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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, … 
C 

 

Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […] 

για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […] 

για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση 
της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 
2004/36/ΕΚ 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 20092 και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 10 και 15 
αυτού. 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 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 Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής ο 
«Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών 
κανόνων. 

(2) Με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δίδεται εντολή στην Επιτροπή να 
θεσπίσει κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες για τα ιπτάμενα πληρώματα 
και τις αεροπορικές δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
παραρτήματα III, IV και Vβ του εν λόγω κανονισμού. 

(3) Με τα άρθρα 10 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δίδεται επιπλέον εντολή στην 
Επιτροπή να θεσπίσει κοινά μέτρα σχετικά με την επιτήρηση και την εφαρμογή καθώς και 
τη δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των 
εθνικών αεροπορικών αρχών. 

(4) Προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή μετάβαση και το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών 

                                                 
1 ΕΕ L 79 της 13.3.2008, σ.1. 
2 ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 51. 
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και των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί 
κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ο «ΔΟΠΑ») και του ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «JAA»), καθώς και οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί κανόνες. 

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων, έχει 
σημασία η εφαρμογή κοινών προτύπων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και, κατά 
περίπτωση, από τον Οργανισμό για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει αποδεκτά μέσα 
συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό 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, σύμφωνα με 
το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, και να αναγνωρίσουν, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 του εν λόγω κανονισμού. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται στη γνώμη που 
εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του βασικού κανονισμού. 

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, η οποία συγκροτήθηκε 
δυνάμει του άρθρου 65 του βασικού κανονισμού, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στόχος και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: 

α) απαιτήσεις για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης προς τις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνονται ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη για την εκτέλεση και εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του σχετικά με 
τα ιπτάμενα πληρώματα πολιτικής αεροπορίας·  

β) κοινούς τεχνικούς κανόνες για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης και τις 
προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την 
αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών οργανισμών εκπαίδευσης χειριστών και 
αεροϊατρικών κέντρων που ενέχονται στην αξιολόγηση ιπτάμενων πληρωμάτων 
πολιτικής αεροπορίας· 

γ) τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής 
εκπαίδευσης και για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης φορέων που λειτουργούν 
και χρησιμοποιούν τις εν λόγω συσκευές. 

Άρθρο 2  

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος I. 
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Άρθρο 3  

Σχεδιασμός ασφάλειας 

1. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός πρέπει να καταρτίσουν σχέδια ασφάλειας της 
αεροπορίας με σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. 

2. Στο πλαίσιο της κατάρτισης των σχεδίων τους, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός πρέπει να 
ανταλλάσσουν τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες και να συνεργάζονται προκειμένου να 
αποφασίσουν ειδικές δράσεις που τυχόν απαιτούνται για τη διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας.  

Άρθρο 4  

Ικανότητες επιτήρησης 

1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει έναν ή περισσότερους φορείς ως αρμόδια αρχή εντός 
του εν λόγω κράτους μέλους με ανατεθειμένες ευθύνες για την πιστοποίηση και επιτήρηση 
προσώπων και φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους 
εκτελεστικούς κανόνες του. 

2. Εάν κάποιο κράτος μέλος ορίσει περισσότερους του ενός φορείς ως αρμόδια αρχή: 

α) τα πεδία αρμοδιότητας κάθε αρμόδιας αρχής πρέπει να καθορίζονται σαφώς ως προς 
τις ευθύνες και τον γεωγραφικό περιορισμό·  

β) πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επιτήρηση όλων των φορέων και των προσώπων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. 

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η (οι) αρμόδια(ες) αρχή(ές) διαθέτει(ουν) την 
κατάλληλη ικανότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την επιτήρηση όλων των προσώπων 
και των φορέων που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα επιτήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων επαρκών πόρων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού. 

4. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό της αρμόδιας αρχής δεν 
διενεργεί δραστηριότητες επιτήρησης όταν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σύγκρουση συμφερόντων, κυρίως 
όταν πρόκειται για οικογενειακά ή οικονομικά συμφέροντα. 

5. Το προσωπικό που εξουσιοδοτεί η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης 
ή/και επιτήρησης πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την άσκηση κατ' ελάχιστον των 
ακόλουθων καθηκόντων/εργασιών: 

α) να εξετάζουν τα σχετικά αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και κάθε άλλο υλικό που 
αφορά την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίησης/επιτήρησης· 

β) να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτά τα αρχεία, δεδομένα, 
διαδικασίες ή άλλο υλικό· 

γ) να ζητούν επιτόπου προφορικές εξηγήσεις· 

δ) να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις, στους χώρους πτητικής 
λειτουργίας και στα μεταφορικά μέσα· 
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ε) να διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων 
στους χώρους στάθμευσης και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις· και 

στ) να λαμβάνουν μέτρα εφαρμογής κατά περίπτωση. 

Τα εν λόγω καθήκοντα/οι εργασίες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις 
του σχετικού κράτους μέλους. 

Άρθρο 5  

Διατάξεις σχετικά με την ευελιξία 

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η 
κοινοποίηση που παρέχει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 

α) περιγραφή του προβλήματος ασφάλειας· 

β) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των 
εκτελεστικών κανόνων του· 

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του σχετικού προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, 
του προσώπου ή του φορέα· 

δ) τα στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριμένης δραστηριότητας· 

ε) το απαιτούμενο μέτρο και τη δικαιολόγηση του· 

στ) την προθεσμία για τη συμμόρφωση προς το απαιτούμενο μέτρο· και 

ζ) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. 

2. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η 
κοινοποίηση που αποστέλλει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:  

α) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των 
εκτελεστικών κανόνων του· 

β) την αιτιολογία χορήγησης της εξαίρεσης·  

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του 
προσώπου ή του φορέα που εξαιρείται· 

δ) τον τύπο της σχετικής λειτουργίας ή δραστηριότητας· 

ε) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής της εξαίρεσης· 

στ) παραπομπή σε τυχόν προηγούμενες παρόμοιες εξαιρέσεις· και 

ζ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επίπεδο ασφάλειας δεν επηρεάζεται αρνητικά, 
συμπεριλαμβανομένης, αναλόγως της περίπτωσης, περιγραφής των σχετικών 
αντισταθμιστικών μέτρων. 

3. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η 
κοινοποίηση που αποστέλλει το κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 

α) τις απαιτήσεις για τις οποίες το κράτος μέλος προτίθεται να χορηγήσει παρέκκλιση·  

β) την αιτιολογία χορήγησης της παρέκκλισης·  

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του 
προσώπου ή του φορέα που υπόκειται σε παρέκκλιση· 
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δ) τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το κράτος μέλος προκειμένου να εξασφαλίσει την 
επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου προστασίας· και 

ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.  

4. Κατά τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008, η κοινοποίηση που αποστέλλει ο Οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον: 

α) την απαίτηση για την οποία χορηγείται η εξαίρεση· 

β) την αιτιολογία χορήγησης της εξαίρεσης· 

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, του εξαρτήματος, της συσκευής, του 
προσώπου ή του φορέα που εξαιρείται· 

δ) την ημερομηνία ή την περίοδο εφαρμογής της εξαίρεσης· και 

ε) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επίπεδο ασφάλειας δεν επηρεάζεται αρνητικά, 
συμπεριλαμβανομένης, αναλόγως της περίπτωσης, περιγραφής των σχετικών 
αντισταθμιστικών μέτρων. 

Άρθρο 6 

Οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών 

1. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης χειριστών που κατέχουν πιστοποιητικά έγκρισης οργανισμού 
εκπαίδευσης συμμορφούμενα προς τις απαιτήσεις JAR ή έχουν αναγνωριστεί από κράτος 
μέλος πριν την 8η Απριλίου 2012, θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Σε αυτήν την περίπτωση τα προνόμια των εν λόγω φορέων περιορίζονται σε εκείνα που 
περιλαμβάνονται στην έγκριση που έχει εκδώσει το κράτος μέλος.  

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά με πιστοποιητικά 
που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II το αργότερο έως 
την 8η Απριλίου 2015. 

Άρθρο 7 

Προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης 

1. Οι προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στην 
εκπαίδευση των χειριστών, με εξαίρεση των αναπτυξιακών προσομοιωτικών συσκευών 
πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, πρέπει να 
αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III.  

2. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 
συμμορφούμενων προς τις απαιτήσεις JAR που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί πριν από 
την 8η Απριλίου 2012 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.  

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά καταλληλότητας με 
πιστοποιητικά καταλληλότητας που συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο 
παράρτημα II το αργότερο έως την 8η Απριλίου 2015. 
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Άρθρο 8 

Αεροϊατρικά Κέντρα 

1. Τα πιστοποιητικά για τα αεροϊατρικά κέντρα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος III. 

2. Οι εγκρίσεις αεροϊατρικών κέντρων συμμορφούμενων προς τις απαιτήσεις JAR που έχουν 
εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος πριν από την 8η Απριλίου 2012 θεωρείται ότι 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αντικαταστήσουν τις εν λόγω εγκρίσεις με πιστοποιητικά που 
συμμορφώνονται προς τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II το αργότερο έως την 
8η Απριλίου 2017. 

Άρθρο 9 

Μεταβατικά μέτρα  

1. Εντός το πολύ δωδεκαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμούς, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να μεταβιβάσουν στον Οργανισμό κάθε αρχείο 
σχετικό με την επιτήρηση φορέων για τους οποίους ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

2. Κάθε διαδικασία πιστοποίησης που έχει κινήσει κράτος μέλος πριν από την 8η Απριλίου 
2012 σχετικά με φορέα για τον οποίον ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πρέπει να 
ολοκληρωθεί από το εν λόγω κράτος μέλος σε συντονισμό με τον Οργανισμό. 
Ο Οργανισμός αναλαμβάνει, έπειτα από την έκδοση του πιστοποιητικού, όλες τις ευθύνες 
του ως αρμόδια αρχή σχετικά με τον εν λόγω φορέα. 

3. Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού φορέα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι 
οποίοι υπέβαλλαν αίτηση πριν την 8η Απριλίου 2012 και στους οποίους δεν έχει εκδοθεί το 
εν λόγω πιστοποιητικό πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να επιδείξουν 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου 2012. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην 
εφαρμόσουν: 

α) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε 
εγκεκριμένους οργανισμούς εκπαίδευσης και αεροϊατρικά κέντρα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις JAR το αργότερο έως την 8η Οκτωβρίου 2013·  

β) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε οργανισμούς 
εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση μόνο για την άδεια χειριστή ελαφρών 
αεροσκαφών, την άδεια χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, την άδεια χειριστή 
αερόστατων ή την άδεια χειριστή ανεμοπλάνων το αργότερο έως την 8η 
Απριλίου 2015·  
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γ) τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III του παρόντος κανονισμού σε οργανισμούς 
εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση για ικανότητες πτητικών δοκιμών σύμφωνα 
με την παράγραφο FCL.820 το αργότερο έως την 8η Απριλίου 2015·  

δ) τις διατάξεις της παραγράφου OR.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 3 σε κατόχους 
πιστοποιητικού προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν είναι 
εγκεκριμένοι οργανισμοί εκπαίδευσης και δεν κατέχουν πιστοποιητικό 
αερομεταφορέα το αργότερο έως την 8η Απριλίου 2014. 

3. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2 το κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και τον Οργανισμό. Η σχετική κοινοποίηση περιγράφει την αιτιολογία και τη 
διάρκεια της εν λόγω παρέκκλισης καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο περιέχει 
τις προβλεπόμενες ενέργειες και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλες, XXXX. 

Για την Επιτροπή 
[…] 

 Ο Πρόεδρος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

1. Ως «αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)» νοούνται τα μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει 
καταρτίσει ο Οργανισμός σχετικά με μέσα επίτευξης συμμόρφωσης προς τον βασικό 
κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του· 

2. Ως «αεροϊατρικό κέντρο (AeMC)» νοείται ένας φορέας εξουσιοδοτημένος για την έκδοση 
ή της συνέχιση της έγκρισης για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1·  

3. Ως «ιπτάμενα πληρώματα» νοούνται τα πληρώματα πτήσης και τα πληρώματα θαλάμου 
επιβατών· 

4. Ως «εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης» νοούνται τα μέσα που προτείνουν εναλλακτική 
δυνατότητα σε κάποιο υφιστάμενο αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης ή εκείνα που προτείνουν 
νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τον 
εκτελεστικό κανόνα του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά 
μέσα συμμόρφωσης·  

5. Ως «εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης (ATO)» νοείται ένας φορέας 
εξουσιοδοτημένος για την έκδοση ή τη συνέχιση έγκρισης για τη χορήγηση εκπαίδευσης 
για άδειες χειριστών και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά· 

6. Ως «μοντέλο συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα (μοντέλο BITD)» νοείται ένας 
καθορισμένος συνδυασμός υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ο οποίος έχει λάβει 
πιστοποίηση BITD· 

7. Ως «μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών» νοείται το μέλος του πληρώματος, πλην των 
μελών του πληρώματος πτήσης και των μελών τεχνικού πληρώματος, το οποίο διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα και στο οποίο ο αερομεταφορέας αναθέτει την άσκηση καθηκόντων 
σχετικών με την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων· 

8. Ως «εκπαιδευτής πτήσης (FI)» νοείται ένας εκπαιδευτής που έχει το προνόμιο να παρέχει 
εκπαίδευση στο αεροσκάφος σύμφωνα με το μέρος FCL· 

9. Ως «προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD)» νοείται κάθε εκπαιδευτική 
συσκευή, η οποία: 

α) στην περίπτωση αεροπλάνων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή 
πτητικής εκπαίδευσης (FTD), εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και 
αεροναυτιλίας (FNPT) ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)· 

β) στην περίπτωση ελικοπτέρων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή 
πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και 
αεροναυτιλίας (FNPT)· 

10. Ως «πιστοποίηση FSTD» νοείται το επίπεδο τεχνικής ικανότητας μιας προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, ως ορίζεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της 
συμμόρφωσης· 

11. Ως «χρήστης FSTD» νοείται ο φορέας ή το πρόσωπο που αιτείται από ATO εκπαίδευση, 
έλεγχο ή δοκιμή με τη χρήση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης· 

12. Ως «απαγόρευση απογείωσης» νοείται η επίσημη απαγόρευση αεροσκάφους για 
απογείωση και η λήψη τέτοιων μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα για να το κρατήσουν· 
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13. Ως «καθοδηγητικό υλικό (ΚΥ)» νοείται το μη δεσμευτικό υλικό που καταρτίζει ο 
Οργανισμός και το οποίο συμβάλλει στην ερμηνεία των απαιτήσεων ή προδιαγραφών και 
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ερμηνείας των κανονισμών και αποδεκτών μέσων 
συμμόρφωσης· 

14. Ως «JAR» νοούνται οι κοινές απαιτήσεις αεροπορίας· 

15. Ως «πιστοποιητικό συμμορφούμενο με τις κοινές απαιτήσεις αεροπορίας» νοείται ένα 
πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που 
αντανακλά κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και διαδικασίες, από ένα κράτος μέλος που έχει 
εφαρμόσει τις σχετικές κοινές απαιτήσεις αεροπορίας και έχει προταθεί για αμοιβαία 
αναγνώριση εντός του συστήματος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε 
σχέση με τις εν λόγω κοινές απαιτήσεις αεροπορίας· 

16. Ως «τμήμα AR.RAMP» νοείται το τμήμα RAMP του παραρτήματος II του κανονισμού για 
τις αεροπορικές δραστηριότητες·  

17. Ως «λοιπές εκπαιδευτικές συσκευές (OTD)» νοούνται τα βοηθήματα που 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση χειριστών, εκτός των προσομοιωτικών συσκευών 
πτητικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν μέσα για την εκπαίδευση όταν δεν είναι 
απαραίτητο πλήρες περιβάλλον πιλοτηρίου· 

18. Ως «μέρος AR» νοείται το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· 

19. Ως «μέρος CAT» νοείται το παράρτημα IV του κανονισμού για τις αεροπορικές 
δραστηριότητες· 

20. Ως «μέρος CC» νοείται το παράρτημα V του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της 
πολιτικής αεροπορίας· 

21. Ως «μέρος FCL» νοείται το παράρτημα Ι του κανονισμού για τα ιπτάμενα πληρώματα της 
πολιτικής αεροπορίας· 

22. Ως «μέρος ΟR» νοείται το παράρτημα ΙII του παρόντος κανονισμού· 

23. Ως «κύρια εγκατάσταση» νοείται η έδρα ή το εγγεγραμμένο γραφείο του φορέα εντός του 
οποίου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος 
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό· 

24. Ως «οδηγός δοκιμής πιστοποίησης (QTG)» νοείται ένα έγγραφο που έχει ως στόχο να 
αποδείξει ότι οι επιδόσεις και ο τρόπος χειρισμού μιας προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν τις επιδόσεις και τον τρόπο χειρισμού του 
αεροσκάφους, της τάξης αεροπλάνου ή του τύπου ελικοπτέρου που προσομοιώνεται εντός 
προκαθορισμένων ορίων και ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις. Ο QTG 
περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα του αεροσκάφους, της τάξης του αεροπλάνου ή του τύπου 
του ελικοπτέρου όσο και τα δεδομένα της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της επικύρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ GEN - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.GEN.115 Τεκμηρίωση επιτήρησης 

Η αρμόδια αρχή παρέχει κάθε νομοθετική πράξη, πρότυπο, κανόνα, τεχνική έκδοση και συναφές 
έγγραφο στο σχετικό προσωπικό ώστε αυτό να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.  

AR.GEN.120 Μέσα συμμόρφωσης 

α) Ο Οργανισμός καταρτίζει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC), τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η συμμόρφωση προς τα αποδεκτά μέσα 
συμμόρφωσης συνεπάγεται συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εκτελεστικών 
κανόνων. 

β) Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης για την επίτευξη 
συμμόρφωσης προς τους εκτελεστικούς κανόνες. 

γ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα προκειμένου να διαπιστώνει αν όλα τα εναλλακτικά 
μέσα συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή από φορείς και πρόσωπα που 
τελούν υπό την επιτήρησή της, συντελούν στην επίτευξη συμμόρφωσης προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.  

δ) Η αρμόδια αρχή αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνει κάποιος 
φορέας σύμφωνα με την παράγραφο OR.GEN.120, αναλύοντας την παρεχόμενη 
τεκμηρίωση και, αν το κρίνει αναγκαίο, διενεργώντας επιθεώρηση του φορέα. 

Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης είναι 
σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες, προβαίνει στις εξής ενέργειες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση: 

(1) κοινοποιεί στον αιτούντα ότι μπορεί να υλοποιηθούν τα εναλλακτικά μέσα 
συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση ή το 
πιστοποιητικό του αιτούντος· και 

(2) κοινοποιεί στον Οργανισμό το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων 
αντιγράφων όλης της σχετικής τεκμηρίωσης.  

ε) Όταν η ίδια η αρμόδια αρχή κάνει χρήση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης για την 
επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς 
κανόνες του: 

(1) τα διαθέτει σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που τελούν υπό την επιτήρησή 
της· και 

(2) ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πλήρη περιγραφή των εναλλακτικών μέσων 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αναθεωρήσεων διαδικασιών, 
καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς 
κανόνες. 
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AR.GEN.125 Παροχή πληροφοριών στον Οργανισμό 

α) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε 
περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του.  

β) Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια, οι 
οποίες απορρέουν από τις αναφορές περιστατικών που λαμβάνει. 

AR.GEN.135 Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας 

α) Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/42/ΕΚ3, η αρμόδια αρχή υλοποιεί σύστημα για τη 
δέουσα συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια. 

β) Ο Οργανισμός υλοποιεί σύστημα για την κατάλληλη ανάλυση τυχόν πληροφοριών 
ασφάλειας που έχουν ληφθεί και παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων ή 
διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι οποίες τους είναι 
απαραίτητες για την έγκαιρη αντίδραση σε κάποιο πρόβλημα ασφάλειας όπου ενέχονται 
προϊόντα, εξαρτήματα, εξοπλισμός, πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.  

γ) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει τις πληροφορίες του στοιχείου β), εφαρμόζει επαρκή μέτρα 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας.  

δ) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) κοινοποιούνται αμέσως σε όλα τα 
πρόσωπα ή τους φορείς που πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί 
επίσης τα εν λόγω μέτρα στον Οργανισμό και, όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση, στα 
άλλα σχετικά κράτη μέλη.  

                                                 
3 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2003 για την 

αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23–36.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

AR.GEN.200 Σύστημα διαχείρισης 

α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον: 

(1) τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των 
μέσων και των μεθόδων που διαθέτει για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Οι διαδικασίες 
πρέπει να ενημερώνονται και να λειτουργούν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας στο 
πλαίσιο της εν λόγω αρμόδιας αρχής για όλες τις σχετικές δραστηριότητες· 

(2) επαρκή αριθμό προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της. Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, καθώς και τις 
απαραίτητες γνώσεις και την πείρα, να έχει λάβει αρχική εκπαίδευση και να 
λαμβάνει περιοδική εκπαίδευση για την εξασφάλιση της διαρκούς ικανότητάς του. 
Θα εφαρμόζεται σύστημα σχεδιασμού της διαθεσιμότητας του προσωπικού 
προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων·  

(3) επαρκείς εγκαταστάσεις και γραφεία για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων 
που ανατίθενται·  

(4) λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης προς 
τις σχετικές απαιτήσεις και της επάρκειας των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης 
της θέσπισης διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου. Η παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης των πορισμάτων της 
ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση 
διορθωτικών ενεργειών όταν είναι απαραίτητο· και 

(5) ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, που έχει ουσιαστικά ευθύνη έναντι της ανώτατης 
διοίκησης της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία παρακολούθηση της συμμόρφωσης.  

β) Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων, η αρμόδια αρχή διορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα 
οποία έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του σχετικού καθήκοντος ή των καθηκόντων. 

γ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τη συμμετοχή, με άλλες σχετικές αρμόδιες 
αρχές, σε αμοιβαία ανταλλαγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και της βοήθειας, όπου 
περιλαμβάνονται επίσης όλα τα πορίσματα που προκύπτουν και οι ενέργειες 
παρακολούθησης που πραγματοποιούνται συνεπεία της επιτήρησης προσώπων και φορέων 
που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, οι οποίοι έχουν 
πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τον Οργανισμό και παρέχουν 
δηλώσεις στην εν λόγω αρμόδια αρχή ή τον Οργανισμό. 

δ) Αντίγραφο των διαδικασιών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης και των 
τροποποιήσεών τους παρέχεται στον Οργανισμό με σκοπό την τυποποίηση. 

AR.GEN.205 Ανάθεση δραστηριοτήτων 

α) Κατά την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μιας δραστηριότητας που αφορά την 
αρχική πιστοποίηση ή τη διαρκή επιτήρηση προσώπων ή φορέων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει ότι: 
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(1) διαθέτει σύστημα για την αρχική και διαρκή αξιολόγηση:  

(i) της επάρκειας της τεχνικής ικανότητάς του· 

(ii) της επάρκειας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του·  

(iii) της μη εμπλοκής του σε σύγκρουση συμφερόντων· και 

(iv) της συμμόρφωσής του, κατά περίπτωση, προς τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

Το εν λόγω σύστημα και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τεκμηριώνονται. 

(2) έχει συνάψει τεκμηριωμένη συμφωνία με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία έχει 
εγκριθεί από αμφότερα τα μέρη στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και ορίζει: 

(i) τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται· 

(ii) τις δηλώσεις, τις αναφορές και τα αρχεία που πρέπει να παρέχονται· 

(iii) τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την 
πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων· 

(iv) τη σχετική κάλυψη ευθύνης· και 

(v) την προστασία που παρέχεται στις πληροφορίες που αποκτώνται κατά την 
πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

β) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται από 
την παράγραφο AR.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 4 καλύπτει όλες τις δραστηριότητες 
πιστοποίησης ή διαρκούς επιτήρησης, οι οποίες εκτελούνται για λογαριασμό της. 

AR.GEN.210 Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης 

α) Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού των αλλαγών που επηρεάζουν 
την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του. Το 
εν λόγω σύστημα θα της επιτρέπει να αναλαμβάνει δράση κατά περίπτωση προκειμένου 
να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει παραμένει επαρκές και 
αποτελεσματικό. 

β) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει ώστε αυτό να 
αντανακλά έγκαιρα κάθε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των 
εκτελεστικών κανόνων του προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση. 

γ) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον Οργανισμό τις αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητά 
της να εκτελεί τα καθήκοντα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του. 

AR.GEN.220 Τήρηση αρχείων 

α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή 
αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα: 

(1) των τεκμηριωμένων πολιτικών και διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης· 

(2) της εκπαίδευσης, των προσόντων και της εξουσιοδότησης του προσωπικού της· 

(3) της ανάθεσης δραστηριοτήτων, καλύπτοντας τα στοιχεία που απαιτούνται από την 
παράγραφο AR.GEN.205 καθώς και των στοιχείων των δραστηριοτήτων που 
ανατίθενται·  
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(4) των διαδικασιών πιστοποίησης και της διαρκούς επιτήρησης πιστοποιημένων 
φορέων· 

(5) των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού και για τη διαρκή επιτήρηση 
των κατόχων των εν λόγω αδειών, ικανοτήτων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
επαγγελματικής επάρκειας·  

(6) των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και για τη διαρκή επιτήρηση των προσομοιωτικών 
συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και των φορέων που τις λειτουργούν· 

(7) της επιτήρησης προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια 
ενός κράτους μέλους αλλά που επιτηρούνται ή έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους, βάσει της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των εν 
λόγω αρχών· 

(8) της αξιολόγησης και της κοινοποίησης στον Οργανισμό εναλλακτικών μέσων 
συμμόρφωσης που προτείνουν φορείς, και της αξιολόγησης εναλλακτικών μέσων 
συμμόρφωσης που χρησιμοποιεί η ίδια η αρμόδια αρχή·  

(9) πορισμάτων, διορθωτικών ενεργειών και της ημερομηνίας περαίωσης της κάθε 
υπόθεσης· 

(10) των μέτρων εφαρμογής που έχουν ληφθεί· 

(11) των πληροφοριών ασφάλειας και των μέτρων παρακολούθησης· και 

(12) της χρήσης διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

β) Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο όλων των πιστοποιητικών φορέων, των πιστοποιητικών 
καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και των αδειών, των 
πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού που 
εκδίδονται. 

γ) Όλα τα αρχεία θα τηρούνται για την ελάχιστη χρονική περίοδο που ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό. Απουσία σχετικής διάταξης, τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον για μια 
πενταετία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ III - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

AR.GEN.300 Επιτήρηση 

α) Η αρμόδια αρχή επαληθεύει: 

(1) τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για φορείς ή πρόσωπα πριν την 
έκδοση πιστοποιητικού φορέα, έγκρισης, πιστοποιητικού καταλληλότητας 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης ή άδειας, πιστοποιητικού, 
ικανότητας, ή βεβαίωσης προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση· 

(2) τη διαρκή συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις φορέων που έχει 
πιστοποιήσει, προσώπων και κατόχων πιστοποιητικού καταλληλότητας 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης·  

(3) την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που θεσπίζει η αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.135 στοιχεία γ) και δ). 

β) Η εν λόγω επαλήθευση: 

(1) υποστηρίζεται από τεκμηρίωση που προορίζεται ειδικώς για την παροχή στο 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της ασφάλειας καθοδήγησης 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του· 

(2) παρέχει στα οικεία πρόσωπα και τους φορείς τα αποτελέσματα της δραστηριότητας 
επιτήρησης της ασφάλειας· 

(3) βασίζεται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων 
στους χώρους στάθμευσης και αιφνίδιων επιθεωρήσεων· και 

(4) παρέχει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που είναι αναγκαία στην περίπτωση που 
απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται 
από τις παραγράφους AR.GEN.350 και AR.GEN.355.  

γ) Το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης που καθορίζεται στα στοιχεία α) και β) ανωτέρω 
πρέπει να καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων 
επιτήρησης και τις προτεραιότητες ασφάλειας που τίθενται στο σχέδιο ασφάλειας.  

δ) Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των υποχρεώσεών τους, 
όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα AR.RAMP, το πεδίο εφαρμογής της επιτήρησης των 
δραστηριοτήτων που ασκούνται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους από πρόσωπα και 
φορείς που εδρεύουν ή κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται με βάση τις 
προτεραιότητες ασφάλειας που τίθενται στο σχέδιο ασφάλειας, καθώς και τις 
προηγούμενες δραστηριότητες επιτήρησης. 

ε) Αν στη δραστηριότητα ενός προσώπου ή φορέα ενέχονται περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη ή ο Οργανισμός, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με 
το στοιχείο α) μπορεί να συμφωνήσει τη διενέργεια μέρους της επιτήρησης τοπικά από την 
(τις) αρμόδια(ες) αρχή(ές) του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών) όπου λαμβάνει χώρα 
η δραστηριότητα ή από τον Οργανισμό. Κάθε πρόσωπο ή φορέας που υπόκειται στην εν 
λόγω συμφωνία ενημερώνεται για την ύπαρξη και το πεδίο εφαρμογής της.  

στ) Η αρμόδια αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες 
για την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης 
και των αιφνίδιων επιθεωρήσεων.  
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AR.GEN.305 Πρόγραμμα επιτήρησης 

α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί πρόγραμμα επιτήρησης που καλύπτει τις 
δραστηριότητες επιτήρησης που απαιτούνται από την παράγραφο AR.GEN.300 και το 
τμήμα AR.RAMP.  

β) Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού 
καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα 
επιτήρησης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα, την 
περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του και τα αποτελέσματα προηγούμενων 
δραστηριοτήτων πιστοποίησης ή/και επιτήρησης. Σε κάθε κύκλο σχεδιασμού της 
επιτήρησης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

(1) ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους 
χώρους στάθμευσης και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με την 
περίπτωση· και 

(2) συναντήσεις που συγκαλούνται μεταξύ του υπόλογου διευθυντή και της αρμόδιας 
αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αμφότεροι παραμένουν ενήμεροι σχετικά 
με σημαντικά ζητήματα. 

γ) Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή και κατόχους πιστοποιητικού 
καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται κύκλος 
σχεδιασμού της επιτήρησης που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.  

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει μείωση των επιδόσεων ασφάλειας του φορέα ή του κατόχου 
πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.  

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί έως το μέγιστο χρονικό 
διάστημα των 36 μηνών αν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών η αρμόδια 
αρχή έχει διαπιστώσει ότι: 

(1) ο φορέας έχει αποδείξει τον αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων για την ασφάλεια 
της αεροπορίας και τη διαχείριση συναφών κινδύνων· 

(2) δεν έχουν επέλθει αλλαγές μείζονος σημασίας στο σύστημα ή στις δραστηριότητες 
του φορέα· 

(3) δεν έχουν εκδοθεί πορίσματα επιπέδου 1· και 

(4) έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου 
που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
AR.GEN.350 στοιχείο δ) σημείο 2. 

Ο κύκλος σχεδιασμού της επιτήρησης μπορεί να παραταθεί περαιτέρω έως το μέγιστο 
χρονικό διάστημα των 48 μηνών αν, επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο φορέας έχει 
καταρτίσει, και η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει, αποτελεσματικό σύστημα διαρκούς 
αναφοράς προς την αρμόδια αρχή των επιδόσεων ασφάλειας και της κανονιστικής 
συμμόρφωσης του ίδιου του φορέα.  

δ) Όσον αφορά πρόσωπα που κατέχουν άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει 
εκδώσει η αρμόδια αρχή, το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση. 

ε) Το πρόγραμμα επιτήρησης περιλαμβάνει αρχεία με τις ημερομηνίες προγραμματισμένης 
και πραγματικής διεξαγωγής των έλεγχων, των επιθεωρήσεων και των συναντήσεων. 
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AR.GEN.310 Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης - φορείς 

α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού σε φορέα, 
επαληθεύει τη συμμόρφωση του εν λόγω φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

β) Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προσαρτήματα III 
και IV του παρόντος μέρους. Το (τα) πιστοποιητικό(ά) εκδίδεται (εκδίδονται) με 
απεριόριστη διάρκεια. Τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 
εγκρίνονται για τον φορέα καθορίζονται στους όρους της έγκρισης που προσαρτώνται στο 
πιστοποιητικό ή στα πιστοποιητικά. 

γ) Προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς την πρότερη 
έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο OR.GEN.130, η αρμόδια αρχή 
εγκρίνει τη διαδικασία που έχει υποβάλλει ο φορέας και στην οποία καθορίζεται το πεδίο 
εφαρμογής και περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και κοινοποίησης των εν λόγω 
αλλαγών. 

AR.GEN.315 Διαδικασία για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή αδειών, 
ικανοτήτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων - πρόσωπα 

α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση ή αλλαγή 
ατομικής άδειας, ικανότητας, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, καθώς και κάθε 
δικαιολογητικό έγγραφο, επαληθεύει αν ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

β) Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο αιτών πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις, 
εκδίδει, επανεπικυρώνει, ανανεώνει ή αλλάζει την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα 
ή τη βεβαίωση. 

AR.GEN.330 Αλλαγές - φορείς 

α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για αλλαγή που απαιτεί πρότερη έγκριση, επαληθεύει 
τη συμμόρφωση του φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πριν εκδώσει την έγκριση. 

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο φορέας μπορεί να λειτουργεί 
κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός αν η ίδια κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί το 
πιστοποιητικό του φορέα.  

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη ότι ο φορέας συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, εγκρίνει την αλλαγή. 

β) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν ο φορέας προβεί σε 
αλλαγές που απαιτούν πρότερη έγκριση χωρίς να έχει λάβει την έγκριση της αρχής όπως 
καθορίζεται στο στοιχείο α), η αρμόδια αρχή αναστέλλει, περιορίζει ή ανακαλεί το 
πιστοποιητικό του φορέα. 

γ) Όσον αφορά αλλαγές που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις 
πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοποίηση που έχει αποστείλει ο φορέας σύμφωνα με 
την παράγραφο OR.GEN.130, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση προς τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή: 

(1) ενημερώνει τον φορέα σχετικά με τη μη συμμόρφωση και ζητά περαιτέρω αλλαγές· 
και 

(2) στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με την 
παράγραφο AR.GEN.350.  
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AR.GEN.350 Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες  

α) Για τους σκοπούς της επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.300 στοιχείο 
α), η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει, ως μέρος του σχεδίου ασφάλειας, σύστημα για την 
ανάλυση των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια. 

β) Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν εντοπίζεται σημαντική περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και 
των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους 
όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας ή σε 
πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. 

Επιπλέον, τα ακόλουθα θεωρούνται πορίσματα επιπέδου 1: 

(1) άρνηση για πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του φορέα, όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο OR.GEN.140, κατά τη διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας και μετά από δύο γραπτές αιτήσεις·  

(2) απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος πιστοποιητικού φορέα με παραποίηση των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών·  

(3) στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση πιστοποιητικού φορέα· και 

(4) απουσία υπόλογου διευθυντή.  

γ) Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν εντοπίζεται περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και 
των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους 
όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία ενδεχομένως να οδηγούσε σε μείωση της 
ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων. 

δ) Όταν, κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εντοπιστεί πόρισμα, 
η αρμόδια αρχή προβαίνει, με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων ενεργειών που 
απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, 
στην έγγραφη κοινοποίηση του πορίσματος στον φορέα και ζητά την εκτέλεση 
διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος στο 
οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος. 

(1) Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει άμεσα στις 
κατάλληλες ενέργειες για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, 
και ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του 
πιστοποιητικού ή της συγκεκριμένης έγκρισης ή για τον πλήρη ή μερικό περιορισμό 
ή την αναστολή της, αναλόγως της έκτασης του πορίσματος επιπέδου 1, έως ότου 
ο φορέας προβεί σε επιτυχείς διορθωτικές ενέργειες.  

(2) Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή: 

(i) χορηγεί στον φορέα περίοδο για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών κατάλληλων 
για τη φύση του πορίσματος, η οποία αρχικά σε καμία περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τους 3 μήνες. Κατά το πέρας της εν λόγω περιόδου και αναλόγως 
με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο 
των 3 μηνών, αν κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός 
διορθωτικών ενεργειών· και  

(ii) αξιολογεί τις διορθωτικές ενέργειες και τον προγραμματισμό υλοποίησής τους 
που προτείνει ο φορέας και προβαίνει στην αποδοχή τους αν από την 
αξιολόγηση προκύψει ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή 
των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 
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(3) Αν ένας φορέας δεν υποβάλει αποδεκτό προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ή 
δεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί 
ή παρατείνει η αρμόδια αρχή, το πόρισμα μετατρέπεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και 
διεξάγονται οι ενέργειες του στοιχείου δ) σημείο 1 ανωτέρω.  

(4) Η αρμόδια αρχή καταγράφει όλα τα πορίσματα που έχει εκδώσει ή της έχουν 
κοινοποιηθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα εφαρμογής που έχει λάβει, 
καθώς και κάθε διορθωτική ενέργεια και την ημερομηνία περαίωσης των υποθέσεων 
των πορισμάτων. 

ε) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους 
μέλους, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο 
δ) εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του εκ μέρους φορέα πιστοποιημένου 
από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή και παρέχει 
ενδείξεις του επιπέδου του πορίσματος. 

AR.GEN.355 Μέτρα εφαρμογής - πρόσωπα 

α) Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η αρμόδια αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την επιτήρηση σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.300 στοιχείο α) 
διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους 
προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, την 
καταγράφει και την κοινοποιεί εγγράφως στον κάτοχο της άδειας, του πιστοποιητικού, της 
ικανότητας ή της βεβαίωσης. 

β) Όταν εκδοθεί το εν λόγω πόρισμα, η αρμόδια αρχή διενεργεί έρευνα. Αν το πόρισμα 
επιβεβαιωθεί, η αρμόδια αρχή: 

(1) περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια, το πιστοποιητικό, την ικανότητα ή τη 
βεβαίωση, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί ζήτημα ασφάλειας· και 

(2) λαμβάνει τυχόν περαιτέρω μέτρα εφαρμογής που είναι αναγκαία για την πρόληψη 
της συνέχισης της περίπτωσης μη συμμόρφωσης. 

γ) Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το πρόσωπο ή τον φορέα που 
εξέδωσε το ιατρικό πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση.  

δ) Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν η αρχή ενός κράτους 
μέλους, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο 
δ) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους 
προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από 
την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την εν λόγω αρμόδια αρχή. 

ε) Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προκύψουν ενδείξεις μη 
συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που υπόκειται στις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους 
εκτελεστικούς κανόνες του και δεν κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση 
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του, 
η αρμόδια αρχή που εντόπισε την περίπτωση μη συμμόρφωσης λαμβάνει κάθε μέτρο 
εφαρμογής αναγκαίο για την πρόληψη της συνέχισης της συγκεκριμένης περίπτωσης μη 
συμμόρφωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ FCL - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΤΗΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.FCL.120 Τήρηση αρχείων 

Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο AR.GEN.220 στοιχείο α), η αρμόδια 
αρχή πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημά της για την τήρηση αρχείων στοιχεία σχετικά με τις 
εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων και τις αξιολογήσεις των επιδεξιοτήτων των χειριστών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΠΤΥΧΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

AR.FCL.200 Διαδικασίες για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση πιστοποιητικού, 
ικανότητας ή άδειας 

α) Έκδοση αδειών και ικανοτήτων. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια χειριστή και τις συναφείς 
ικανότητες χρησιμοποιώντας το έντυπο του προσαρτήματος Ι αυτού του μέρους. 

β) Έκδοση πιστοποιητικών εκπαιδευτή και εξεταστή. Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό 
εκπαιδευτή ή εξεταστή: 

(1) ως καταχώρηση των σχετικών προνομίων στην άδεια χειριστή σύμφωνα με το 
προσάρτημα I του παρόντος μέρους· ή 

(2) ως χωριστό έγγραφο, με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή. 

γ) Καταχώρηση άδειας από εξεταστές. Η αρμόδια αρχή, πριν χορηγήσει ειδική 
εξουσιοδότηση σε ορισμένους εξεταστές ώστε να επανεπικυρώνουν ή να ανανεώνουν 
ικανότητες ή πιστοποιητικά, θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες.  

AR.FCL.205 Παρακολούθηση εξεταστών 

α) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης για την παρακολούθηση της διαγωγής 
και των επιδόσεων των εξεταστών λαμβάνοντας υπόψη: 

(1) τον αριθμό εξεταστών που έχει πιστοποιήσει· και  

(2) τον αριθμό εξεταστών που έχουν πιστοποιηθεί από άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι 
ασκούν τα προνόμιά τους εντός της επικράτειας όπου η αρμόδια αρχή διενεργεί 
επιτήρηση. 

β) Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό επιθεωρητών για την εφαρμογή του 
προγράμματος επιτήρησης. 

γ) Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο με τους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και τους 
εξεταστές που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά 
τους στην επικράτειά της και τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει ενημερώσει σύμφωνα με 
την παράγραφο FCL.1015 στοιχείο γ) σημείο 2. Ο κατάλογος αναφέρει τα προνόμια των 
εξεταστών, δημοσιεύεται και τηρείται ενημερωμένος από την αρμόδια αρχή. 

δ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για τον διορισμό εξεταστών, οι οποίοι διενεργούν 
δοκιμές επιδεξιότητας για την έκδοση άδειας χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) ή 
άδειας χειριστή εναέριων γραμμών (ATPL). 
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AR.FCL.210 Πληροφορίες για τους εξεταστές 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να παράσχει στους εξεταστές που έχει πιστοποιήσει και στους εξεταστές 
που έχουν πιστοποιήσει άλλες αρμόδιες αρχές, οι οποίοι ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτειά 
τους, κριτήρια ασφάλειας τα οποία πρέπει να πληρούνται όταν οι δοκιμές επιδεξιότητας και οι 
περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων διεξάγονται σε αεροσκάφος. 

AR.FCL.215 Περίοδος ισχύος 

α) Κατά την έκδοση ή ανανέωση ικανότητας ή πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή ή, στην 
περίπτωση ανανέωσης, εξεταστής που έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς η αρμόδια αρχή, 
παρατείνει την περίοδο ισχύος έως τα τέλη του σχετικού μήνα. 

β) Κατά την επανεπικύρωση ικανότητας, πιστοποιητικού εκπαιδευτή ή εξεταστή, η αρμόδια 
αρχή ή εξεταστής που η τελευταία έχει εξουσιοδοτήσει ειδικώς παρατείνει την περίοδο 
ισχύος της ικανότητας ή του πιστοποιητικού έως τα τέλη του σχετικού μήνα.  

γ) Η αρμόδια αρχή ή εξεταστής ειδικώς εξουσιοδοτημένος για αυτόν τον σκοπό από αυτήν 
καταχωρεί την ημερομηνία λήξης την άδεια ή το πιστοποιητικό. 

δ) Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεσπίσει διαδικασίες ώστε να επιτρέπει την άσκηση προνομίων 
από τον κάτοχο της άδειας ή του πιστοποιητικού για μέγιστη περίοδο 8 εβδομάδων έπειτα 
από την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής εξέτασης ή των εξετάσεων, ενώ εκκρεμεί η 
καταχώρηση στην άδεια ή το πιστοποιητικό. 

AR.FCL.220 Διαδικασία για την επανέκδοση άδειας χειριστή 

α) Η αρμόδια αρχή επανεκδίδει μια άδεια όταν αυτό απαιτείται για διοικητικούς λόγους και: 

(1) έπειτα από την αρχική έκδοση ικανότητας· ή 

(2) όταν η παράγραφος XII της άδειας που καθορίζεται στο προσάρτημα I του παρόντος 
μέρους έχει συμπληρωθεί και δεν υπάρχει επιπλέον χώρος. 

β) Στο νέο έγγραφο άδειας μεταφέρονται μόνο έγκυρες ικανότητες και πιστοποιητικά. 

AR.FCL.250 Περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση αδειών, ικανοτήτων και πιστοποιητικών 

α) Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση, άδεια 
χειριστή και τις συναφείς ικανότητες ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο 
AR.GEN.315 στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις: 

(1) απόκτηση της άδειας, της ικανότητας ή του πιστοποιητικού χειριστή με παραποίηση 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών· 

(2) παραποίηση των αρχείων του μητρώου και της άδειας ή του πιστοποιητικού· 

(3) παύση της συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του 
μέρους FCL· 

(4) άσκηση των προνομίων άδειας, ικανότητας ή πιστοποιητικού υπό τη δυσμενή 
επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών· 

(5) μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας· 

(6) ύπαρξη στοιχείων για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση του πιστοποιητικού· ή 

(7) μη αποδεκτές επιδόσεις σε οποιαδήποτε φάση της άσκησης των καθηκόντων ή 
αρμοδιοτήτων εξεταστή. 
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β) Αν, κατά τη διάρκεια έρευνας κατόπιν ατυχήματος ή συμβάντος όπου ενεπλάκη ο κάτοχος 
της άδειας κατά την άσκηση των προνομίων της άδειας, της ικανότητας ή του 
πιστοποιητικού του/της, προκύψουν ενδείξεις ότι η ικανότητα του χειριστή αποτέλεσε 
αιτιατό παράγοντα για το ατύχημα ή το συμβάν, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει την 
άδεια, την ικανότητα ή το πιστοποιητικό ενόσω εκκρεμούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

γ) Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει μια άδεια, 
μια ικανότητα ή ένα πιστοποιητικό κατόπιν έγγραφου αιτήματος του κατόχου της άδειας ή 
του πιστοποιητικού. 

δ) Όλες οι δοκιμές επιδεξιότητας, οι περιοδικοί έλεγχοι ικανοτήτων ή οι αξιολογήσεις που 
διενεργούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής ή έπειτα από την ανάκληση πιστοποιητικού 
εξεταστή στερούνται ισχύος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ III - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

AR.FCL.300 Διαδικασίες εξέτασης 

α) Η αρμόδια αρχή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις και θεσπίζει τις αναγκαίες 
διαδικασίες ώστε να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλλονται σε εξετάσεις θεωρητικών 
γνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους FCL. 

β) Στην περίπτωση της άδειας ATPL, της άδειας MPL, της άδειας χειριστή εμπορικών 
πτήσεων (CPL), και των ικανοτήτων οργάνων, οι εν λόγω διαδικασίες συμμορφώνονται 
προς όλα από τα ακόλουθα: 

(1) Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτώς ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

(2) Οι ερωτήσεις της εξέτασης επιλέγονται από την αρμόδια αρχή μέσα από την 
ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ερωτήσεων (ΕΚΤΕ), σύμφωνα με κοινή μέθοδο βάσει 
της οποίας είναι δυνατή η κάλυψη ολόκληρου του αναλυτικού προγράμματος για 
κάθε αντικείμενο. Η ΕΚΤΕ είναι μια βάση δεδομένων ερωτήσεων πολλαπλών 
επιλογών που τηρεί ο Οργανισμός.  

(3) Η εξέταση στις επικοινωνίες μπορεί να διεξάγεται χωριστά από τις εξετάσεις άλλων 
αντικειμένων. Οι αιτούντες που στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 
εξέταση επικοινωνιών κανόνων πτήσης εξ όψεως (VFR) ή την εξέταση 
επικοινωνιών κανόνων πτήσης με όργανα ή και τις δύο δεν επανεξετάζονται στις 
σχετικές ενότητες. 

γ) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους αιτούντες σχετικά με τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες 
για τις εξετάσεις. 

δ) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αρτιότητα των εξετάσεων. 

ε) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες της 
εξέτασης κατά τη διάρκειά της, αυτό χρησιμοποιείται ως λόγος για την αποτυχία του 
αιτούντος είτε στην εξέταση ενός αντικειμένου είτε σε ολόκληρη την εξέταση. 

στ) Η αρμόδια αρχή απαγορεύει σε αιτούντες που αποδείχθηκε ότι αντέγραψαν να λάβουν 
μέρος σε μετέπειτα εξετάσεις για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης 
στην οποία συνελήφθησαν να αντιγράφουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ CC - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

AR.CC.100 Διαδικασία για τις βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων 
θαλάμου επιβατών 

α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες για την έκδοση και την τήρηση αρχείων, και για την 
επιτήρηση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών 
σύμφωνα με τις παραγράφους AR.GEN.315, AR.GEN.220 και AR.GEN.300. 

β) Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας εκδίδονται με τη μορφή και βάσει των 
προδιαγραφών που ορίζονται στο προσάρτημα II αυτού του μέρους. 

AR.CC.105 Αναστολή ή ανάκληση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των 
πληρωμάτων θαλάμου επιβατών 

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.355, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής ή ανάκλησης βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου 
επιβατών τουλάχιστον στις εξής περιπτώσεις: 

α) μη συμμόρφωση προς το μέρος CC ή προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους OR και 
του μέρους CAT, όπου έχει εντοπιστεί ζήτημα ασφάλειας· 

β) απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων 
θαλάμου επιβατών με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών· 

γ) άσκηση των προνομίων βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου 
επιβατών υπό τη δυσμενή επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών· και 

δ) ύπαρξη στοιχείων για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση της βεβαίωσης επαγγελματικής 
επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ Ή ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

AR.CC.200 Έγκριση οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση πληρωμάτων θαλάμου 
επιβατών ή εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου 
επιβατών 

α) Πριν την έκδοση έγκρισης σε οργανισμό εκπαίδευσης ή φορέα εμπορικών αερομεταφορών 
για την παροχή εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η αρμόδια αρχή επαληθεύει 
ότι: 

(1) η διεξαγωγή, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχετικά προγράμματα των κύκλων 
εκπαιδευτικών μαθημάτων που παρέχει ο φορέας συμμορφώνονται προς τις σχετικές 
απαιτήσεις του μέρους CC και του μέρους OR· 

(2) οι εκπαιδευτικές συσκευές που χρησιμοποιεί ο φορέας αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά 
το περιβάλλον του θαλάμου επιβατών του τύπου ή των τύπων των αεροσκαφών και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα λειτουργεί το πλήρωμα θαλάμου 
επιβατών· και 

(3) οι εκπαιδευτές που παρέχουν την εκπαίδευση διαθέτουν την κατάλληλη πείρα και τα 
προσόντα για το αντικείμενο που καλύπτει η εκπαίδευση. 

β) Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008, ότι μπορεί να εγκρίνονται φορείς ώστε να εκδίδουν βεβαιώσεις 
επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η αρμόδια αρχή χορηγεί 
τις εν λόγω εγκρίσεις μόνο σε φορείς που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
στοιχείου α). Πριν τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης, η αρμόδια αρχή: 

(1) εξετάζει την ικανότητα και την υπευθυνότητα του φορέα να εκτελεί τα σχετικά 
καθήκοντα·  

(2) διασφαλίζει ότι ο φορέας διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες για την εκτέλεση των 
σχετικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας της εξέτασης ή των 
εξετάσεων από προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα για αυτόν τον σκοπό και δεν 
εμπλέκεται σε σύγκρουση και της έκδοσης βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας 
των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.315 και 
την παράγραφο AR.CC.100 στοιχείο β)· και 

(3) απαιτεί από τον φορέα την παροχή πληροφοριών και τεκμηρίωσης σχετικά με τις 
βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που 
εκδίδει και τους κατόχους τους, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να μπορεί 
η αρμόδια αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα τήρησης αρχείων, επιτήρησης και 
εφαρμογής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ ATO - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ATO) 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.ATO.105 Πρόγραμμα επιτήρησης 

Το πρόγραμμα επιτήρησης των ATO περιλαμβάνει την παρακολούθηση των προτύπων των κύκλων 
εκπαιδευτικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας εκπαιδευτικών πτήσεων με 
εκπαιδευόμενους, αν αυτό είναι κατάλληλο για τα χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη. 

AR.ATO.120 Τήρηση αρχείων 

α) Επιπλέον των αρχείων που απαιτούνται από την παράγραφο AR.GEN.220, η αρμόδια 
αρχή πρέπει να συμπεριλάβει στο σύστημα που διαθέτει για την τήρηση αρχείων στοιχεία 
των κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που παρέχει ο ATO και, ανάλογα με την 
περίπτωση, αρχεία σχετικά με τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που 
χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση.  

β) Η αρμόδια αρχή τηρεί και ενημερώνει κατάλογο με τις πιστοποιημένες προσομοιωτικές 
συσκευές πτητικής εκπαίδευσης υπό την επίβλεψή της, καθώς και πρόγραμμα με τις 
ημερομηνίες προγραμματισμένης και πραγματικής διεξαγωγής των αξιολογήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ FSTD - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (FSTD) 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.FSTD.100 Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης 

α) Μόλις λάβει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή: 

(1) αξιολογεί την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης που υποβλήθηκε για 
αρχική αξιολόγηση ή αναβάθμιση σε σχέση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης·  

(2) αξιολογεί την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης ως προς τους τομείς 
που είναι ουσιώδεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης, δοκιμής και 
ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών·  

(3) διενεργεί αντικειμενικές και υποκειμενικές δοκιμές καθώς και δοκιμές λειτουργιών 
σύμφωνα με τη βάση πιστοποίησης και εξετάζει τα αποτελέσματα αυτών των 
δοκιμών προκειμένου να καθορίσει τον οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (QTG)· και 

(4) επαληθεύει αν ο φορέας που εκμεταλλεύεται την προσομοιωτική συσκευή πτητικής 
εκπαίδευσης συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Τα ανωτέρω δεν 
ισχύουν για την αρχική αξιολόγηση συσκευών βασικής εκπαίδευσης με όργανα 
(BITD). 

β) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τον οδηγό δοκιμής πιστοποίησης μόνο έπειτα από την 
ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης και εφόσον έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι διαφορές στον οδηγό δοκιμής 
πιστοποίησης προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής. Ο οδηγός δοκιμής πιστοποίησης που 
προκύπτει από τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης είναι ο κύριος οδηγός δοκιμής 
πιστοποίησης (MQTG), ο οποίος αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση και για 
μεταγενέστερες επαναξιολογήσεις της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. 

γ) Βάση πιστοποίησης και ειδικές προϋποθέσεις. 

(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει ειδικές προϋποθέσεις για τη βάση πιστοποίησης 
προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης όταν πληρούνται οι απαιτήσεις 
της παραγράφου OR.FSTD.210 στοιχείο α) και όταν αποδεικνύεται ότι οι ειδικές 
προϋποθέσεις διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που 
καθορίζεται στην ισχύουσα προδιαγραφή πιστοποίησης. 

(2) Όταν η αρμόδια αρχή, αν είναι διαφορετική από τον Οργανισμό, έχει καθορίσει 
ειδικές προϋποθέσεις για τη βάση πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης, ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή των ειδικών 
προϋποθέσεων που τίθενται καθώς και από εκτίμηση της ασφάλειας που αποδεικνύει 
ότι επιτυγχάνεται επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στην 
ισχύουσα προδιαγραφή πιστοποίησης. 
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AR.FSTD.110 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης 

Με την εξαίρεση των βασικών συσκευών εκπαίδευσης σε όργανα, όταν η αρμόδια αρχή έχει μείνει 
ικανοποιημένη ότι η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και ο φορέας που την 
εκμεταλλεύεται συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης με τη χρήση του εντύπου που 
παρατίθεται στο προσάρτημα IV του παρόντος μέρους. 

AR.FSTD.120 Συνέχιση πιστοποίησης προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης 

α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαναξιολογήσεις των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής 
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται λεπτομερώς στην παράγραφο 
AR.FSTD.100. Οι εν λόγω αξιολογήσεις πραγματοποιούνται: 

(1) ετησίως, στην περίπτωση πλήρους εξομοιωτή πτήσης (FFS), συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτικής συσκευής διαδικασιών πτήσης και 
αεροναυτιλίας (FNPT)· 

(2) κάθε τριετία, στην περίπτωση βασικών συσκευών εκπαίδευσης σε όργανα. 

β) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί συνεχώς τον φορέα που εκμεταλλεύεται την 
προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης ώστε να επαληθεύσει ότι: 

(1) η πλήρης σειρά των δοκιμών στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης 
επαναλαμβάνεται σταδιακά κάθε έτος μεταξύ των επαναξιολογήσεων· 

(2) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα 
πιστοποίησης, φέρουν ημερομηνία και τηρούνται· και 

(3) εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 
ακεραιότητα του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της πιστοποιημένης 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. 

AR.FSTD.130 Αλλαγές 

α) Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για τυχόν αλλαγές στην πιστοποίηση προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, συμμορφώνεται προς τα σχετικά στοιχεία των 
απαιτήσεων για τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο 
AR.FSTD.100 στοιχεία α) και β). 

β) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ολοκληρώσει ειδική αξιολόγηση έπειτα από αλλαγές μείζονος 
σημασίας ή όταν οι επιδόσεις μιας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 
φαίνεται να μην βρίσκονται στο επίπεδο της αρχικής πιστοποίησής της. 

γ) Η αρμόδια αρχή διενεργεί πάντα ειδική αξιολόγηση πριν τη χορήγηση πιστοποίησης 
υψηλότερου επιπέδου σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης. 

AR.FSTD.135 Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες - Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 

Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση, πιστοποιητικό 
καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 
AR.GEN.350 στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις: 

α) απόκτηση πιστοποιητικού προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης με 
παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών· 

β) αδυναμία του φορέα εκμετάλλευσης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 
να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι σύμφωνη με τη βάση της πιστοποίησής 
της· ή 

γ) μη συνέχιση της συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του μέρους OR. 

EL 29   EL 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

TMHMA AeMC - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
(AeMC) 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.AeMC.110 Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης 

Η διαδικασία πιστοποίησης για ένα AeMC ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.310, 
με την εξαίρεση ότι μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης AeMC, 
διενεργεί έλεγχο του φορέα πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.  

AR.AeMC.150 Πορίσματα και διορθωτικές ενέργειες - AeMC 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου AR.GEN.350, τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

α) παράλειψη διορισμού επικεφαλής του AeMC· 

β) παράλειψη διασφάλισης του απορρήτου των αεροϊατρικών αρχείων· και 

γ) παράλειψη παροχής στην αρμόδια αρχή ιατρικών και στατιστικών στοιχείων για τον 
σκοπό της επιτήρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΤΜΗΜΑ MED - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

AR.MED.120  Ιατρικοί αξιολογητές 

Η αρμόδια αρχή διορίζει έναν ή περισσότερους ιατρικούς αξιολογητές για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. Οι ιατρικοί αξιολογητές πρέπει να 
διαθέτουν άδεια και προσόντα ιατρικής καθώς και: 

α) τουλάχιστον πενταετή μεταπτυχιακή προϋπηρεσία στην ιατρική· 

β) ειδικές γνώσεις και πείρα στην αεροϊατρική· και 

γ) ειδική κατάρτιση στην ιατρική πιστοποίηση. 

AR.MED.125 Παραπομπή στην αρχή αδειοδότησης 

Όταν ένα AeMC ή ένας αεροϊατρικός εξεταστής (AME) παραπέμπει την απόφαση σχετικά με τη 
φυσική κατάσταση του αιτούντος στην αρχή αδειοδότησης:  

α) ο ιατρικός αξιολογητής ή το ιατρικό προσωπικό της αρμόδιας αρχής αξιολογεί τα σχετικά 
ιατρικά έγγραφα και ζητά περαιτέρω ιατρικά έγγραφα, εξετάσεις και δοκιμές, αν 
απαιτείται· και 

β) ο ιατρικός αξιολογητής κρίνει τη φυσική κατάσταση του αιτούντος για την έκδοση 
ιατρικού πιστοποιητικού με έναν ή περισσότερους περιορισμούς, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

AR.MED.130 Μορφή ιατρικού πιστοποιητικού 

Η μορφή του ιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να είναι σύμφωνη με το προσάρτημα VI του 
παρόντος μέρους. 

AR.MED.135 Αεροϊατρικά έντυπα 

Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί έντυπα για: 

α) την αίτηση χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού· 

β) την έκθεση εξέτασης για αιτούντες κατηγορίας 1 και 2· και 

γ) την έκθεση εξέτασης για αιτούντες άδειας χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL). 

AR.MED.145 Κοινοποίηση GMP προς την αρμόδια αρχή 

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασία κοινοποίησης για ιατρούς γενικής ιατρικής (GMP) 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι GMP γνωρίζουν τις ιατρικές απαιτήσεις της παραγράφου 
MED.B.095.  

AR.MED.150 Τήρηση αρχείων 

α) Επιπροσθέτως των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο AR.GEN.220, η αρμόδια 
αρχή έχει συμπεριλαμβάνει στο σύστημά της για την τήρηση αρχείων στοιχεία σχετικά με 
τις εξετάσεις και αξιολογήσεις αεροϊατρικής που υποβάλλουν AME, AeMC ή GMP.  

β) Όλα τα αεροϊατρικά αρχεία των κατόχων άδειας τηρούνται για ελάχιστη περίοδο 10 ετών 
από τη λήξη του τελευταίου ιατρικού πιστοποιητικού τους.  
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γ) Τα αεροϊατρικά αρχεία διατίθενται έπειτα από την έγγραφη συναίνεση του 
αιτούντος/κατόχου άδειας και μόνο προς: 

(1) AeMC, AME ή GMP για λόγους ολοκλήρωσης αεροϊατρικής αξιολόγησης· 

(2) συμβούλιο ιατρικής εξέτασης που μπορεί να συστήσει η αρμόδια αρχή για τη 
δευτεροβάθμια εξέταση οριακών περιπτώσεων·  

(3) σχετικούς ειδικούς ιατρούς για λόγους ολοκλήρωσης αεροϊατρικής αξιολόγησης· 

(4) ιατρικό αξιολογητή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για λόγους κοινής 
επιτήρησης· 

(5) τον σχετικό αιτούντα/κάτοχο άδειας κατόπιν έγγραφης αίτησής του· 

(6) τον Οργανισμό, έπειτα από την απόκρυψη της ταυτότητας του αιτούντος/κατόχου 
άδειας, για λόγους τυποποίησης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ (AME) 

AR.MED.200 Διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού AME 

α) Η διαδικασία πιστοποίησης ενός AME ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου 
AR.GEN.315. Πριν την έκδοση του πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή πρέπει να διαθέτει 
ενδείξεις ότι το ιατρείο του AME είναι πλήρως εξοπλισμένο ώστε να είναι δυνατή η 
διενέργεια αεροϊατρικών εξετάσεων εντός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού 
AME τη χορήγηση του οποίου αιτείται ο αεροϊατρικός εξεταστής. 

β) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τη μορφή το πιστοποιητικού AME. Αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: 

(1) το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του κατόχου· 

(2) την αρμόδια αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό· 

(3) τον αριθμό του AME· 

(4) τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας·  

(5) τη διεύθυνση του ιατρείου του AME· 

(6) την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού AME· και 

(7) την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού AME. 

AR.MED.240  Ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) που ενεργούν ως AME 

α) Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ενημερώνει τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές 
των άλλων κρατών μελών αν είναι δυνατή η διενέργεια στην επικράτειά της αεροϊατρικών 
εξετάσεων για την άδεια LAPL από GMP.  

β) Η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους τηρεί κατάλογο όλων των GMP που 
ενεργούν ως AME στην επικράτειά της. Ο κατάλογος κοινοποιείται στα άλλα κράτη μέλη 
και στον Οργανισμό κατόπιν αιτήσεώς τους. 
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AR.MED.245 Συνεχιζόμενη επιτήρηση AME και GMP 

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος συνεχιζόμενης επιτήρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο AR.GEN.305, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των AME και των GMP 
που ασκούν τα προνόμιά τους στην επικράτεια όπου η αρμόδια αρχή ασκεί επιτήρηση. 

AR.MED.250 Περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού AME 

α) Η αρμόδια αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί ένα πιστοποιητικό AME σε 
περίπτωση: 

(1) μη περαιτέρω συμμόρφωσης του AME προς τις ισχύουσες απαιτήσεις· 

(2) μη ικανοποίησης των κριτηρίων για πιστοποίηση ή συνεχιζόμενη πιστοποίηση· 

(3) ελλιπούς τήρησης αεροϊατρικών αρχείων ή υποβολής εσφαλμένων δεδομένων ή 
πληροφοριών· 

(4) παραποίησης ιατρικών αρχείων, πιστοποιητικών ή τεκμηρίωσης· 

(5) απόκρυψης γεγονότων που αφορούν αίτηση για τη χορήγηση ιατρικού 
πιστοποιητικού ή κάτοχο ιατρικού πιστοποιητικού ή σε περίπτωση ψευδών ή δόλιων 
δηλώσεων προς την αρμόδια αρχή· 

(6) μη λήψης των διορθωτικών μέτρων που υπαγορεύουν τα πορίσματα του ελέγχου στο 
ιατρείο του AME· και 

(7) αιτήσεως του πιστοποιημένου AME. 

β) Το πιστοποιητικό ενός AME ανακαλείται αυτομάτως σε περίπτωση: 

(1) ανάκλησης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος· ή 

(2) διαγραφής από το μητρώο ιατρών. 

AR.MED.255 Μέτρα εφαρμογής 

Αν, κατά τη διάρκεια επιτήρησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προκύψουν ενδείξεις μη 
συμμόρφωσης ενός AeMC, AME ή GMP, η αρχή αδειοδότησης εξετάζει τα ιατρικά πιστοποιητικά 
που έχει εκδώσει το AeMC, ο AME ή ο GMP και μπορεί να παύσει την ισχύ τους αν αυτό 
απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ III - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

AR.MED.315 Εξέταση εκθέσεων εξέτασης 

Η αρχή αδειοδότησης: 

α) εξετάζει τις εκθέσεις εξέτασης και αξιολόγησης που λαμβάνει από AeMC, AME και GMP 
και τους ενημερώνει για τυχόν ανακολουθίες ή σφάλματα στη διαδικασία αξιολόγησης και 

β) συνδράμει τους AME και τα AeMC, κατόπιν αιτήσεώς τους, στη λήψη απόφασης σε 
αμφισβητούμενες υποθέσεις σχετικά με τη φυσική κατάσταση αιτούντος από άποψη 
αεροϊατρικής καταλληλότητας. 

AR.MED.325 Διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης 

Η αρμόδια αρχή καθορίζει διαδικασία για την εξέταση οριακών ή αμφισβητούμενων υποθέσεων 
από κοινού με ανεξάρτητους ιατρικούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν πείρα στην αεροϊατρική, 
ώστε να ληφθεί υπόψη η φυσική κατάσταση του αιτούντος και να δοθούν συμβουλές σχετικά με 
αυτή για λόγους ιατρικής πιστοποίησης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

Η άδεια πληρώματος πτήσης που εκδίδεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το μέρος FCL είναι 
σύμφωνη προς τις εξής προδιαγραφές: 

α) Περιεχόμενο. Ο αριθμός αντικειμένου εκτυπώνεται πάντα σε σχέση με την επικεφαλίδα 
του αντικειμένου. Τα αντικείμενα I έως XI είναι «σταθερά» και τα αντικείμενα XII έως 
XIV είναι «μεταβλητά» και μπορεί να εμφανίζονται σε χωριστό ή αφαιρούμενο τμήμα του 
κύριου εντύπου. Κάθε χωριστό ή αφαιρούμενο τμήμα πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς ως 
τμήμα της άδειας. 

(1) Σταθερά αντικείμενα: 

(I) κράτος έκδοσης της άδειας· 

(II) τίτλος της άδειας· 

(III) αριθμός σειράς της άδειας που αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων 
Εθνών για το κράτος έκδοσης της άδειας ακολουθούμενο από την ένδειξη 
«FCL» και κωδικό αποτελούμενο από αριθμούς ή/και γράμματα με χρήση 
αραβικών ψηφίων και λατινικών χαρακτήρων· 

(IV) όνομα του κατόχου (με λατινικούς χαρακτήρες ακόμη όταν το σύστημα 
γραφής της εθνικής γλώσσας ή των εθνικών γλωσσών δεν χρησιμοποιεί 
λατινικούς χαρακτήρες)· 

(IVα) ημερομηνία γέννησης· 

(V) διεύθυνση κατόχου· 

(VI) εθνικότητα κατόχου· 

(VII) υπογραφή κατόχου· 

(VIII) αρμόδια αρχή και, όπου απαιτείται, προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η 
άδεια· 

(IX) πιστοποίηση ισχύος και εξουσιοδότηση για τα εκχωρούμενα προνόμια· 

(X) υπογραφή του αξιωματικού που εκδίδει την άδεια και ημερομηνία έκδοσης· 
και 

(XI) σφραγίδα της αρμόδιας αρχής. 

(2) Μεταβλητά αντικείμενα 

(XII) ικανότητες και πιστοποιητικά: τάξης, τύπου, πιστοποιητικά εκπαιδευτή κ.λπ. 
με ημερομηνίες λήξης. Τα προνόμια ραδιοτηλεφωνίας μπορεί να εμφανίζονται 
στο έντυπο της άδειας ή σε χωριστό πιστοποιητικό· 

(XIII) σχόλια: λ.χ. ειδικές καταχωρήσεις σχετικές με περιορισμούς και εγκρίσεις 
προνομίων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη γλωσσομάθεια· και 

(XIV) κάθε άλλο στοιχείο απαιτείται από την αρμόδια αρχή (π.χ. τόπος γέννησης). 

β) Υλικό. Το χαρτί ή άλλο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή 
σβησίματα, ή όταν πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα θα τα εμφανίζει άμεσα. 
Κάθε εγγραφή ή διαγραφή στο έντυπο εξουσιοδοτείται σαφώς από την αρμόδια αρχή. 

γ) Γλώσσα. Οι άδειες συντάσσονται στην εθνική γλώσσα ή στις εθνικές γλώσσες και στην 
αγγλική, καθώς και σε κάθε άλλη γλώσσα που η αρμόδια αρχή κρίνει κατάλληλη. 
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Εξώφυλλο 

Επωνυμία και λογότυπος της αρμόδιας αρχής 

(Στην αγγλική και σε οποιαδήποτε (οποιεσδήποτε) 
γλώσσα(ες) έχει ορίσει η αρμόδια αρχή)  

 

 

EUROPEAN UNION 

(Μόνο στην αγγλική) 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

(Στην αγγλική και σε οποιαδήποτε (οποιεσδήποτε) 
γλώσσα(ες) έχει ορίσει η αρμόδια αρχή) 

 

Εκδόθηκε σύμφωνα με το μέρος FCL 

Η παρούσα άδεια συμμορφώνεται προς τα πρότυπα 
του ΔΟΠΑ, με την εξαίρεση των προνομίων της άδειας 

LAPL 

(Στην αγγλική και σε οποιαδήποτε (οποιεσδήποτε) 
γλώσσα(ες) έχει ορίσει η αρμόδια αρχή) 

 

Έντυπο 141 του EASA έκδοση 1 

 Απαιτήσεις 

 

 

 

 

 

Η ένδειξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» να διαγραφεί για 
χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 

Το μέγεθος κάθε σελίδας πρέπει να είναι το ένα 
όγδοο της σελίδας A4 
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Σελίδα 2 

I Κράτος έκδοσης  Απαιτήσεις 

III Αριθμός άδειας  Ο αριθμός σειράς της άδειας αρχίζει πάντα με τον 
κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών για το κράτος 
έκδοσης της άδειας ακολουθούμενο από την ένδειξη 
«.FCL.».·  

IV Ονοματεπώνυμο κατόχου   

IVα Ημερομηνία γέννησης (βλέπε οδηγίες)  

 

 Χρησιμοποιείται η πρότυπη μορφή ημερομηνίας, 
ήτοι ημέρα/μήνας/όλα τα ψηφία του έτους (π.χ. 
21/01/1995) 

XIV Τόπος γέννησης   

V Διεύθυνση κατόχου: 

Οδός και αριθμός, πόλη, περιοχή, 
ταχυδρομικός κώδικας 

  

VI Εθνικότητα   

VII Υπογραφή κατόχου   

VIII Εκδίδουσα αρμόδια αρχή 

π.χ. Η παρούσα άδεια CPL(A) εκδόθηκε 
βάσει άδειας ATPL που εξέδωσε η ….. (τρίτη 
χώρα) ……. 

  

X Υπογραφή του εκδίδοντος αξιωματικού και 
ημερομηνία 

  

XI Σφραγίδα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής   
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Σελίδα 3 

II Τίτλοι πτυχίων και αδειών, 
ημερομηνία αρχικής έκδοσης και 
κωδικός χώρας 

 Οι χρησιμοποιούμενες συντμήσεις 
χρησιμοποιούνται όπως στο μέρος FCL (π.χ. 
PPL(H), ATPL(A) κ.λπ.) 

Χρησιμοποιείται η πρότυπη μορφή 
ημερομηνίας, ήτοι ημέρα/μήνας/όλα τα ψηφία 
του έτους (π.χ. 21/01/1995) 

IX Ισχύς: Τα προνόμια της άδειας 
ασκούνται μόνο αν ο κάτοχος διαθέτει 
ιατρικό πιστοποιητικό σε ισχύ για το 
απαιτούμενο προνόμιο. 

………………… 

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να φέρει 
έγγραφο με τη φωτογραφία του/της για 
λόγους αναγνώρισης. 

  

 

Το εν λόγω έγγραφο δεν προσδιορίζεται, αλλά 
το διαβατήριο αρκεί όταν ο κάτοχος βρίσκεται 
εκτός του κράτους έκδοσης της άδειας. 

XII Προνόμια ραδιοτηλεφωνίας: Ο κάτοχος 
της παρούσας άδειας έχει αποδείξει την 
ικανότητα χειρισμού ραδιοτηλεφωνικού 
εξοπλισμού εντός του αεροσκάφους στην 
………… (αναφέρετε τη (τις) 
γλώσσα(ες)). 

  

XIII Σχόλια:  

Γλωσσομάθεια:  

(γλώσσα(ες) / επίπεδο / ημερομηνία ισχύος) 

 

 

 Κάθε απαιτούμενη επιπρόσθετη πληροφορία 
σχετικά με την αδειοδότηση και κάθε προνόμιο 
που καθορίζεται από οδηγίες/κανονισμούς του 
ΔΟΠΑ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνονται εδώ. 

Συμπεριλαμβάνονται η (οι) καταχώρηση 
(καταχωρήσεις) γλωσσομάθειας, το επίπεδο και 
η ημερομηνία ισχύος. 

Σε περίπτωση άδειας LAPL: Άδεια LAPL που 
δεν εκδόθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα 
του ΔΟΠΑ 
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Σελίδα 4 

  Απαιτήσεις 

XII Ικανότητες, πιστοποιητικά και προνόμια  

Τάξη/τύπος/IR Σχόλια και περιορισμοί 

Εκπαιδευτές  
 

 

 
 
Εξεταστές  

Αυτές οι σελίδες προορίζονται για χρήση από την 
αρμόδια αρχή ή τον εξεταστή που έχει 
εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για αυτόν το σκοπό για 
την αναγραφή απαιτήσεων έπειτα από την αρχική 
έκδοση ικανοτήτων ή την ανανέωση ικανοτήτων 
που έχουν λήξει. 

 

Οι αρχικές εκδόσεις ικανοτήτων και τα προνόμια 
πιστοποιητικών εκπαιδευτή και εξεταστή 
συμπληρώνονται πάντα από την αρμόδια αρχή. Η 
επανεπικύρωση ή ανανέωση ικανοτήτων ή 
πιστοποιητικών θα συμπληρώνεται από την 
αρμόδια αρχή ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένους 
εξεταστές. 

 

Οι επιχειρησιακοί περιορισμοί συμπληρώνονται 
στη στήλη Σχόλια/περιορισμοί δίπλα στο 
κατάλληλο περιορισμένο προνόμιο, π.χ. δοκιμή 
επιδεξιότητας για την ικανότητα IR που 
ολοκληρώθηκε με συγκυβερνήτη, προνόμια 
εκπαίδευσης περιορισμένα σε 1 τύπο 
αεροσκάφους. 

Σελίδες 5, 6 και 7: 

Η αρμόδια αρχή αφαιρεί από την άδεια μη επικυρωμένες ικανότητες το αργότερο εντός πενταετίας 
από την τελευταία επανεπικύρωση. 

XII / XIII 

Ικανότητα Ημερομηνί
α δοκιμής 
για την 

ικανότητα 

Ημερομην
ία δοκιμής 
για την 

ικανότητα 
IR 

Ισχύει 
έως 

Πιστοποιητικό 
εξεταστή 
αριθ. 

Υπογραφή 
εξεταστή 
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Σελίδα 8 

Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στην  
παρούσα άδεια   

Π.χ. ATPL (άδεια χειριστή εναέριων γραμμών), CPL (άδεια 
χειριστή εμπορικών πτήσεων), IR (ικανότητα πτήσης με 
όργανα), R/T (ραδιοτηλεφωνία), MEP (πολυκινητήρια 
αεροπλάνα με εμβολοφόρους κινητήρες), FI (εκπαιδευτής 
πτήσης), TRE (εξεταστής ικανότητας τύπου) κ.λπ. 

ΕΝΤΥΠΟ 141 του EASA έκδοση 1  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ EASA ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με το μέρος CC σε κάποιο κράτος μέλος πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

 

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Εκδόθηκε σύμφωνα με το μέρος CC 

 

2. Αριθμός αναφοράς:  

3. Κράτος έκδοσης:  

4. Πλήρες όνομα κατόχου:  

5. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 

6. Εθνικότητα: 

7. Υπογραφή κατόχου:  

8. Αρμόδια αρχή:  

9. Εκδίδων φορέας: Επίσημη σφραγίδα ή λογότυπος 

10. Υπογραφή εκδίδοντος αξιωματικού: 

11. Ημερομηνία έκδοσης: 

12. Ο κάτοχος μπορεί να ασκεί τα προνόμιά του/της ως μέλος 
πληρώματος θαλάμου επιβατών επί αεροσκαφών που ενέχονται σε 
δραστηριότητες εμπορικών αερομεταφορών μόνο αν πληροί τις 
απαιτήσεις του μέρους CC σχετικά με τη διαρκή καλή φυσική 
κατάσταση και τις έγκυρες αξιολογήσεις τύπου αεροσκάφους. 
 

Έντυπο 142 του EASA έκδοση 1 
 

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Εκδόθηκε σύμφωνα με το μέρος CC 

2. Αριθμός αναφοράς:  

3. Κράτος έκδοσης:  
4. Πλήρες όνομα κατόχου:  

5. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 

6. Εθνικότητα: 

7. Υπογραφή κατόχου:  
8. Αρμόδια αρχή:  

9. Εκδίδων φορέας: Επίσημη σφραγίδα ή λογότυπος 

10. Υπογραφή εκδίδοντος αξιωματικού: 
11. Ημερομηνία έκδοσης: 

12. Ο κάτοχος μπορεί να ασκεί τα προνόμιά του/της ως μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών επί αεροσκαφών που 
ενέχονται σε δραστηριότητες εμπορικών αερομεταφορών μόνο αν πληροί τις απαιτήσεις του μέρους CC σχετικά με τη 
διαρκή καλή φυσική κατάσταση και τις έγκυρες αξιολογήσεις τύπου αεροσκάφους. 

Έντυπο 142 του EASA έκδοση 1 
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Οδηγίες: 

α) Η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών περιλαμβάνει 
όλα τα αντικείμενα που καθορίζονται στο έντυπο 142 του EASA σύμφωνα με τα 
αντικείμενα 1 - 12 κατωτέρω. 

β) Το μέγεθος της σελίδας πρέπει να είναι το ένα όγδοο του μεγέθους σελίδας A4 και το 
χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή σβησίματα, ή όταν 
πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα θα τα εμφανίζει άμεσα. 

γ) Το έγγραφο εκτυπώνεται στην αγγλική και σε κάθε άλλη γλώσσα που κρίνει κατάλληλη η 
αρμόδια αρχή. 

δ) Το έγγραφο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα εγκεκριμένο για την έκδοση 
βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. Στην τελευταία 
περίπτωση, πρέπει να υπάρχει παραπομπή στην έγκριση που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους. 

ε) Η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και δεν απαιτείται η ανταλλαγή της με νέα άδεια 
κατά την εργασία σε άλλο κράτος μέλος. 

Αντικείμενο 1: Ο τίτλος «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ» και παραπομπή στο μέρος CC 

Αντικείμενο 2: Ο αριθμός αναφοράς της βεβαίωσης πρέπει να αρχίζει με τον κωδικό χώρας των 
Ηνωμένων Εθνών για το κράτος μέλος ακολουθούμενο τουλάχιστον από τα δύο τελευταία 
ψηφία του έτους έκδοσης και από μεμονωμένη αναφορά ή αριθμό σύμφωνα με κωδικό 
που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή (π.χ. BE-08-xxxx). 

Αντικείμενο 3: Το κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας των 
πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. 

Αντικείμενο 4: Το πλήρες όνομα (επώνυμο και όνομα) που αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο 
ταυτότητας του κατόχου. 

Αντικείμενα 5 και 6: Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, καθώς και η εθνικότητα που 
αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο ταυτότητας του κατόχου. 

Αντικείμενο 7: Η υπογραφή του κατόχου. 

Αντικείμενο 8: Συμπληρώνονται τα στοιχεία αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους όπου εκδίδεται η βεβαίωση και περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία, την 
ταχυδρομική διεύθυνση, την επίσημη σφραγίδα και το λογότυπο, κατά περίπτωση, της 
αρμόδιας αρχής. 

Αντικείμενο 9: Αν η αρμόδια αρχή είναι ο εκδίδων φορέας, σημειώνεται η ένδειξη «αρμόδια 
αρχή» και τοποθετείται η επίσημη σφραγίδα.  

Στην περίπτωση εγκεκριμένου φορέα, σημειώνονται τα στοιχεία αναγνώρισης και 
τουλάχιστον η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση και, κατά περίπτωση, ο 
λογότυπος του φορέα, και:  
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α) στην περίπτωση φορέα εμπορικών αερομεταφορών, ο αριθμός του πιστοποιητικού 
αερομεταφορέα (AOC) και λεπτομερή στοιχεία των εγκρίσεων που έχει χορηγήσει η 
αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαίδευσης σε πληρώματα θαλάμου επιβατών και την 
έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών· ή 

β) στην περίπτωση εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης, ο αριθμός αναφοράς της σχετικής 
έγκρισης που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή. 

Αντικείμενο 10: Η υπογραφή του αξιωματικού που ενεργεί για λογαριασμό του εκδίδοντος φορέα. 

Αντικείμενο 11: Χρησιμοποιείται η πρότυπη μορφή ημερομηνίας: ήτοι ημέρα/μήνας/όλα τα ψηφία 
του έτους (π.χ. 22/02/2008). 

Αντικείμενο 12: Η ίδια φράση στην αγγλική και σε πλήρη και ακριβή μετάφρασή της στις άλλες 
γλώσσες που κρίνει κατάλληλες η αρμόδια αρχή. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ATO) 

Ευρωπαϊκή Ένωση * 

Αρμόδια αρχή 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

[ΑΡΙΘΜΟΣ/ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ] 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX της Επιτροπής και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται κατωτέρω, η [αρμόδια αρχή] πιστοποιεί δια του παρόντος τον 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] 

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] 

ως πιστοποιημένο οργανισμό εκπαίδευσης του μέρους OR με το προνόμιο να παρέχει κύκλους 
εκπαιδευτικών μαθημάτων σύμφωνα με το μέρος FCL, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην προσαρτώμενη έγκριση 
κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Το παρόν πιστοποιητικό περιορίζεται στα προνόμια και στο πεδίο εφαρμογής της παροχής κύκλων 
εκπαιδευτικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσομοιωτικών συσκευών 
πτητικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην προσαρτώμενη έγκριση κύκλου εκπαιδευτικών 
μαθημάτων. 

Το πιστοποιητικό ισχύει ενόσω ο εγκεκριμένος φορέας συμμορφώνεται με το μέρος OR, το μέρος 
FCL και άλλους ισχύοντες κανονισμούς. 

Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το παρόν πιστοποιητικό 
παραμένει σε ισχύ εκτός αν αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, κατάργησης, περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Υπογραφή: 

[Αρμόδια αρχή] 

* Η ένδειξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» να διαγραφεί για χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΝΤΥΠΟ 143 ΤΟΥ EASA έκδοση 1 - σελίδα 1/2 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Προσάρτημα στο πιστοποιητικό ATO αριθ.: 

Ο [ΑΡΙΘΜΟΣ/ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] 

απέκτησε το προνόμιο να παρέχει και να διενεργεί τους ακόλουθους κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων του μέρους 
FCL και να κάνει χρήση των ακόλουθων προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης: 

Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων Χρησιμοποιούμενη(ες) προσομοιωτική(ές) συσκευή(ές) 
πτητικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού 

από γράμματα (1) 

  

  

  

  

  

(1) όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας 

Η έγκριση κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων ισχύει ενόσω: 

α) το πιστοποιητικό ATO δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, κατάργησης, περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης· και 

β) όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το μέρος OR, το μέρος FCL, άλλους 
ισχύοντες κανονισμούς και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του φορέα, όπως απαιτείται από το μέρος OR. 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Υπογραφή: [Αρμόδια αρχή] 

Για το κράτος μέλος/τον EASA 

ΕΝΤΥΠΟ 143 ΤΟΥ EASA έκδοση 1 - σελίδα 2/2 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Για το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 
χρησιμοποιείται το έντυπο 145 του EASA. Το παρόν έγγραφο περιέχει τις προδιαγραφές της 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμού(ών) 
και ειδικής(ών) εξουσιοδότησης (εξουσιοδοτήσεων) ή έγκρισης (εγκρίσεων) της συγκεκριμένης 
συσκευής. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας εκτυπώνεται στην αγγλική και σε κάθε άλλη γλώσσα 
που καθορίζει η αρμόδια αρχή. 

Οι μετατρέψιμες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν χωριστό 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάθε τύπο αεροσκάφους. Στην περίπτωση που σε 
προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης προσαρμόζεται διαφορετικός κινητήρας και 
εξοπλισμός δεν απαιτούνται χωριστά πιστοποιητικά καταλληλότητας. Όλα τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας φέρουν αριθμό σειράς του οποίου προηγείται κωδικός από γράμματα που αφορά 
τη συγκεκριμένη προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης. Ο κωδικός από γράμματα αφορά 
την εκδίδουσα αρμόδια αρχή. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση * 

Αρμόδια αρχή 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX της Επιτροπής και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται κατωτέρω, η [αρμόδια αρχή] πιστοποιεί δια του παρόντος ότι η 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ] 

που βρίσκεται στη [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ] 

πληροί τις απαιτήσεις καταλληλότητας που προβλέπονται στο μέρος OR, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις των προσαρτώμενων προδιαγραφών προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης. 

Το παρόν πιστοποιητικό καταλληλότητας παραμένει σε ισχύ ενόσω η προσομοιωτική συσκευή 
πτητικής εκπαίδευσης και ο κάτοχος του πιστοποιητικού καταλληλότητας πληρούν τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του μέρους OR, εκτός αν αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, κατάργησης, αναστολής 
ή ανάκλησης. 

Ημερομηνία έκδοσης:……………………………………………… 

Υπογραφή:……………………………………………………. 

* Η ένδειξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» να διαγραφεί για χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έντυπο 145 του EASA έκδοση 1 - σελίδα 1/2  
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[Αρμόδια αρχή] 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: [Παραπομπή] 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

A. Τύπος ή παραλλαγή αεροσκάφους: 

B. Επίπεδο καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης: 

Γ. Πρωτεύον έγγραφο αναφοράς: 

Δ. Οπτικό σύστημα: 

E. Σύστημα κίνησης: 

ΣΤ. Τοποθετημένος κινητήρας: 

Ζ. Τοποθετημένο όργανο: 

Η. Τοποθετημένο εναέριο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης (ΑCAS): 

Θ. Απότομες εναλλαγές ανέμου (windshear): 

Ι. Επιπρόσθετες δυνατότητες: 

ΙΑ. Περιορισμοί: 

ΙΒ. Πληροφορίες καθοδήγησης για θέματα εκπαίδευσης, δοκιμών και ελέγχων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I Οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου (RVR) μέτρα 

 Ύψος απόφασης (DH) πόδια 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II Οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου (RVR) μέτρα 

 Ύψος απόφασης (DH) πόδια 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου (RVR) μέτρα 

 Ύψος απόφασης (DH) πόδια 

(χαμηλότερο ελάχιστο)  

 

Απογείωση με χαμηλή ορατότητα (LVTO) Οριζόντια ορατότητα επί του 
διαδρόμου (RVR) μέτρα 

 

Επικαιρότητα  

Εκπαίδευση/έλεγχος ΙFR  / 

Ικανότητα τύπου  

Έλεγχοι ικανοτήτων  

Προσέγγιση με αυτόματη σύζευξη  

Αυτόματη προσγείωση/σύστημα καθοδήγησης / 

ACAS I / II  / 

Σύστημα προειδοποίησης απότομων εναλλαγών ανέμου / σύστημα πρόγνωσης 
απότομων εναλλαγών ανέμου 

 / 
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ΙΒ. Πληροφορίες καθοδήγησης για θέματα εκπαίδευσης, δοκιμών και ελέγχων 

Ραντάρ καιρού  

Απεικονιστής ορθής διόπτευσης (HUD) / σύστημα καθοδήγησης ορθής 
διόπτευσης (HUGS) 

/ 

Μελλοντικά συστήματα εναέριας κυκλοφορίας (FANS)  

Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους (GPWS)/Προηγμένο σύστημα 
προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους (EGPWS) 

/ 

Δυνατότητα πτήσεων μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων 
(ETOPS) 

 

Δορυφόρος παγκόσμιας αεροπλοΐας (GPS)  

Λοιπές  

Ημερομηνία έκδοσης:…………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή:………………………………………………….…………………………………………………………… 

 Για το κράτος μέλος/τον EASA 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (AeMC) 

Ευρωπαϊκή Ένωση * 

Αρμόδια αρχή 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX της Επιτροπής και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται κατωτέρω, η [αρμόδια αρχή] πιστοποιεί δια του παρόντος τον 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ] 

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ] 

ως πιστοποιημένο αεροϊατρικό κέντρο του μέρους OR με τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται στους προσαρτώμενους όρους έγκρισης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

1. Το παρόν πιστοποιητικό περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της ενότητας περί έγκρισης 
του εγκεκριμένου εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα. 

2. Το παρόν πιστοποιητικό απαιτεί συμμόρφωση προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 
τεκμηρίωση του φορέα, όπως απαιτείται από το μέρος OR. 

3. Το παρόν πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ ενόσω πληρούνται οι απαιτήσεις του μέρους 
OR εκτός εάν αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, κατάργησης, αναστολής ή ανάκλησης. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….Υπογραφή: …………………………………… 

* Η ένδειξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» να διαγραφεί για χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έντυπο 146 του EASA έκδοση 1 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (AR) 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ EASA 

Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Περιεχόμενο 

(1) Κράτος έκδοσης του ιατρικού πιστοποιητικού (I), 

(2) Τάξη του ιατρικού πιστοποιητικού (II), 

(3) Αριθμός πιστοποιητικού που αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών για 
το κράτος έκδοσης της αρχής αδειοδότησης ακολουθούμενο από κωδικό 
αποτελούμενο από αριθμούς ή/και γράμματα με χρήση αραβικών ψηφίων και 
λατινικών χαρακτήρων (III), 

(4) Όνομα κατόχου (IV), 

(5) Εθνικότητα κατόχου (VI), 

(6) Ημερομηνία γέννησης κατόχου: (ηη/μμ/εεεε) (XIV), 

(7) Υπογραφή κατόχου (VII), 

(8) Περιορισμός(οί) (XIII), 

(9) Ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού (IX) για: 

εμπορικές πτητικές λειτουργίες μεταφοράς επιβατών με έναν χειριστή κατηγορίας 1, 

άλλες εμπορικές πτητικές λειτουργίες κατηγορίας 1, 

την κατηγορία 2, 

άδεια LAPL 

(10) Ημερομηνία ιατρικής εξέτασης 

(11) Ημερομηνία τελευταίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

(12) Ημερομηνία τελευταίου ακοογράμματος 

(13) Ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του AME που εξέδωσε το πιστοποιητικό (X). Σε 
αυτό το πεδίο μπορεί να προστεθεί GMP ή/και ιατρικός αξιολογητής εφόσον 
διαθέτει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εκδίδεται το 
πιστοποιητικό την αρμοδιότητα να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά. 

(14) Σφραγίδα (XI) 

β) Υλικό: Το χαρτί ή άλλο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν θα επιτρέπει αλλοιώσεις ή 
σβησίματα, ή όταν πραγματοποιούνται αλλοιώσεις ή σβησίματα θα τα εμφανίζει άμεσα. 
Κάθε εγγραφή ή διαγραφή στο έντυπο εξουσιοδοτείται σαφώς από την αρχή 
αδειοδότησης. 

γ) Γλώσσα: Οι άδειες συντάσσονται στην (στις) εθνική(ές) γλώσσα(ες) και στην αγγλική, 
καθώς και σε κάθε άλλη γλώσσα που η αρχή αδειοδότησης κρίνει κατάλληλη. 

δ) Όλες οι ημερομηνίες στο ιατρικό πιστοποιητικό έχουν τη μορφή ηη/μμ/εεεε. 

ε) Η πρότυπη μορφή του ιατρικού πιστοποιητικού του EASA παρατίθεται στο παρόν 
προσάρτημα. 
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 ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ 
 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

 

Κατηγορία 
1/2/LAPL 

ΕΘΝΙΚΗ(ΕΣ) 
ΓΛΩΣΣΑ(ΕΣ) 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

 

 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

ΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

 

 

 

I Εθνική(ές) γλώσσα(ες)/Αρχή αδειοδότησης 

 

III Εθνική(ές) γλώσσα(ες):/Αριθμός πιστοποιητικού που 
αρχίζει με τον κωδικό χώρας των Ηνωμένων Εθνών για το 
κράτος της αρχής αδειοδότησης ακολουθούμενο από 
κωδικό αποτελούμενο από αριθμούς ή/και γράμματα με 
χρήση αραβικών ψηφίων και λατινικών χαρακτήρων 

IV Εθνική(ές) γλώσσα(ες):/ 

 Ονοματεπώνυμο κατόχου: 

 

XIV Εθνική(ες) γλώσσα(ες):/Ημερομηνία γέννησης: 
(ηη/μμ/εεεε) 

 

VI Εθνική(ες) γλώσσα(ες)/Εθνικότητα: 

 

VII Εθνική(ές) γλώσσα(ες)/ 

 Υπογραφή κατόχου: 

 

2 
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XIII Εθνική(ές) γλώσσα(ες)/Περιορισμοί: 

 Κωδικός. 

 Περιγραφή: 

1.1.1.  

X Εθνική(ές) γλώσσα(ες)/* Ημερομηνία έκδοσης: 

 (ηη/μμ/εεεε) 

 

 Υπογραφή του εκδίδοντος AME/(GMP)/(ιατρικού 
αξιολογητή): 

 

XI Εθνική(ές) γλώσσα(ες)/Σφραγίδα: 

 

3 
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 Εμπορικές πτητικές λειτουργίες 
μεταφοράς επιβατών με έναν 
χειριστή κατηγορίας 1 

(ηη/μμ/εεεε) 

 

 

Κατηγορία 1 (ηη/μμ/εεεε)  

Κατηγορία 2 (ηη/μμ/εεεε) 

 

 

 

IX Εθν. 
γλώσσα(ες)/ 

Ημερομηνία 
λήξης του 
παρόντος 
πιστοποιητικ
ού 

LAPL (ηη/μμ/εεεε) 

 

 

 Εθν. γλώσσα(ες)./ημερομηνία 
εξέτασης: (ηη/μμ/εεεε) 

  

     

     

     

     

MED.A.020 Μείωση φυσικής κατάστασης 
α) Οι κάτοχοι αδειών δεν ασκούν τα προνόμια της άδειάς τους και των 

συναφών ικανοτήτων ή πιστοποιητικών ανά πάσα στιγμή όταν: 
(1) γνωρίζουν ότι υπάρχει μείωση της φυσικής τους κατάστασης που 

ενδέχεται να τους καταστήσει μη ικανούς για την ασφαλή άσκηση 
αυτών των προνομίων· 

(2) λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν φάρμακα με ή χωρίς ιατρική συνταγή 
που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή άσκηση των προνομίων 
της σχετικής άδειας· ή 

(3) λαμβάνουν ιατρική, χειρουργική ή άλλη θεραπεία που ενδέχεται να 
επηρεάσει την ασφάλεια των πτήσεων. 

β) Επιπλέον, οι κάτοχοι άδειας πρέπει να ζητούν αεροϊατρικές συμβουλές 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν: 
(1) έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική 

διαδικασία· 
(2) αρχίσουν την τακτική χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου· 
(3) έχουν υποστεί σημαντική σωματική βλάβη που ενέχει ανικανότητα 

λειτουργίας ως μέλος ιπτάμενου πληρώματος· 
(4) πάσχουν από σοβαρή ασθένεια που ενέχει ανικανότητα λειτουργίας 

ως μέλος ιπτάμενου πληρώματος·  
(5) κυοφορούν· 
(6) έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική· ή 
(7) απαιτείται για πρώτη φορά η χρήση διορθωτικών φακών όρασης. 

4 

* Η ημερομηνία έκδοσης είναι η ημερομηνία έκδοσης και υπογραφής του πιστοποιητικού 
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Έντυπο 147 του EASA έκδοση 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (OR) 

ΤΜΗΜΑ GEN - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

OR.GEN.105 Αρμόδια αρχή 

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή που ασκεί επιτήρηση: 

(1) σε φορείς υποκείμενους σε υποχρέωση πιστοποίησης, είναι: 

(i) για φορείς που έχουν τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους στην επικράτεια 
κράτους μέλους, η αρχή που καθορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος· 

(ii) για φορείς που έχουν τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους σε τρίτη χώρα, ο 
Οργανισμός· 

(2) σε προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, είναι:  

(i) ο Οργανισμός, για:  

- προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης εκτός της επικράτειας 
των κρατών μελών· και  

- προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός 
της επικράτειας των κρατών μελών και αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από φορείς που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε 
τρίτη χώρα· 

(ii) για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
φορείς που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε κράτος μέλος, η αρχή που 
καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος 
στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης της συσκευής έχει την κύρια εγκατάστασή 
του, ή ο Οργανισμός, αν αυτό ζητηθεί από το σχετικό κράτος μέλος. 

OR.GEN.115 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα 

α) Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα ή τροποποίησης υφιστάμενου 
πιστοποιητικού πραγματοποιείται με τη μορφή και κατά τον τρόπο που καθορίζει η 
αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του. 

β) Οι αιτούντες τη χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή 
τεκμηρίωση που παρουσιάζει τον τρόπο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζουν ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και οι εκτελεστικοί κανόνες του. Η εν λόγω τεκμηρίωση 
πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασία που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και 
κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή αλλαγών που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση. 

OR.GEN.120 Μέσα συμμόρφωσης 

α) Μπορεί να χρησιμοποιούνται μέτρα συμμόρφωσης εναλλακτικά εκείνων που έχει 
καταρτίσει ο Οργανισμός, από φορείς που επιθυμούν να επιτύχουν συμμόρφωση προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. 
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β) Όταν ένας φορέας, προκειμένου να επιτύχει συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, επιθυμεί να κάνει χρήση μέσου 
συμμόρφωσης εναλλακτικού του AMC που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός, πριν την 
εφαρμογή του εν λόγω μέσου πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πλήρη περιγραφή 
του εναλλακτικού μέσου συμμόρφωσης. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν 
αναθεωρήσεις σχετικών εγχειριδίων ή διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία 
προκύπτει ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες. 

Ο φορέας μπορεί να εφαρμόσει τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης κατόπιν 
πρότερης έγκρισής τους από την αρμόδια αρχή και εφόσον έχει λάβει την κοινοποίηση της 
παραγράφου AR.GEN.120 στοιχείο δ). 

OR.GEN.125 Όροι έγκρισης και προνόμια φορέα 

Οι πιστοποιημένοι φορείς πρέπει να συμμορφώνονται ως προς το πεδίο εφαρμογής και τα προνόμια 
που καθορίζονται στους όρους έγκρισης που προσαρτώνται στο πιστοποιητικό φορέα. 

OR.GEN.130 Αλλαγές σε φορείς 

α) Κάθε αλλαγή που επηρεάζει: 

(1) το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού ή τους όρους έγκρισης του φορέα· ή  

(2) οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης του φορέα σύμφωνα με 
την παράγραφο OR.GEN.200 στοιχείο α) σημεία 1 και 2, 

απαιτεί πρότερη έγκριση από την αρμόδια αρχή. 

β) Για κάθε αλλαγή που απαιτεί πρότερη έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, ο φορέας πρέπει να αιτείται και να 
λαμβάνει έγκριση που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από 
την εφαρμογή της αλλαγής, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να διαπιστώσει αν υφίσταται 
διαρκής συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς 
κανόνες του και να τροποποιήσει, αν είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό του φορέα και τους 
προσαρτώμενους σε αυτό σχετικούς όρους έγκρισης.  

Ο φορέας πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή κάθε σχετικό έγγραφο. 

Η αλλαγή εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει ληφθεί η επίσημη έγκριση της αρμόδιας αρχής, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο AR.GEN.330. 

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω αλλαγών, ο φορέας πρέπει να λειτουργεί υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει η αρμόδια αρχή ανάλογα με την περίπτωση. 

γ) Όλες οι αλλαγές που δεν απαιτούν πρότερη έγκριση υποβάλλονται σε διαχείριση και 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία που έχει εγκρίνει η αρμόδια 
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.310 στοιχείο γ). 

OR.GEN.135 Συνεχιζόμενη ισχύς 

α) Το πιστοποιητικό του φορέα παραμένει σε ισχύ αν:  

(1) ο φορέας εξακολουθεί να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της παραγράφου OR.GEN.150 σχετικά με τη διαχείριση των πορισμάτων· 

(2) παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα, σύμφωνα με την 
παράγραφο OR.GEN.140, προκειμένου να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση προς 
τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών 
κανόνων του· και 

(3) το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης. 

β) Όταν το πιστοποιητικό αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης, αυτό πρέπει να 
επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή. 
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OR.GEN.140 Πρόσβαση 

Για τους σκοπούς της διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, ο φορέας πρέπει να παρέχει δικαίωμα 
πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αεροσκάφη, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις 
διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τις δραστηριότητές του που υπόκεινται σε 
πιστοποίηση, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ανατεθεί ή μη, σε κάθε πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από: 

α) την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στην παράγραφο OR.GEN.105· ή 

β) την αρχή που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο δ), 
της παραγράφου AR.GEN.300 στοιχείο ε) ή του τμήματος AR.RAMP.  

OR.GEN.150 Πορίσματα 

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων, ο φορέας: 

α) καθορίζει τη βασική αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης· 

β) καθορίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών· και  

γ) αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια 
αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο AR.GEN.350 στοιχείο δ). 

OR.GEN.155 Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας 

Ο φορέας εφαρμόζει: 

α) κάθε μέτρο ασφάλειας που θεσπίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
AR.GEN.135 στοιχείο γ)· και  

β) κάθε σχετική υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που εκδίδει ο Οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας και οδηγιών ασφάλειας. 

OR.GEN.160 Αναφορά περιστατικών 

α) Ο φορέας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή και σε κάθε άλλο φορέα που σύμφωνα 
με το κράτος μέλος του αερομεταφορέα πρέπει να ενημερώνεται, κάθε ατύχημα, σοβαρό 
συμβάν και περιστατικό, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/20104 και στην 
οδηγία 2003/42/ΕΚ5.  

β) Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), ο φορέας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή και 
στον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του αεροσκάφους κάθε συμβάν, 
δυσλειτουργία, τεχνικό ελάττωμα, υπέρβαση των τεχνικών περιορισμών, συμβάν που 
επισημαίνει ανακριβείς, ατελείς ή αμφισβητήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα 
δεδομένα λειτουργικής καταλληλότητας, ή κάθε άλλη αντικανονική περίσταση που έθεσε 
ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους και που δεν 
κατέληξε σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.  

                                                 
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 

2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και 
την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 295 της 
12.11.2010, σ. 35–50. 

5 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2003 για την 
αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23–36.   
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γ) Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, οι 
εκθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να καταρτίζονται με τη μορφή και 
τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή και να περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση που είναι γνωστή στον φορέα. 

δ) Οι εκθέσεις υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε όμως εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που ο φορέας διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση, 
εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίζουν αυτή την ενέργεια. 

ε) Ο φορέας καταρτίζει, ανάλογα με την περίπτωση, έκθεση παρακολούθησης με στόχο την 
παροχή λεπτομερειών για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει για την πρόληψη 
παρεμφερών περιστατικών στο μέλλον, μόλις καθοριστούν οι σχετικές ενέργειες. Η εν 
λόγω έκθεση καταρτίζεται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

OR.GEN.200 Σύστημα διαχείρισης 

α) Ο φορέας πρέπει να θεσπίσει, να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης που 
περιλαμβάνει: 

(1) σαφώς καθορισμένες γραμμές ευθύνης και καταμερισμού ευθυνών στο εσωτερικό 
του φορέα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου καταμερισμού ευθυνών ασφάλειας 
στον υπόλογο διευθυντή· 

(2) περιγραφή της γενικής φιλοσοφίας και των αρχών του φορέα αναφορικά με την 
ασφάλεια, η οποία καλείται πολιτική ασφάλειας· 

(3) τον καθορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας που προκαλούνται 
από τις δραστηριότητες του φορέα, την αξιολόγηση και διαχείριση των συναφών 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης ενεργειών για το μετριασμό των 
κινδύνων και της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητάς τους·  

(4) τη διατήρηση του προσωπικού εκπαιδευμένου και ικανού για την άσκηση των 
καθηκόντων του· 

(5) τεκμηρίωση όλων των βασικών διαδικασιών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις ευθύνες του και της 
διαδικασίας για την τροποποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης· 

(6) λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του φορέα προς τις σχετικές 
απαιτήσεις. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
σύστημα ανατροφοδότησης των πορισμάτων στον υπόλογο διευθυντή προκειμένου 
να εξασφαλίζονται οι όποιες αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες· και 

(7) τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τα σχετικά τμήματα του 
παρόντος μέρους ή άλλων ισχυόντων μερών. 

β) Το σύστημα διαχείρισης πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του φορέα και στη φύση 
και την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων και 
των συναφών δυσμενών επιπτώσεων που είναι εγγενείς σε αυτές τις δραστηριότητες. 
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OR.GEN.205 Δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση 

α) Οι δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του φορέα και 
εκτελούνται από άλλο φορέα ο οποίος είτε είναι πιστοποιημένος να εκτελεί αυτές τις 
δραστηριότητες είτε, αν δεν είναι πιστοποιημένος, ενεργεί με την έγκριση του αναθέτοντος 
φορέα. Ο φορέας πρέπει, όταν αναθέτει με σύμβαση ή προμηθεύεται μέρος των 
δραστηριοτήτων του, να διασφαλίζει ότι η ανατιθέμενη με σύμβαση ή προμηθευόμενη 
υπηρεσία ή το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

β) Όταν ο πιστοποιημένος φορέας αναθέτει με σύμβαση, σύμφωνα με το παρόν μέρος, τμήμα 
των δραστηριοτήτων του σε φορέα μη πιστοποιημένο για την εκτέλεση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, τότε ο τελευταίος πρέπει να εργάζεται με την έγκριση του αναθέτοντος 
φορέα. Ο αναθέτων φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχεται στην αρμόδια αρχή 
δικαίωμα πρόσβασης στο συμβασιούχο φορέα για να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση 
του τελευταίου προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

OR.GEN.210 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

α) Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή ο οποίος έχει την εξουσία προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του φορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να 
εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Ο υπόλογος διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για τη θέσπιση και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης. 

β) Το πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων διορίζεται από τον φορέα και έχει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης του φορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Το εν 
λόγω πρόσωπο ή τα πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή. 

γ) Ο φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των 
προγραμματιζόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις. 

δ) Ο φορέας πρέπει να τηρεί κατάλληλα αρχεία σχετικά με την πείρα, τα προσόντα και την 
εκπαίδευση ώστε να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το στοιχείο γ) ανωτέρω. 

ε) Ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους. 

OR.GEN.215 Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις 

Ο φορέας πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εκτέλεση και διαχείριση όλων των 
προγραμματισμένων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

OR.GEN.220 Τήρηση αρχείων 

α) Ο φορέας πρέπει να θεσπίσει σύστημα τήρησης αρχείων το οποίο παρέχει επαρκή χώρο 
αποθήκευσης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα όλων των εκτελούμενων δραστηριοτήτων και 
καλύπτει ιδίως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο OR.GEN.200. 

β) Η μορφή των αρχείων καθορίζεται στις διαδικασίες του φορέα. 

γ) Τα αρχεία φυλάσσονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, 
αλλοίωσης και κλοπής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (OR) 

ΤΜΗΜΑ ATO – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ  

OR.ATO.100 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που παρέχουν 
εκπαίδευση για άδειες χειριστών και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά. 

OR.ATO.105 Εφαρμογή 

α) Οι αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης (ATO) 
πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή: 

(1) τις εξής πληροφορίες: 

(i) την επωνυμία και τη διεύθυνση του οργανισμού εκπαίδευσης· 

(ii) την ημερομηνία αναμενόμενης έναρξης της δραστηριότητας· 

(iii) τα προσωπικά στοιχεία και τα προσόντα του επικεφαλής εκπαίδευσης (HT), 
του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών πτήσης, των εκπαιδευτών προσομοιωτικής 
πτητικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών θεωρητικών 
γνώσεων·  

(iv) το (τα) όνομα (ονόματα) και τη (τις) διεύθυνση (διευθύνσεις) του (των) 
αεροδρομίου(ων) ή/και του (των) χώρου(ων) λειτουργίας όπου παρέχεται 
η εκπαίδευση· 

(v) κατάλογο των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων της ομάδας, της τάξης ή του τύπου, της νηολόγησης, 
του ιδιοκτήτη και της κατηγορίας του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας των 
αεροσκαφών, κατά περίπτωση· 

(vi) κατάλογο των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός εκπαίδευσης, ανάλογα με την 
περίπτωση·  

(vii) τον τύπο της εκπαίδευσης που επιθυμεί να παρέχει ο οργανισμός εκπαίδευσης 
και το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης· και 

(2) το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και το εγχειρίδιο εκπαίδευσης.  

β) Οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών. Με την επιφύλαξη του στοιχείου α) 
σημείο 1 περιπτώσεις iv) και v), οι οργανισμοί εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση 
πτητικών δοκιμών πρέπει να υποβάλουν μόνο: 

(1) το (τα) όνομα (ονόματα) και τη (τις) διεύθυνση (διευθύνσεις) των κύριων 
αεροδρομίων ή/και της (των) τοποθεσίας(ών) λειτουργίας όπου θα παρέχεται 
η εκπαίδευση· και 

(2) κατάλογο των τύπων ή των κατηγοριών των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται 
στην εκπαίδευση πτητικών δοκιμών. 

γ) Σε περίπτωση αλλαγής στο πιστοποιητικό, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν στην 
αρμόδια αρχή τα σχετικά τμήματα των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α). 
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OR.ATO.110 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

α) Διορίζεται HT. Ο HT πρέπει να διαθέτει εκτενή πείρα ως εκπαιδευτής στους τομείς που 
είναι συναφείς με την εκπαίδευση που παρέχει ο ATO και πρέπει να διαθέτει καλές 
διοικητικές ικανότητες.  

β) Οι αρμοδιότητες του HT περιλαμβάνουν: 

(1) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με το μέρος FCL 
και, στην περίπτωση παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών, τη διασφάλιση του 
καθορισμού των σχετικών απαιτήσεων του μέρους 21 και του εκπαιδευτικού 
προγράμματος· 

(2) τη διασφάλιση του ικανοποιητικού συνδυασμού της πτητικής εκπαίδευσης σε 
αεροσκάφος ή σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) και της 
εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων· και 

(3) την παρακολούθηση της προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου. 

γ) Οι εκπαιδευτές θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διαθέτουν: 

(1) πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία σε τομείς συναφείς με την παρεχόμενη 
εκπαίδευση και να έχουν παρακολουθήσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά 
με τις τεχνικές εκπαίδευσης· ή  

(2) προϋπηρεσία στην παροχή εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων και κατάλληλο 
θεωρητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο στο οποίο θα παρέχουν εκπαίδευση 
θεωρητικών γνώσεων. 

δ) Οι εκπαιδευτές πτήσης και οι εκπαιδευτές προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει 
να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από το μέρος FCL για τον τύπο εκπαίδευσης 
που παρέχουν. 

OR.ATO.120 Τήρηση αρχείων 

Τα ακόλουθα αρχεία πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης: 

α) λεπτομέρειες της εκπαίδευσης εδάφους, της εκπαίδευσης πτήσης και της προσομοιωτικής 
πτητικής εκπαίδευσης που παρέχεται σε μεμονωμένους εκπαιδευόμενους· 

β) λεπτομερείς και τακτικές εκθέσεις προόδου από τους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων 
αξιολογήσεων, και τακτικές πτητικές δοκιμές προόδου και εξετάσεις εδάφους· και 

γ) πληροφορίες σχετικά με τις άδειες και τις συναφείς ικανότητες και τα πιστοποιητικά των 
εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης των ιατρικών 
πιστοποιητικών και ικανοτήτων. 

OR.ATO.125 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

α) Καταρτίζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε τύπο παρεχόμενου κύκλου εκπαιδευτικών 
μαθημάτων. 

β) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του μέρους 
FCL και, στην περίπτωση παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών, με τις σχετικές 
απαιτήσεις του μέρους 21.  
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OR.ATO.130 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας 

α) Ο ATO πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής 
λειτουργίας με πληροφορίες και οδηγίες ώστε να επιτρέπει στο προσωπικό να ασκεί τα 
καθήκοντά του και να παρέχει καθοδήγηση στους εκπαιδευόμενους για τη συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

β) Ο ATO πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό και, κατά περίπτωση, στους εκπαιδευόμενους 
τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης, στο εγχειρίδιο πτητικής 
λειτουργίας και στην τεκμηρίωση έγκρισης ATO. 

γ) Στην περίπτωση ATO που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, το εγχειρίδιο 
πτητικής λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για το εγχειρίδιο 
πτητικών δοκιμών, όπως καθορίζεται στο μέρος 21. 

δ) Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας καθορίζει προγράμματα περιορισμού του χρόνου 
πτήσης για τους εκπαιδευτές πτήσης, συμπεριλαμβανομένων μέγιστων ωρών πτήσης, 
μέγιστων ωρών καθηκόντων πτητικής λειτουργίας και ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης 
μεταξύ εκπαιδευτικών καθηκόντων σύμφωνα με το μέρος OR τμήμα OPS. 

OR.ATO.135 Εκπαιδευτικά αεροσκάφη και προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης 

α) Ο ATO πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροσκαφών 
ή προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης κατάλληλων για τους παρεχόμενους 
κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

β) Ο ATO παρέχει εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής 
εκπαίδευσης μόνο όταν αποδείξει στην αρμόδια αρχή: 

(1) τη σχέση μεταξύ των προδιαγραφών των προσομοιωτικών συσκευών πτητικής 
εκπαίδευσης και του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος· 

(2) ότι οι χρησιμοποιούμενες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης 
συμμορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις του μέρους FCL· 

(3) ότι, στην περίπτωση πλήρων εξομοιωτών πτήσης (FFS), αυτοί αντιπροσωπεύουν 
επαρκώς τοv σχετικό τύπο αεροσκάφους· και 

(4) ότι εφαρμόζει σύστημα ώστε να παρακολουθεί καταλλήλως τις αλλαγές στις 
προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
αλλαγές δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

γ) Αν ο τύπος των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή επιδεξιότητας είναι 
διαφορετικός από εκείνον του πλήρους εξομοιωτή πτήσης που χρησιμοποιείται για την 
πτητική εκπαίδευση εξ όψεως, η μέγιστη αναγνώριση περιορίζεται σε αυτήν που 
κατανέμεται για την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας II 
(FNPT II), για αεροπλάνα, και την εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και 
αεροναυτιλίας II/ΙΙΙ (FNPT II/III), για ελικόπτερα, στο σχετικό πρόγραμμα πτητικής 
εκπαίδευσης. 

δ) Οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών. Τα αεροσκάφη που 
χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση πτητικών δοκιμών πρέπει να είναι καταλλήλως 
εξοπλισμένα με όργανα πτητικών δοκιμών αναλόγως του σκοπού της εκπαίδευσης. 

EL 62   EL 



OR.ATO.140 Αεροδρόμια και χώροι πτητικής λειτουργίας 

Όταν παρέχει πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος, ο ATO πρέπει να χρησιμοποιεί αεροδρόμια ή 
χώρους πτητικής λειτουργίας οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν την παροχή εκπαίδευσης στους σχετικούς ελιγμούς, 
λαμβανομένων υπόψη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της κατηγορίας και του τύπου του 
χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους. 

OR.ATO.145 Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση 

α) Ο ATO πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
την εκπαίδευση οι οποίες καθορίζονται στο Ιατρικό μέρος, στο μέρος FCL και, κατά 
περίπτωση, όπως καθορίζεται στα δεδομένα λειτουργικής καταλληλότητας (OSD) που 
καθορίζονται σύμφωνα με το μέρος 21. 

β) Στην περίπτωση ATO που παρέχουν εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, οι εκπαιδευόμενοι 
πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση οι οποίες καθορίζονται στο 
μέρος 21. 

OR.ATO.150 Εκπαίδευση σε τρίτες χώρες 

Όταν ο ATO είναι εγκεκριμένος για την παροχή εκπαίδευσης για την ικανότητα πτήσης με όργανα 
(IR) σε τρίτες χώρες: 

α) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πτήσεις εγκλιματισμού σε ένα από τα 
κράτη μέλη πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής επιδεξιότητας IR· και 

β) η δοκιμή επιδεξιότητας πρέπει να διεξάγεται σε ένα από τα κράτη μέλη. 

ΕΝΟΤΗΤΑ II – AΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ATO ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ CPL, MPL ΚΑΙ ATPL ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

OR.ATO.210 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

α) Επικεφαλής εκπαίδευσης (HT). Με την εξαίρεση της περίπτωσης ATO που παρέχουν 
εκπαίδευση πτητικών δοκιμών, οι διοριζόμενοι HT πρέπει να διαθέτουν εκτενή πείρα ως 
εκπαιδευτές για άδεια επαγγελματία χειριστή και συναφείς ικανότητες ή πιστοποιητικά. 

β) Αρχιεκπαιδευτής πτήσης (CPI). Ο ATO που παρέχει πτητική εκπαίδευση πρέπει να διορίσει 
CPI οι οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των εκπαιδευτών πτητικής εκπαίδευσης 
και προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης καθώς και για την τυποποίηση όλης της 
πτητικής εκπαίδευσης και της προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης. Ο CPI πρέπει να 
κατέχει το ανώτατο επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και τις συναφείς ικανότητες που 
σχετίζονται με τους κύκλους μαθημάτων πτητικής εκπαίδευσης που παρέχονται, καθώς 
και να κατέχει πιστοποιητικό εκπαιδευτή με προνόμιο να παρέχει εκπαίδευση για 
τουλάχιστον έναν από τους παρεχόμενους κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

γ) Αρχιεκπαιδευτής θεωρητικών γνώσεων (CTKI). Ο ATO που παρέχει εκπαίδευση 
θεωρητικών γνώσεων πρέπει να διορίσει CTKI ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία 
όλων των εκπαιδευτών θεωρητικών γνώσεων και για την τυποποίηση όλης της 
εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων. Ο CTKI πρέπει να διαθέτει εκτενή πείρα ως 
εκπαιδευτής θεωρητικών γνώσεων σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση που 
παρέχει ο ATO. 
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OR.ATO.225 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

α) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης 
και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων παρουσιαζόμενη σε εβδομαδιαία διάταξη ή σε 
διάταξη ανά φάση, κατάλογο των τυπικών ασκήσεων και περίληψη του αναλυτικού 
προγράμματος εκπαίδευσης. 

β) Το περιεχόμενο και η σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος καθορίζονται στο εγχειρίδιο 
εκπαίδευσης. 

OR.ATO.230 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας 

α) Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης αναφέρει τα πρότυπα, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους 
εκπαιδευτικούς στόχους κάθε φάσης της εκπαίδευσης προς τους οποίους πρέπει να 
συμμορφώνονται οι εκπαιδευόμενοι και εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: 

– σχέδιο εκπαίδευσης, 

– ενημέρωση και ασκήσεις αέρος,  

– πτητική εκπαίδευση σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, κατά 
περίπτωση, 

– εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων. 

β) Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας παρέχει πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες 
ομάδες του προσωπικού, όπως είναι εκπαιδευτές πτήσης, εκπαιδευτές προσομοιωτικής 
πτητικής εκπαίδευσης, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης. Περιλαμβάνει 
επίσης γενικές πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες, πληροφορίες διαδρομής και 
πληροφορίες εκπαίδευσης προσωπικού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ATO ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κεφάλαιο 1 – Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης 

OR.ATO.300 Γενικά    

Ο ATO μπορεί να λάβει έγκριση για την παροχή δομημένων προγραμμάτων κύκλων εκπαιδευτικών 
μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης στις εξής περιπτώσεις: 

α) παροχή δομημένων κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων· 

β) παροχή κύκλων μαθημάτων επιπρόσθετης εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων για 
ικανότητα τάξης ή τύπου· 

γ) παροχή κύκλων μαθημάτων προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων για 
την πρώτη ικανότητα τύπου για πολυκινητήριο ελικόπτερο. 

OR.ATO.305 Εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας 

α) Όλα τα αντικείμενα δομημένων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης 
συμπεριλαμβάνουν ένα τμήμα εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας. 

β) Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος του 10% της συνολικής διάρκειας του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

γ) Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας είτε στην κύρια 
εγκατάσταση του ATO ή σε κατάλληλη εγκατάσταση σε άλλον τόπο. 

OR.ATO.310 Εκπαιδευτές 

Όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του προγράμματος του 
κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης. 

Κεφάλαιο 2 – Εκπαίδευση μηδενικού χρόνου πτήσης 

OR.ATO.330 Γενικά 

α) Έγκριση για εκπαίδευση μηδενικού χρόνου πτήσης (ZFTT), όπως καθορίζεται στο μέρος 
FCL, χορηγείται μόνο σε ATO που διαθέτουν επίσης προνόμια να εκτελούν εμπορικές 
αερομεταφορές ή σε ATO που διαθέτουν ειδικές συμφωνίες με εμπορικούς 
αερομεταφορείς. 

β) Έγκριση για ZFTT χορηγείται μόνο αν ο αερομεταφορέας διαθέτει επιχειρησιακή πείρα 
τουλάχιστον 90 ημερών στον τύπο αεροπλάνου. 

γ) Στην περίπτωση ZFTT παρεχόμενης από ATO που διαθέτει ειδική συμφωνία με 
αερομεταφορέα, η απαίτηση για επιχειρησιακή πείρα 90 ημερών δεν ισχύει αν ο 
εκπαιδευτής ικανότητας τύπου (TRI(A)) που ενέχεται στις επιπρόσθετες απογειώσεις και 
προσγειώσεις, όπως απαιτείται σύμφωνα με το μέρος OR τμήμα OPS, διαθέτει 
επιχειρησιακή πείρα στον τύπο του αεροπλάνου. 
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OR.ATO.335 Πλήρης εξομοιωτής πτήσης 

α) Ο πλήρης εξομοιωτής πτήσης που εγκρίνεται για ZFTT τίθεται σε κατάσταση 
επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με τα κριτήρια του συστήματος διαχείρισης του 
ATO. 

β) Το σύστημα κίνησης και το οπτικό σύστημα του πλήρους εξομοιωτή πτήσης τίθενται σε 
επιχειρησιακή λειτουργία σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για 
προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
OR.FSTD.205. 

Κεφάλαιο 3 – Κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων για την άδεια χειριστή πολλαπλών 
πληρωμάτων (MPL) 

OR.ATO.350 Γενικά 

Τα προνόμια παροχής ολοκληρωμένων κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων για την άδεια MPL και 
κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων εκπαιδευτών MPL χορηγούνται σε ATO μόνο αν διαθέτει 
επίσης το προνόμιο να πραγματοποιεί εμπορικές αερομεταφορές ή ειδική συμφωνία με εμπορικό 
αερομεταφορέα. 

Κεφάλαιο 4 – Εκπαίδευση πτητικών δοκιμών 

OR.ATO.355 Οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης πτητικών δοκιμών 

α) Για ATO που έχει εγκριθεί ώστε να παρέχει εκπαίδευση πτητικών δοκιμών για την έκδοση 
ικανότητας πτητικών δοκιμών κατηγορίας 1 ή 2 σύμφωνα με το μέρος FCL, μπορεί να 
επεκταθούν τα προνόμιά του ώστε να παρέχει εκπαίδευση για άλλες κατηγορίες πτητικών 
δοκιμών και για άλλες κατηγορίες προσωπικού πτητικών δοκιμών, αν:  

(1) πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του μέρους 21· και  

(2) υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ του ATO και του φορέα του μέρους 21 που 
απασχολεί ή σκοπεύει να απασχολήσει το εν λόγω προσωπικό. 

β) Τα αρχεία εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις γραπτές εκθέσεις των 
εκπαιδευόμενων, όπως απαιτείται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων 
σχετικών με καταγεγραμμένες παραμέτρους που αφορούν τον τύπο της πτητικής δοκιμής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (OR) 

ΤΜΗΜΑ FSTD - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (FSTD) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

OR.FSTD.100 Γενικά 

α) Ο αιτών την πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να 
αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με την 
παράγραφο OR.GEN.200. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο αιτών διαθέτει, 
άμεσα ή μέσω σύμβασης, την ικανότητα διατήρησης των επιδόσεων, των λειτουργιών και 
των άλλων χαρακτηριστικών που καθορίζονται για το επίπεδο πιστοποίησης της 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και ελέγχου της εγκατάστασης της εν 
λόγω συσκευής. 

β) Αν ο αιτών είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος, οι 
προδιαγραφές της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς: 

(1) στους όρους του πιστοποιητικού ATO· ή 

(2) στην περίπτωση κατόχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα, στο εγχειρίδιο 
εκπαίδευσης. 

OR.FSTD.105 Διατήρηση της πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης  

α) Προκειμένου να διατηρηθεί η πιστοποίηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης, πρέπει να διεξαχθούν σταδιακά εντός δωδεκαμήνου όλες οι δοκιμές που 
περιλαμβάνονται στον κύριο οδηγό δοκιμής πιστοποίησης (MQTG), καθώς και οι δοκιμές 
λειτουργιών και οι υποκειμενικές δοκιμές. 

β) Τα αποτελέσματα φέρουν ημερομηνία, σημειώνονται ως αναλυμένα και αξιολογημένα, και 
τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο OR.FSTD.240 ώστε να αποδεικνύεται η 
διατήρηση της καταλληλότητας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης.  

γ) Εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου διαμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 
ακεραιότητα του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της πιστοποιημένης 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. 

OR.FSTD.110 Τροποποιήσεις 

α) Ο κάτοχος πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης καταρτίζει και 
διατηρεί σύστημα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση τυχόν 
σημαντικών τροποποιήσεων στις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης που 
εκμεταλλεύεται, και κυρίως: 

(1) κάθε τροποποίησης στο αεροσκάφος η οποία είναι ουσιώδης για την εκπαίδευση, τις 
δοκιμές και τους ελέγχους, ανεξαρτήτως αν αυτή επιβάλλεται ή μη από οδηγία 
αξιοπλοΐας· και 

(2) κάθε τροποποίηση σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του συστήματος κίνησης και του οπτικού συστήματος, αν 
αυτή είναι ουσιώδης για την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τους ελέγχους, όπως στην 
περίπτωση των αναθεωρήσεων δεδομένων. 
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β) Κάθε τροποποίηση στον υλικό εξοπλισμό και στο λογισμικό της συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης που επηρεάζει τον χειρισμό, τις επιδόσεις και τη λειτουργία των συστημάτων 
ή κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας του συστήματος κίνησης ή του οπτικού 
συστήματος αξιολογείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος στα αρχικά κριτήρια 
πιστοποίησης. Ο φορέας προβαίνει στην τροποποίηση κάθε δοκιμής πιστοποίησης που 
επηρεάζεται. Ο φορέας δοκιμάζει την προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 
βάσει των νέων κριτηρίων. 

γ) Ο φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εκ των προτέρων όταν πρόκειται για αλλαγές 
μείζονος σημασίας ώστε να προσδιοριστεί αν είναι αποτελεσματικές οι δοκιμές που 
εκτελούνται. Η αρμόδια αρχή καθορίζει αν απαιτείται ειδική αξιολόγηση της 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης πριν αυτή τεθεί και πάλι σε χρήση για 
εκπαίδευση έπειτα από την τροποποίηση. 

OR.FSTD.115 Εγκαταστάσεις 

α) Ο κάτοχος πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης διασφαλίζει 
ότι: 

(1) η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης βρίσκεται τοποθετημένη σε 
κατάλληλο περιβάλλον που υποστηρίζει την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της· 

(2) όλοι οι επιβαίνοντες στην προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και το 
προσωπικό συντήρησης ενημερώνονται σχετικά με την ασφάλεια για την εν λόγω 
συσκευή ώστε να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν όλον τον εξοπλισμό και τις 
διαδικασίες ασφαλείας στη συσκευή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· και 

(3) η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και οι εγκαταστάσεις της 
συμμορφώνονται προς τους τοπικούς κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. 

β) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, όπως 
είναι διακόπτες στάσης κινδύνου και φωτισμός κινδύνου, πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον ετησίως και να καταγράφονται. 

OR.FSTD.120 Επιπρόσθετος εξοπλισμός 

Αν στην προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετος 
εξοπλισμός, παρότι δεν απαιτείται για την πιστοποίηση, αυτός αξιολογείται από την αρμόδια αρχή 
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

OR.FSTD.200 Αίτηση για την πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 

α) Η αίτηση για την πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 
υποβάλλεται με τη μορφή και κατά τον τρόπο που ορίζει η αρμόδια αρχή: 

(1) στην περίπτωση συσκευών βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD), από τον 
κατασκευαστή τους· 

(2) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, από τον φορέα που προτίθεται να εκμεταλλευτεί την 
προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης. 

β) Οι αιτούντες αρχική πιστοποίηση πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή τεκμηρίωση 
που αποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός. Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικασία που θεσπίζεται 
για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την παράγραφο OR.GEN.130 και την παράγραφο 
OR.FSTD.230. 
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OR.FSTD.205 Προδιαγραφές πιστοποίησης για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής 
εκπαίδευσης 

α) Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 
προδιαγραφές πιστοποίησης ως πρότυπο μέσο συμμόρφωσης των προσομοιωτικών 
συσκευών πτητικής εκπαίδευσης προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

β) Οι εν λόγω προδιαγραφές πιστοποίησης είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένες 
ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται οι 
πιστοποιήσεις. 

OR.FSTD.210 Βάση πιστοποίησης 

α) Η βάση πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικού προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης αποτελείται από:  

(1) τις ισχύουσες, κατά την ημερομηνία της αίτησης για αρχική πιστοποίηση, 
προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός· 

(2) τα δεδομένα επικύρωσης αεροσκάφους που καθορίζονται από τα δεδομένα 
λειτουργικής καταλληλότητας (OSD), όπως έχουν εγκριθεί στο μέρος 21, ανάλογα 
με την περίπτωση· και  

(3) τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η αρμόδια αρχή αν οι σχετικές προδιαγραφές 
πιστοποίησης δεν περιέχουν επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα για την προσομοιωτική 
συσκευή πτητικής εκπαίδευσης καθώς αυτή διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά ή 
χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα στα οποία βασίζονται οι προδιαγραφές 
πιστοποίησης. 

β) Η βάση πιστοποίησης ισχύει για μελλοντικές εκ νέου πιστοποιήσεις της προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης, αν επανακατηγοριοποιηθεί. 

AR.FSTD.215 Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή αν, έπειτα από την ολοκλήρωση αξιολόγησης της προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης, ο αιτών έχει αποδείξει ότι η εν λόγω συσκευή συμμορφώνεται προς την 
ισχύουσα βάση πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο OR.FSTD.210 και ότι ο φορέας που την 
εκμεταλλεύεται πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη διατήρηση της πιστοποίησης της 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο OR.FSTD.100. 

OR.FSTD.220 Προσωρινή πιστοποίηση προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης 

α) Στην περίπτωση εισαγωγής νέων προγραμμάτων αεροσκαφών, αν δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζει αυτό το τμήμα για την 
πιστοποίηση προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
εκδώσει προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης. 

β) Στην περίπτωση πλήρων εξομοιωτών πτήσης (FFS) χορηγείται προσωρινό επίπεδο 
πιστοποίησης μόνο για τα επίπεδα A, B ή C. 

γ) Αυτό το προσωρινό επίπεδο πιστοποίησης ισχύει μέχρι τη στιγμή που μπορεί να εκδοθεί 
οριστικό επίπεδο πιστοποίησης, και σε κάθε περίπτωση η ισχύς του δεν υπερβαίνει την 
τριετία. 
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OR.FSTD.225 Διάρκεια και συνεχιζόμενη ισχύς 

α) Η πιστοποίηση πλήρους εξομοιωτή πτήσης (FFS), συσκευής πτητικής εκπαίδευσης (FTD) 
ή εκπαιδευτικής συσκευής διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) εκδίδεται με 
απεριόριστη διάρκεια και παραμένει σε ισχύ αν: 

(1) η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και ο φορέας εκμετάλλευσης 
εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις· 

(2) παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα, σύμφωνα με την 
παράγραφο OR.GEN.140, προκειμένου να διαπιστώσει τη διαρκή συμμόρφωση προς 
τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών 
κανόνων του· και 

(3) η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης επαναξιολογείται ανά δωδεκάμηνο 
για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής της προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης. 
Η έναρξη κάθε επαναλαμβανόμενου δωδεκάμηνου είναι η ημερομηνία της αρχικής 
πιστοποίησης. Η επαναξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης πραγματοποιείται εντός 60 ημερών πριν το πέρας του δωδεκάμηνου 
επαναξιολόγησης· και 

(4) η πιστοποίηση δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης. 

β) Η δωδεκάμηνη περίοδος που ορίζεται στο στοιχείο α) σημείο 3 μπορεί να παραταθεί έως 
το μέγιστο διάστημα των 36 μηνών στις εξής περιπτώσεις: 

(1) η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης έχει αποτελέσει αντικείμενο 
αρχικής αξιολόγησης και τουλάχιστον μίας επαναξιολόγησης από την οποία 
προέκυψε η συμμόρφωσή της προς τη βάση πιστοποίησης· 

(2) ο φορέας εκμετάλλευσης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης έχει 
ικανοποιητικό μητρώο επιτυχών κανονιστικών αξιολογήσεων προσομοιωτικών 
συσκευών πτητικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον τριετία· 

(3) η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημο έλεγχο του συστήματος του φορέα για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης που καθορίζεται στην παράγραφο OR.GEN.200 
στοιχείο α) σημείο 6 κάθε δωδεκάμηνο· και 

(4) καθορισμένο πρόσωπο του φορέα που διαθέτει επαρκή πείρα εξετάζει τις τακτικές 
επαναλήψεις του οδηγού αξιολόγησης δοκιμής (QTG) προβαίνει στις σχετικές 
δοκιμές λειτουργιών και υποκειμενικές δοκιμές ανά δωδεκάμηνο και αποστέλλει 
έκθεση με τα αποτελέσματα στην αρμόδια αρχή.  

γ) Η πιστοποίηση συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα εκδίδεται για απεριόριστη 
διάρκεια και παραμένει σε ισχύ αν η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί, κατόπιν αιτήματος του 
φορέα, τακτική αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση 
πιστοποίησης. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται ανά διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τους 36 μήνες. 

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό καταλληλότητας 
προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή. 
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OR.FSTD.230 Αλλαγές σε πιστοποιημένες προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης 

α) Ο κάτοχος πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή για κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη συσκευή όπως: 

(1) τροποποιήσεις μείζονος σημασίας· 

(2) αλλαγή της τοποθεσίας της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης· και 

(3) κάθε περίπτωση απενεργοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης. 

β) Σε περίπτωση αναβάθμισης του επιπέδου πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης, ο φορέας αιτείται στην αρμόδια αρχή μόνο αξιολόγηση της 
αναβάθμισης. Ο φορέας διενεργεί όλες τις δοκιμές πιστοποίησης για το ζητούμενο επίπεδο 
πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα προηγούμενων αξιολογήσεων δεν χρησιμοποιούνται για 
την επικύρωση των επιδόσεων της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης για 
την τρέχουσα αναβάθμιση. 

γ) Αν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης μετακινηθεί σε νέα τοποθεσία, ο 
φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή πριν από την προγραμματισμένη μετακίνηση και 
υποβάλει χρονοδιάγραμμα των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Πριν τη εκ νέου θέση της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης σε λειτουργία 
στη νέα τοποθεσία, ο φορέας πραγματοποιεί για τουλάχιστον τρίτη φορά τις δοκιμές 
επικύρωσης, τις δοκιμές λειτουργιών και τις υποκειμενικές δοκιμές ώστε να διασφαλίσει 
ότι οι επιδόσεις της συσκευής πληρούν τα κριτήρια της αρχικής πιστοποίησής της. 
Αντίγραφο της τεκμηρίωσης των δοκιμών τηρείται μαζί με τα αρχεία της προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης για έλεγχο από την αρμόδια αρχή. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει αξιολόγηση της προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης έπειτα από την αλλαγή της τοποθεσίας της. Η αξιολόγηση πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τη βάση της αρχικής πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής 
πτητικής εκπαίδευσης. 

δ) Αν κάποιος φορέας σκοπεύει να θέσει μια προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης 
εκτός λειτουργίας για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια 
αρχή και να καθορίζονται κατάλληλοι έλεγχοι για την περίοδο κατά την οποία η συσκευή 
πρόκειται να παραμείνει ανενεργή. 

Ο φορέας συμφωνεί με την αρμόδια αρχή σε σχέδιο για την απενεργοποίηση, την τυχόν 
αποθήκευση και εκ νέου ενεργοποίηση ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά την εκ νέου 
ενεργοποίησή της, η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης μπορεί να επιστρέψει 
στο επίπεδο της αρχικής πιστοποίησής της. 
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OR.FSTD.235 Δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής 
εκπαίδευσης 

α) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα που εκμεταλλεύεται μια προσομοιωτική συσκευή 
πτητικής εκπαίδευσης, ο νέος φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εκ των προτέρων 
προκειμένου να συμφωνήσει μαζί της σε σχέδιο για τη μεταβίβαση της συσκευής. 

β) Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τη βάση της αρχικής 
πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. 

γ) Όταν η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης δεν συμμορφώνεται πλέον προς τη 
βάση της αρχικής πιστοποίησής της, ο φορέας αιτείται νέα πιστοποίηση προσομοιωτικής 
συσκευής πτητικής εκπαίδευσης. 

OR.FSTD.240 Τήρηση αρχείων 

Ο κάτοχος πιστοποίησης προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης τηρεί αρχεία: 

α) όλων των εγγράφων που περιγράφουν και περιέχουν τη βάση και το επίπεδο αρχικής 
πιστοποίησης της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής της συσκευής· και 

β) κάθε περιοδικού εγγράφου και έκθεσης που σχετίζεται με κάθε προσομοιωτική συσκευή 
πτητικής εκπαίδευσης και με δραστηριότητες παρακολούθησης της συμμόρφωσης για 
τουλάχιστον μια πενταετία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ (OR) 

ΤΜΗΜΑ AeMC – ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I - ΓΕΝΙΚΑ 

OR.AeMC.105 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας 
προκειμένου να λάβει έγκριση ή να εξακολουθεί να διαθέτει έγκριση ως αεροϊατρικού κέντρου για 
την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ιατρικών 
πιστοποιητικών κατηγορίας 1. 

OR.AeMC.115 Αίτηση 

Οι αιτούντες πιστοποιητικό AeMC πρέπει:  

α) να συμμορφώνονται με την παράγραφο MED.C.005· και  

β) επιπλέον της τεκμηρίωσης που απαιτείται από την παράγραφο OR.GEN.115 για την 
έγκριση φορέα, να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με σύναψη συμβάσεων με νοσοκομεία ή 
ιατρικά ιδρύματα. 

OR.AeMC.135 Συνεχιζόμενη ισχύς 

Το πιστοποιητικό AeMC εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια. Παραμένει σε ισχύ αν ο κάτοχος και 
οι αεροϊατρικοί εξεταστές του φορέα:  

α) συμμορφώνονται με την παράγραφο MED.C.030· και 

β) εξασφαλίζουν τη συνεχή πείρα τους μέσω της διενέργειας επαρκούς αριθμού ιατρικών 
εξετάσεων κατηγορίας 1 ετησίως. 

ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

OR.AeMC.200 Σύστημα διαχείρισης 

Το AeMC καταρτίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο OR.GEN.200 καθώς και διαδικασίες: 

α) για ιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το μέρος MED· και 

β) για τη διασφάλιση ανά πάσα στιγμή του ιατρικού απορρήτου. 

OR.AeMC.210 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

α) Το AeMC πρέπει: 

(1) να διορίσει έναν αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ως επικεφαλής του AeMC με 
προνόμια για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και με επαρκή 
πείρα στην αεροϊατρική για την άσκηση των καθηκόντων του/της· και 

(2) να διαθέτει επαρκή αριθμό πλήρως ειδικευμένων AME και άλλου τεχνικού 
προσωπικού και εμπειρογνωμόνων. 

β) Ο επικεφαλής του AeMC είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων και την υπογραφή εκθέσεων, πιστοποιητικών και αρχικών 
ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1. 
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OR.AeMC.215 Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις 

Το AeMC πρέπει να διαθέτει επαρκείς ιατρικοτεχνικές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια των 
αεροϊατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την άσκηση των προνομίων που 
συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης. 

OR.AeMC.220 Τήρηση αρχείων 

Επιπλέον των αρχείων που απαιτούνται στην παράγραφο OR.GEN.220, το AeMC πρέπει: 

α) να τηρεί αρχεία με στοιχεία των ιατρικών εξετάσεων και των αξιολογήσεων που 
διενεργούνται για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών, 
καθώς και των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων και αξιολογήσεων για τουλάχιστον 
μία δεκαετία από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης· και 

β) να τηρεί όλα τα ιατρικά αρχεία κατά τρόπο που διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την τήρηση 
του ιατρικού απορρήτου. 


