντήρησης και στη περίπτωση αυτή συντάσσεται γραπτή συµφωνία µε τον εν λόγω φορέα, η οποία θα καθορίζει
τους όρους πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων. Η αρµόδια αρχή απαιτεί πρόσβαση στον φορέα µε τον οποίο έχει
συναφθεί σχετική σύµβαση και η γραπτή συµφωνία αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω πρόσβαση.
ε) Στην περίπτωση κύκλου µαθηµάτων εκπαίδευσης σε τύπο/καθήκοντα αεροσκάφους παρέχεται πρόσβαση σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις, οι οποίες περιέχουν υποδείγµατα του τύπου αεροσκάφους όπως καθορίζεται στην 147.Α.115, στοιχείο δ).
στ) Ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευοµένων που συµµετέχουν στην πρακτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
κύκλου µαθηµάτων δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε ανά επόπτη ή αξιολογητή.
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ζ) Για τους εκπαιδευτές, τους εξεταστές θεωρητικών γνώσεων και τους αξιολογητές των πρακτικών γνώσεων διατίθενται γραφεία επιπέδου τέτοιου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανωτέρω µπορούν να προετοιµασθούν για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, χωρίς αδικαιολόγητη διάσπαση της προσοχής τους ή δυσφορία.
η) ∆ιατίθενται ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι για το εξεταστικό υλικό και τα αρχεία κατάρτισης. Το περιβάλλον αποθήκευσης
είναι τέτοιο ώστε τα έγγραφα να παραµένουν σε καλή κατάσταση για την περίοδο διαφύλαξης που ορίζει η 147.Α.125. Oι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα γραφεία µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται
επαρκής ασφάλεια.
θ) ∆ιατίθεται βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει όλο το τεχνικό υλικό που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείµενο και στο επίπεδο της
παρεχόµενης κατάρτισης.

147.Α.105 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό
α) Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εταιρική εξουσία προκειµένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι
υποχρεώσεις που αφορούν την κατάρτιση µπορούν να χρηµατοδοτούνται και να εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που
καθορίζονται από το παρόν µέρος.
β) Ορίζεται ένα πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαµβάνεται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης του
φορέα κατάρτισης στη συντήρηση αεροσκαφών προς τις απαιτήσεις του παρόντος µέρους. Το (τα) εν λόγω πρόσωπο(-α)
είναι υπεύθυνο(-α) απέναντι στον υπόλογο διευθυντή. Το ανώτερο στην ιεραρχία πρόσωπο ή ένα πρόσωπο από την οµάδα
προσώπων µπορεί επίσης να είναι ο υπόλογος διευθυντής, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που αφορούν τον υπόλογο διευθυντή, όπως ορίζεται στο στοιχείο α).
γ) Ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση προσλαµβάνει επαρκές προσωπικό για τον προγραµµατισµό/την παροχή θεωρητικής
και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη διεξαγωγή εξετάσεων θεωρητικών γνώσεων και αξιολογήσεων πρακτικών
γνώσεων, σύµφωνα µε την έγκριση.
δ) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ), όταν χρησιµοποιείται άλλος φορέας για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των πρακτικών γνώσεων, µπορεί να ανατεθεί στο προσωπικό του εν λόγω φορέα η διεξαγωγή της πρακτικής εκπαίδευσης και των αξιολογήσεων.
ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να εκτελέσει συνδυασµό καθηκόντων εκπαιδευτή, εξεταστή και αξιολογητή, µε την επιφύλαξη
της συµµόρφωσης προς το στοιχείο στ).
στ) Η πείρα και τα προσόντα των εκπαιδευτών, των εξεταστών θεωρητικών γνώσεων και των αξιολογητών πρακτικών γνώσεων
ανταποκρίνονται σε επίσηµα αναγνωρισµένο πρότυπο.
ζ) Οι εξεταστές θεωρητικών γνώσεων και οι αξιολογητές πρακτικών γνώσεων καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του
φορέα προκειµένου να λάβουν σχετική εξουσιοδότηση.
η) Τουλάχιστον κάθε είκοσι τέσσερις µήνες παρέχεται στους εκπαιδευτές και τους εξεταστές θεωρητικών γνώσεων ενηµερωµένη
κατάρτιση σχετικά µε την τρέχουσα τεχνολογία, τις πρακτικές δεξιότητες, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές εκπαίδευσης που αρµόζουν στις παρεχόµενες ή εξεταζόµενες γνώσεις.

147.A.110 Αρχεία εκπαιδευτών, εξεταστών και αξιολογητών
α) Ο φορέας διατηρεί αρχείο όλων των εκπαιδευτών, εξεταστών θεωρητικών γνώσεων και αξιολογητών πρακτικών γνώσεων. Στα
αρχεία αυτά καταγράφεται η πείρα, τα προσόντα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και κάθε µεταγενέστερη εκπαίδευση.
β) Καθορίζονται οι όροι εντολής όλων των εκπαιδευτών, των εξεταστών θεωρητικών γνώσεων και των αξιολογητών πρακτικών
γνώσεων.

147.A.115 Εκπαιδευτικός εξοπλισµός
α) Οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν κατάλληλο εποπτικό εξοπλισµό, τέτοιου επιπέδου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν µε ευκολία να διαβάζουν τα κείµενα/σχέδια/διαγράµµατα και εικόνες των παρουσιάσεων από οποιαδήποτε
θέση στην αίθουσα διδασκαλίας.
Τα εποπτικά µέσα περιλαµβάνουν αντιπροσωπευτικά συνθετικά εκπαιδευτικά µέσα για τη διευκόλυνση της κατανόησης από
τους εκπαιδευόµενους του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω µέσα θεωρούνται
χρήσιµα για τέτοιους σκοπούς.
β) Τα εργαστήρια ή/και οι εγκαταστάσεις συντήρησης της βασικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την 147.Α.100, στοιχείο δ), πρέπει
να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισµό για την εκτέλεση του εγκεκριµένου πεδίου κατάρτισης.
γ) Τα εργαστήρια ή/και οι εγκαταστάσεις συντήρησης της βασικής εκπαίδευσης, όπως καθορίζει η 147.Α.100, στοιχείο δ),
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη επιλογή αεροσκαφών, κινητήρων, µερών αεροσκαφών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού αεροπλοΐας.
δ) Ο φορέας εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους, όπως καθορίζει η 147.Α.100, στοιχείο ε) πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στον
κατάλληλο τύπο αεροσκάφους. Μπορεί να γίνει χρήση συνθετικών εκπαιδευτικών µέσων, εφόσον αυτά εξασφαλίζουν επαρκή
πρότυπα εκπαίδευσης.
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147.A.120 Εκπαιδευτικό υλικό συντήρησης
α) Στον εκπαιδευόµενο παρέχεται υλικό το οποίο αφορά τον κύκλο µαθηµάτων συντήρησης και καλύπτει, ανάλογα µε τη περίπτωση:
1. το αναλυτικό πρόγραµµα βασικών γνώσεων που καθορίζεται στο µέρος-66 για τη σχετική κατηγορία ή υποκατηγορία
άδειας συντήρησης αεροσκάφους και
2. την ύλη του κύκλου µαθηµάτων τύπου που απαιτείται από το µέρος-66 για τον σχετικό τύπο αεροσκάφους και τη σχετική κατηγορία ή υποκατηγορία άδειας συντήρησης αεροσκάφους.
β) Οι εκπαιδευόµενοι έχουν πρόσβαση σε υποδείγµατα τεκµηρίωσης της συντήρησης και σε τεχνικές πληροφορίες που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη, όπως καθορίζεται στην 147.Α.100, στοιχείο θ).
147.A.125 Αρχεία
Ο φορέας διατηρεί τα αρχεία σχετικά µε την εκπαίδευση, τις εξετάσεις και την αξιολόγηση όλων των εκπαιδευοµένων για τουλάχιστον πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση του κύκλου µαθηµάτων εκπαίδευσής τους.
147.A.130 ∆ιαδικασίες εκπαίδευσης και σύστηµα ποιότητας
α) Ο φορέας καθιερώνει διαδικασίες αποδεκτές από την αρµόδια αρχή προκειµένου να διασφαλίσει τα κατάλληλα πρότυπα
εκπαίδευσης και τη συµµόρφωση προς όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος µέρους.
β) Ο φορέας εγκαθιστά σύστηµα ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων:
1. µιας ανεξάρτητης διαδικασίας ελέγχου η οποία παρακολουθεί τα πρότυπα εκπαίδευσης, την αρτιότητα των εξετάσεων
θεωρητικών γνώσεων και των αξιολογήσεων πρακτικών γνώσεων, τη συµµόρφωση προς τις διαδικασίες, καθώς και την
επάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, και
2. ενός συστήµατος ανατροφοδότησης των πορισµάτων του ελέγχου προς το (τα) πρόσωπο(-α) και τελικά στον υπόλογο
διευθυντή που αναφέρονται στην 147.Α.105, στοιχείο α), προκειµένου να εξασφαλίζονται οι όποιες αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
147.A.135 Εξετάσεις
α) Το προσωπικό των εξετάσεων διασφαλίζει το απόρρητο όλων των ερωτήσεων.
β) Ο εκπαιδευόµενος που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια εξέτασης θεωρητικών γνώσεων να αντιγράφει ή να κατέχει υλικό που
σχετίζεται µε την ύλη των εξετάσεων και αυτό δεν είναι τα έντυπα των εξετάσεων και τα σχετικά εγκεκριµένα έγγραφα αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν του επιτρέπεται η συµµετοχή σε καµία εξέταση για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του περιστατικού. Κάθε παρόµοιο περιστατικό γνωστοποιείται στην αρµόδια αρχή µαζί µε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε κάθε σχετική έρευνα εντός ενός ηµερολογιακού µήνα.
γ) Ο εξεταστής που εντοπίζεται, κατά τη διάρκεια εξέτασης θεωρητικών γνώσεων, να παρέχει απαντήσεις των ερωτήσεων σε εξεταζόµενο εκπαιδευόµενο χάνει την ιδιότητα του εξεταστή και η εξέταση θεωρείται άκυρη. Κάθε παρόµοιο περιστατικό γνωστοποιείται στην αρµόδια αρχή εντός ενός ηµερολογιακού µήνα.
147.A.140 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
α) Ο φορέας διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας για χρήση από τον ίδιο, το οποίο περιγράφει τον φορέα και τις λειτουργίες του
και περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από τον υπόλογο διευθυντή, που επιβεβαιώνει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση και όλα τα συναφή εγχειρίδια καθορίζουν τη συµµόρφωση του συγκεκριµένου φορέα προς το
παρόν µέρος και ότι η συµµόρφωση αυτή τηρείται πάντα.
2. Τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) όνοµα/ονόµατα των προσώπων που ορίζονται σύµφωνα µε την 147.Α.105 στοιχείο
β).
3. Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του (των) προσώπου(-ων) που καθορίζονται στο σηµείο 2, συµπεριλαµβανοµένων
των θεµάτων τα οποία θα µπορούν να χειρίζονται απευθείας µε την αρµόδια αρχή εκ µέρους του φορέα κατάρτισης στη
συντήρηση.
4. Οργανόγραµµα του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση που παριστά την αλληλουχία ευθυνών του (των) προσώπου(-ων)
που ορίζεται(-ονται) στο στοιχείο α), σηµείο 2).
5. Κατάλογο των εκπαιδευτών, εξεταστών θεωρητικών γνώσεων και αξιολογητών πρακτικών γνώσεων.
6. Γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και εξετάσεων που υπάρχουν σε κάθε διεύθυνση που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση και, ενδεχοµένως, σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, όπως
απαιτείται από την 147.Α.145, στοιχείο β).
7. Κατάλογο των κύκλων µαθηµάτων κατάρτισης στη συντήρηση, που καθορίζουν το εύρος εφαρµογής της έγκρισης.
8. Τη διαδικασία τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση.
9. Τις διαδικασίες του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση, όπως απαιτείται από την 147.Α.130, στοιχείο α).
10. Τη διαδικασία ελέγχου του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση, όπως απαιτείται από την 147.Α.145, στοιχείο γ), όταν
αυτός είναι εξουσιοδοτηµένος να παρέχει εκπαίδευση και να διεξάγει εξετάσεις ή αξιολογήσεις σε χώρους µακριά από
τις τοποθεσίες που καθορίζονται στην 147.Α.145, στοιχείο β).
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11. Κατάλογο των τοποθεσιών που ορίζονται στην 147.Α.145, στοιχείο β).
12. Κατάλογο των φορέων, κατά περίπτωση, όπως προβλέπονται στην 147.Α.145, στοιχείο δ).
β) Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση καθώς και κάθε τροποποίηση που ακολουθεί εγκρίνονται
από την αρµόδια αρχή.
γ) Με επιφύλαξη της παραγράφου β), µικρές τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας µπορούν να εγκριθούν µέσω διαδικασίας
του εγχειριδίου λειτουργίας (εφεξής καλείται έµµεση έγκριση).
147.A.145 ∆ικαιώµατα του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
α) Ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση µπορεί να πραγµατοποιεί τα ακόλουθα, εφόσον επιτρέπονται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του και σύµφωνα µε αυτό:
1. κύκλους µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα θεµάτων του µέρους-66, ή µέρος
αυτών.
2. κύκλους µαθηµάτων εκπαίδευσης σε τύπο/καθήκοντα αεροσκάφους, σύµφωνα µε το µέρος-66.
3. τις εξετάσεις εκ µέρους της αρµόδιας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης εκπαιδευοµένων που δεν παρακολούθησαν τον κύκλο µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης ή τον κύκλο µαθηµάτων εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους στον συγκεκριµένο φορέα κατάρτισης στη συντήρηση.
4. την έκδοση πιστοποιητικών σύµφωνα µε το προσάρτηµα ΙΙΙ µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εγκεκριµένου κύκλου
µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης ή του κύκλου µαθηµάτων εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους και µετά από τις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως καθορίζονται στο στοιχείο α), σηµείο 1), στο στοιχείο α), σηµείο 2) και στο στοιχείο α), σηµείο 3),
κατά περίπτωση.
β) η εκπαίδευση, οι εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και οι αξιολογήσεις πρακτικών γνώσεων µπορούν να διεξάγονται µόνο στις
τοποθεσίες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό έγκρισης ή/και σε οποιαδήποτε τοποθεσία που καθορίζεται στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση.
γ) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση µπορεί να παρέχει εκπαίδευση και να διεξάγει εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και αξιολογήσεις πρακτικών γνώσεων σε τοποθεσίες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται
στο στοιχείο β), µόνο σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας αυτού. Οι τοποθεσίες
αυτές δεν χρειάζεται να καταγραφούν στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση.
δ) 1. Ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση µπορεί να αναθέσει υπεργολαβικά τη διεξαγωγή της βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους και των σχετικών εξετάσεων σε φορέα που δεν είναι φορέας κατάρτισης
στη συντήρηση, µόνο εφόσον αυτός υπάγεται στον έλεγχο του συστήµατος ποιότητας του φορέα κατάρτισης στη
συντήρηση.
2. Η υπεργολαβική ανάθεση της βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και των σχετικών εξετάσεων περιορίζεται στα γνωστικά
αντικείµενα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10, του µέρους-66, προσάρτηµα Ι.
3. Η υπεργολαβική ανάθεση της εκπαίδευσης τύπου και των σχετικών εξετάσεων περιορίζεται στο σύστηµα παραγωγής
ισχύος και τα ηλεκτρονικά συστήµατα αεροπλοΐας.
ε) Είναι δυνατόν ένας φορέας να µην διαθέτει έγκριση για τη διενέργεια µόνο εξετάσεων εάν δεν διαθέτει έγκριση για τη διενέργεια εκπαίδευσης.
147.A.150 Αλλαγές στον φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
α) Ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση ενηµερώνει την αρµόδια αρχή σχετικά µε κάθε προτεινόµενη αλλαγή στον φορέα η
οποία επηρεάζει την έγκριση πριν από την υλοποίηση αυτής της αλλαγής, προκειµένου η αρµόδια αρχή να µπορεί να κρίνει
αν υπάρχει συνεχής συµµόρφωση του φορέα προς το παρόν µέρος και να τροποποιεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το πιστοποιητικό έγκρισής του.
β) Η αρµόδια αρχή δύναται να καθορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο φορέας κατάρτισης στη συντήρηση µπορεί να
λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των εν λόγω αλλαγών, εκτός εάν η αρχή κρίνει ότι η έγκριση του φορέα πρέπει να ανασταλεί.
γ) Η παράλειψη γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή των εν λόγω αλλαγών µπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή ανάκληση του
πιστοποιητικού έγκρισης του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση, µε αναδροµική ισχύ από την πραγµατική ηµεροµηνία των
αλλαγών.
147.A.155 Συνέχιση της ισχύος
α) Μια έγκριση χορηγείται για απεριόριστη διάρκεια. Η έγκριση παραµένει σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι:
1. ο φορέας εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε το παρόν µέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των
πορισµάτων όπως καθορίζεται στην 147.Β.130, και
2. παρέχεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα πρόσβασης στον φορέα προκειµένου να διαπιστωθεί η συνέχιση της συµµόρφωσης µε το παρόν µέρος, και
3. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης ή ανάκλησης.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η έγκριση επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή.

L 315/155

L 315/156

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

147.Α.160 Πορίσµατα
α) Πόρισµα επιπέδου 1 είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1. οποιαδήποτε σηµαντική παράλειψη συµµόρφωσης µε τη διαδικασία εξετάσεων που θα καθιστούσε άκυρη την (τις)
εξέταση/εξετάσεις,
2. άρνηση για πρόσβαση της αρµόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του φορέα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, µετά από δύο γραπτές αιτήσεις,
3. απουσία υπόλογου διευθυντή,
4. σηµαντική παράλειψη συµµόρφωσης µε τη διαδικασία εκπαίδευσης.
β) Πόρισµα επιπέδου 2 είναι κάθε παράλειψη συµµόρφωσης µε τη διαδικασία εκπαίδευσης η οποία δεν αποτελεί πόρισµα επιπέδου 1.
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 147.Β.130, ο κάτοχος της έγκρισης
φορέα κατάρτισης στη συντήρηση καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές
ενέργειες, στον απαιτούµενο από την αρµόδια αρχή βαθµό, εντός της περιόδου που συµφωνείται µε την εν λόγω αρχή.
TΜΗΜΑ Γ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
147.A.200 Εγκεκριµένος κύκλος µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης
α) Ο εγκεκριµένος κύκλος µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης αποτελείται από τους εξής τοµείς: εκπαίδευση θεωρητικών
γνώσεων, εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, εκπαίδευση πρακτικών γνώσεων και αξιολόγηση πρακτικών γνώσεων.
β) Ο τοµέας εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων καλύπτει την ύλη για την άδεια συντήρησης αεροσκάφους κατηγορίας ή υποκατηγορίας Α, Β1 ή Β2, όπως καθορίζεται στο µέρος-66.
γ) Ο τοµέας της εξέτασης των θεωρητικών γνώσεων καλύπτει αντιπροσωπευτική επιλογή θεµάτων από τον τοµέα εκπαίδευσης
του στοιχείου β).
δ) Ο τοµέας εκπαίδευσης πρακτικών γνώσεων καλύπτει την πρακτική χρήση των κοινών εργαλείων και εξοπλισµού, την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση αντιπροσωπευτικής επιλογής τµηµάτων αεροσκάφους και τη συµµετοχή σε αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης που εκτελούνται σε σχέση µε το συγκεκριµένο πλήρες γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε
το µέρος-66.
ε) Ο τοµέας της αξιολόγησης πρακτικών γνώσεων καλύπτει την εκπαίδευση πρακτικών γνώσεων και καθορίζει αν ο εκπαιδευόµενος είναι ικανός να χρησιµοποιεί εργαλεία και εξοπλισµό, καθώς και να εργάζεται σύµφωνα µε τα εγχειρίδια συντήρησης.
στ) Η χρονική διάρκεια των κύκλων µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης καθορίζεται από το προσάρτηµα Ι.
ζ) Η χρονική διάρκεια των κύκλων µαθηµάτων µετατροπής µεταξύ των (υπο)κατηγοριών καθορίζεται µετά από αξιολόγηση του
αναλυτικού προγράµµατος της βασικής εκπαίδευσης και των σχετικών αναγκών πρακτικής εκπαίδευσης.
147.A.205 Εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων
Οι εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων:
α) συµφωνούν µε το πρότυπο που καθορίζεται στο µέρος-66.
β) διεξάγονται χωρίς τη χρήση εκπαιδευτικών σηµειώσεων.
γ) καλύπτουν αντιπροσωπευτική ύλη από το συγκεκριµένο ολοκληρωµένο γνωστικό αντικείµενο εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το
µέρος-66.
147.A.210 Αξιολόγηση βασικών πρακτικών γνώσεων
α) Οι αξιολογήσεις των βασικών πρακτικών γνώσεων διεξάγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης
στη συντήρηση από τους διορισµένους αξιολογητές πρακτικών γνώσεων, µετά από την περάτωση κάθε περιόδου επισκέψεων
στα εργαστήρια/στις εγκαταστάσεις συντήρησης που χρησιµοποιούνται για την πρακτική εκπαίδευση.
β) Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να αξιολογηθεί µε προβιβάσιµο βαθµό, όσον αφορά στην 147.Α.200, στοιχείο ε).
ΤΜΗΜΑ ∆
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΥΠΟ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
147.A.300 Εκπαίδευση σε τύπο/καθήκοντα αεροσκάφους
Ένας φορέας κατάρτισης στη συντήρηση λαµβάνει έγκριση να διεξάγει εκπαίδευση σε τύπο ή/και καθήκοντα αεροσκάφους
σύµφωνα µε το µέρος-66, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης προς το πρότυπο που καθορίζεται στο µέρος-66.Α.45.
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147.A.305 Εξετάσεις σε τύπο αεροσκάφους και αξιολογήσεις καθηκόντων
Ένας φορέας κατάρτισης στη συντήρηση στον οποίον έχει χορηγηθεί έγκριση σύµφωνα µε την 147.Α.300 για να διεξάγει εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους, διεξάγει τις εξετάσεις για τον τύπο αεροσκάφους ή τις αξιολογήσεις καθηκόντων αεροσκάφους
που καθορίζονται στο µέρος-66, µε την επιφύλαξης της συµµόρφωσης προς το πρότυπο σχετικά µε τον τύπο ή/και τα καθήκοντα αεροσκάφους που καθορίζεται στο µέρος-66.Α.45.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΜΗΜΑ A
ΓΕΝΙΚΑ

147.B.05 Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι αρχές που είναι αρµόδιες για τις
διαδικασίες αίτησης και εφαρµογής της Ενότητας Α του παρόντος µέρους.

147.B.10 Αρµόδια αρχή
α) Γενικά
Το κράτος µέλος καθορίζει µια αρµόδια αρχή µε καθορισµένες αρµοδιότητες για την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση ισχύος των πιστοποιητικών του µέρους-147. Η εν λόγω αρµόδια αρχή καθιερώνει γραπτές διαδικασίες και
οργανωτική δοµή.
β) ∆υναµικό
Η αρµόδια αρχή είναι κατάλληλα στελεχωµένη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος µέρους.
γ) ∆ιαδικασίες
Η αρµόδια αρχή καθιερώνει διαδικασίες που αναφέρουν λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε
το παρόν µέρος.
Οι διαδικασίες αναθεωρούνται και τροποποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής συµµόρφωση.

147.B.15 Αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης
Ο οργανισµός αναπτύσσει αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την αρµόδια αρχή προκειµένου να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε το παρόν µέρος. Εφόσον διαπιστωθεί συµµόρφωση µε τα αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης, θεωρείται ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος µέρους.

147.B.20 Τήρηση αρχείων
α) Η αρµόδια αρχή καθιερώνει σύστηµα τήρησης αρχείων που επιτρέπει την επαρκή ιχνηλασιµότητα της διαδικασίας έκδοσης,
ανανέωσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε έγκρισης.
β) Τα αρχεία για την εποπτεία των φορέων κατάρτισης στη συντήρηση περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
1. την αίτηση για την έγκριση φορέα,
2. το πιστοποιητικό έγκρισης φορέα, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αλλαγών,
3. ένα αντίγραφο του προγράµµατος ελέγχου όπου καταγράφονται οι ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων ελέγχων και των
ελέγχων που διεξήχθησαν,
4. τα αρχεία συνεχούς επιτήρησης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αρχείων ελέγχου,
5. αντίγραφα όλης της σχετικής αλληλογραφίας,
6. λεπτοµερή στοιχεία για οποιεσδήποτε εξαιρέσεις και ενέργειες επιβολής,
7. τυχόν εκθέσεις από άλλες αρµόδιες αρχές που σχετίζονται µε την εποπτεία του φορέα,
8. το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα και τις τροποποιήσεις αυτού.
γ) Η ελάχιστη περίοδος φύλαξης των αρχείων του στοιχείου β) είναι τέσσερα έτη.
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147.Β.25 Εξαιρέσεις
α) Η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρέσει µια κρατική σχολή εκπαίδευσης από:
1. την υποχρέωση να αποτελεί φορέα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 147.Α.10,
2. την υποχρέωση να διαθέτει υπόλογο διευθυντή, µε την επιφύλαξη του περιορισµού ότι η σχολή διορίζει ένα ανώτερο στην
ιεραρχία πρόσωπο µε καθήκον να διευθύνει τον εν λόγω φορέα εκπαίδευσης και ότι το πρόσωπο αυτό διαθέτει επαρκή
προϋπολογισµό ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία του φορέα σύµφωνα µε το πρότυπο του µέρους-147,
3. την υποχρέωση προσφυγής σε ανεξάρτητη διαδικασία ελέγχου, στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι στη σχολή λειτουργεί πρόγραµµα επιθεώρησης ανεξαρτήτων σχολών µε στόχο τον έλεγχο του φορέα κατάρτισης
στη συντήρηση, µε τη συχνότητα που απαιτείται από το παρόν µέρος.
β) Όλες οι εξαιρέσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού καταγράφονται και
φυλάσσονται από τις αρµόδιες αρχές.
ΤΜΗΜΑ Β
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Το παρόν τµήµα περιέχει τις απαιτήσεις για την έκδοση ή τροποποίηση της έγκρισης του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση.
147.B.100 Γενικά
α) Η αίτηση για την αρχική έγκριση ή τροποποίηση της έγκρισης ενός φορέα κατάρτισης στη συντήρηση υποβάλλεται µε τη
µορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει η αρµόδια αρχή.
β) Η έγκριση φορέα κατάρτισης στη συντήρηση χορηγείται στον φορέα από την αρµόδια αρχή.
γ) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ένας φορέας που δεν έχει καταχωρισθεί ως νοµικό πρόσωπο στην ΕΕ υποβάλλει αίτηση για
αρχική έγκριση, ή τροποποίηση έγκρισης φορέα κατάρτισης στη συντήρηση µε τη µορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει ο
Οργανισµός.
147.B.105 Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ή τροποποίησης
Η αίτηση για την χορήγηση έγκρισης ή τροποποίησης περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. την καταχωρηµένη επωνυµία και τη διεύθυνση του αιτούντος,
2. τη διεύθυνση για την οποία ζητείται η έγκριση ή τροποποίηση,
3. το επιδιωκόµενο πεδίο εφαρµογής της έγκρισης ή τροποποίησης,
4. το όνοµα και την υπογραφή του υπόλογου διευθυντή,
5. την ηµεροµηνία της αίτησης.
147.B.110 ∆ιαδικασία έγκρισης
α) Η αρµόδια αρχή:
1. αναθεωρεί το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα κατάρτισης στη συντήρηση, και
2. διαπιστώνει κατά πόσο ο φορέας συµµορφώνεται µε την απαίτηση του µέρους-147.
β) Όλα τα πορίσµατα κατά την επίσκεψη ελέγχου καταγράφονται και επιβεβαιώνονται γραπτώς στον αιτούντα.
γ) Όλα τα προβλήµατα που οδήγησαν σε κάποιο πόρισµα επιλύονται σύµφωνα µε τη 147.Β.130 πριν από την έκδοση της
έγκρισης.
δ) Ο αριθµός αναφοράς περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης µε τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισµό.
147.B.115 ∆ιαδικασία τροποποίησης
Η διαδικασία τροποποίησης είναι ίδια µε αυτή της 147.Β.110, µε περιορισµό ως προς το εύρος της τροποποίησης.
147.Β.120 ∆ιαδικασία επέκτασης του χρόνου ισχύος
α) Κάθε φορέας πρέπει να επιθεωρείται πλήρως για συµµόρφωση µε το παρόν µέρος ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους
εικοσιτέσσερις µήνες.
β) Για τα πορίσµατα ακολουθείται η διαδικασία της 147.B.130.
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147.Β.125 Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
Η µορφή του πιστοποιητικού έγκρισης φορέα κατάρτισης στη συντήρηση παρουσιάζεται λεπτοµερώς στο προσάρτηµα ΙΙ.
147.B.130 Πορίσµατα
α) Η µη επίλυση όλων των προβληµάτων που οδήγησαν σε πόρισµα επιπέδου 1 εντός τριών ηµερών από την γραπτή ειδοποίηση,
συνεπάγεται ανάκληση, αναστολή ή περιορισµό εκ µέρους της αρµόδιας αρχής, µέρους ή της συνολικής έγκρισης του φορέα
κατάρτισης στη συντήρηση.
β) Η αρµόδια αρχή προβαίνει σε ενέργειες µε στόχο την ανάκληση, τον περιορισµό ή την αναστολή µέρους ή της συνολικής
έγκρισης, στην περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µέσα στο χρονικό όριο που συµφωνήθηκε µε την αρµόδια αρχή, όταν
πρόκειται για πόρισµα επιπέδου 2.
ΤΜΗΜΑ Γ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
147.B.200 Ανάκληση, αναστολή και περιορισµός της έγκρισης φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
Η αρµόδια αρχή:
α) αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία στη περίπτωση ενδεχόµενης απειλής της ασφάλειας, ή
β) αναστέλλει, ανακαλεί ή περιορίζει την ανανέωση έγκρισης σύµφωνα µε την 147.B.130.
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Προσάρτηµα Ι
∆ιάρκεια κύκλου µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Κύκλος µαθηµάτων βασικής εκπαίδευσης

∆ιάρκεια
σε ώρες

Ποσοστό επί τοις % που αντιπροσωπεύει η
θεωρητική εκπαίδευση

A1

800

30 έως 35

A2

650

30 έως 35

A3

800

30 έως 35

A4

800

30 έως 35

B1.1

2 400

50 έως 60

B1.2

2 000

50 έως 60

B1.3

2 400

50 έως 60

B1.4

2 400

50 έως 60

B2

2 400

50 έως 60
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Προσάρτηµα ΙΙ
Πιστοποιητικό έγκρισης
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Προσάρτηµα ΙΙΙ
Παράδειγµα πιστοποιητικού εκπαίδευσης
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Πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους

Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης σύµφωνα µε το Μέρος-147 που περιγράφεται στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
βεβαιώσει ότι ολοκληρώθηκε είτε το θεωρητικό µέρος είτε το θεωριτικό και πρακτικό µέρος εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους.
Πρέπει να διαγραφούν, αναλόγως, τα στοιχεία που δεν ισχύουν και στο τετράγωνο που αφορά την εκπαίδευση πρέπει να αναφερθεί εάν καλύφθηκε µόνο το θεωρητικό µέρος ή εάν καλύφθηκε το θεωρητικό και το πρακτικό µέρος.
Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης πρέπει να επισηµαίνει σαφώς εάν ο κύκλος µαθηµάτων αποτελεί ολοκληρωµένο κύκλο µαθηµάτων
ή περιορισµένο κύκλο µαθηµάτων που βασίζεται στην προηγούµενη πείρα του εκπαιδευόµενου (π.χ. κύκλους µαθηµάτων Α340
για τεχνικούς Α320).
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