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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της XXX 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής της 20ής 
Νοεμβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών 
προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του 

προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα  

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία 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 Ασφάλειας 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/EΚ1, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η λειτουργία αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος μέλος πρέπει να συμμορφώνεται 
προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 216/2008, εκτός αν η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειάς τους 
έχει ανατεθεί σε τρίτη χώρα και δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(2) Η λειτουργία αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούμενων από 
αερομεταφορέα για την επιτήρηση των δραστηριοτήτων του οποίου μεριμνά 
οποιοδήποτε κράτος μέλος ή χρησιμοποιούμενων προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από αερομεταφορέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

(3) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θεσπίζει απαιτήσεις διαρκούς 
αξιοπλοΐας για τη λειτουργία αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων που 
αφορούν φορείς διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας σύνθετων μηχανοκίνητων 
αεροσκαφών και αεροσκαφών υπό εμπορική εκμετάλλευση. 

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει 
τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τον καθορισμό των όρων για την ασφαλή 
λειτουργία των αεροσκαφών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 θεσπίζει τους 
εκτελεστικούς κανόνες για τη διαρκή αξιοπλοΐα.  

(5) Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αεροσκάφη που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 1 
και 2 συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας του παραρτήματος 
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. 
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(6) Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις 
διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο.  

(7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής ο «Οργανισμός») 
κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε υπό μορφή γνώμης στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
216/2008.  

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμμορφα προς τη 
γνωμοδότησης της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:  

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:  

«Άρθρο 1 

Στόχος και πεδίο εφαρμογής 

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί: 

1. η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, εκτός 
αν η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειάς τους έχει ανατεθεί σε τρίτη 
χώρα και δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2. η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον βασικό 
κανονισμό για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα και 
παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά που: 

α) χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα που απαιτεί πιστοποιητικό σύμφωνα 
με το παράρτημα III (μέρος ORO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ή το 
παράρτημα VII (μέρος ORA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, με την 
εξαίρεση αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνίας πλήρης 
μίσθωσης ή κοινού κωδικού· ή 

β) χρησιμοποιούνται προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
αερομεταφορέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»  

 

2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

«Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

[…] 

ιδ)  ως «εμπορικές αερομεταφορές» νοούνται οι πτητικές λειτουργίες αεροσκαφών που 
περιλαμβάνουν μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείου επ’ αμοιβή ή με 
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εκμίσθωση από αερομεταφορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, όπως αυτοί 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.» 

 

3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 3 

Απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας 

1. Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, διασφαλίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I. 

2. Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τη διαρκή αξιοπλοΐα των 
αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και των παρελκομένων 
προς τοποθέτηση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι και, όπου ενδείκνυται, με τις διατάξεις των 
άρθρων 4 και 5. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και κατέχουν πτητική άδεια 
διασφαλίζεται επί της βάσης των ειδικών συμφωνιών διαρκούς αξιοπλοΐας που 
ορίζονται στην πτητική άδεια η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος 
21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής. 

4. Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, διασφαλίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παραρτήματος V.» 

 

4) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

1. Οι εγκρίσεις φορέα συντήρησης εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος I τμήμα ΣΤ ή του παραρτήματος II. 

 

5) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

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

 Εφαρμόζεται από την 28η Οκτωβρίου 2014. 

2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, για αεροσκάφη που δεν 
χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές οι απαιτήσεις του παραρτήματος V 
εφαρμόζονται από την 28η Οκτωβρίου 2015. 

3. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν: 

α)  για τη συντήρηση αεροπλάνων με κινητήρες εμβόλων χωρίς θάλαμο 
συμπίεσης με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 2 000 kg που δεν συμμετέχουν 
σε εμπορικές αερομεταφορές, έως την 28η Σεπτεμβρίου 2014, την 
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απαίτηση το προσωπικό πιστοποίησης να αξιολογείται σύμφωνα με το 
παράρτημα III (μέρος 66), η οποία περιέχεται στις ακόλουθες διατάξεις: 

— M.A.606 στοιχείο ζ) και M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 του παραρτήματος 
I (μέρος M),  

— 145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος II (μέρος 145)·  

β)  για τη συντήρηση αεροπλάνων ELA1 που δεν συμμετέχουν σε εμπορικές 
αερομεταφορές, έως την 28η Σεπτεμβρίου 2015:  

i)  την απαίτηση να εκδίδει η αρμόδια αρχή άδειες συντήρησης 
αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος 66), ως νέες ή 
εκ μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 66.A.70 του εν λόγω 
παραρτήματος·  

ii)  την απαίτηση το προσωπικό πιστοποίησης να αξιολογείται 
σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος 66) που περιέχεται στις 
ακόλουθες διατάξεις:  

— M.A.606 στοιχείο ζ) και M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 του 
παραρτήματος I (μέρος M),  

— 145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος II (μέρος 145)· 

 

4. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3 το κοινοποιεί 
στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. 

5. Για τον σκοπό των χρονικών ορίων που περιέχονται στην παράγραφο 66.A.25, στην 
παράγραφο 66.A.30 και στο προσάρτημα III του παραρτήματος III (μέρος 66) 
σχετικά με τις εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων, τη βασική πείρα, τη 
θεωρητική εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους και τις αντίστοιχες εξετάσεις, την 
πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση, τις εξετάσεις τύπου και την επαγγελματική 
εξάσκηση που ολοκληρώθηκαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο 
χρόνος μετρά από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.  

6. Ο Οργανισμός υποβάλει γνώμη στην Επιτροπή με προτάσεις για ένα απλό και 
αναλογικό σύστημα για την έκδοση αδειών στο προσωπικό πιστοποίησης που 
ενέχεται στη συντήρηση αεροπλάνων ELA1 καθώς και αεροσκαφών εκτός 
αεροπλάνων και ελικοπτέρων. 

Άρθρο 2 

Το παράρτημα I (μέρος M) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα 1 του παρόντος 
κανονισμού και προστίθεται το νέο παράρτημα V (μέρος T) σύμφωνα με το παράρτημα 2 του 
παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

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

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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2. Εφαρμόζεται εντός [1 μηνός από την έναρξη ισχύος του]. 

 

Βρυξέλλες, …  

 Για την Επιτροπή 
 Ο πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

Το παράρτημα Ι (μέρος Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 τροποποιείται ως 
εξής:  

1. Ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής: 

[…] 

M.A.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους 

[…] 

Προσάρτημα Ι: Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

[…] 

2. Στο Μ.1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

4. όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων συντήρησης, 

i) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης ή, 

ii) αν συμφωνηθεί με το κράτος μέλος νηολόγησης πριν από την έγκριση του 
προγράμματος συντήρησης: 

α) η αρχή που έχει καθορίσει το κράτος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος 
επαγγελματικής δραστηριότητας του αερομεταφορέα ή όπου είναι 
εγκατεστημένος ή διαμένει ο αερομεταφορέας· ή 

β) η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση του φορέα διαχείρισης 
διαρκούς αξιοπλοΐας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα των 
αεροσκαφών ή με τον οποίον ο ιδιοκτήτης έχει συνάψει περιορισμένη 
σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.201 στοιχείο ε) σημείο 
ii). 

3. Στην παράγραφο M.A.201 τα στοιχεία ε) έως ι) τροποποιούνται και προστίθεται το νέο 
στοιχείο ια) ως εξής: 

ε) Στην περίπτωση εμπορικών αερομεταφορών, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για 
την διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται και: 

1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του στοιχείου α)· 

2. λαμβάνει έγκριση, ως μέρος του πιστοποιητικού αερομεταφορέα που 
κατέχει, ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το μέρος 
Μ.Α. τμήμα Ζ, για το αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται· και 

3. λαμβάνει έγκριση σύμφωνα με το μέρος 145 ή συνάπτει σύμβαση σύμφωνα 
με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. 

 
στ)  Στην περίπτωση εμπορικών δραστηριοτήτων πλην των εμπορικών 

αερομεταφορών με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, ο αερομεταφορέας: 

1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του στοιχείου α)· 
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2. λαμβάνει έγκριση ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με 
το μέρος M.A. τμήμα Ζ, για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των 
αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται ή συνάπτει γραπτή σύμβαση σύμφωνα με 
το προσάρτημα Ι με τέτοιο φορέα· και  

3. διασφαλίζει ότι ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται 
στο σημείο 2 είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος 145 για τη 
συντήρηση των αεροσκαφών και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε 
αυτά ή έχει συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 
στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. 

 
ζ)  Στην περίπτωση εμπορικών δραστηριοτήτων πλην των εμπορικών 

αερομεταφορών με μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, ο αερομεταφορέας: 

1. διασφαλίζει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις παρά μόνο εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του στοιχείου α)· 

2. λαμβάνει έγκριση ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με 
το M.A. τμήμα Ζ, για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των 
αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται ή συνάπτει γραπτή σύμβαση σύμφωνα με 
το προσάρτημα Ι με τέτοιο φορέα· και  

3. διασφαλίζει ότι ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται 
στο σημείο 2 είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα ΣΤ ή το 
μέρος 145 για τη συντήρηση των αεροσκαφών και των παρελκομένων προς 
τοποθέτηση σε αυτά ή έχει συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 
M.A.708 στοιχείο γ) με τέτοιο φορέα. 

 
η)   Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα του στοιχείου α), ο ιδιοκτήτης 

σύνθετου μηχανοκίνητου αεροσκάφους που δεν υπόκειται στις διατάξεις του 
στοιχείου ε) ή του στοιχείου στ) διασφαλίζει ότι: 

1. ότι οι εργασίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από 
εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Συνάπτεται γραπτή 
σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι· και  

2. ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο 1 
είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος 145 για τη συντήρηση των 
αεροσκαφών και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά ή έχει 
συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο M.A.708 στοιχείο γ) με 
τέτοιο φορέα. 

 
θ) Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α), 

για αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των στοιχείων ε), στ), ζ) ή η), ο 
ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει με σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών που 
αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα σε εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας. Συνάπτεται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι. 

 
ι) Για αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των στοιχείων ε), στ), ζ) ή η), ο 

ιδιοκτήτης που αποφασίζει να διαχειριστεί υπ' ευθύνη του τη διαρκή αξιοπλοΐα 
του αεροσκάφους χωρίς τη σύναψη της σύμβασης που προβλέπεται στο 
προσάρτημα Ι, μπορεί, ωστόσο, να συνάψει περιορισμένη σύμβαση με φορέα 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας για την κατάρτιση του προγράμματος 
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συντήρησης και την έγκρισή του σύμφωνα με την παράγραφο M.A.302. Η εν 
λόγω περιορισμένη σύμβαση μεταφέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
έγκριση του προγράμματος συντήρησης στον φορέα διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας με τον οποίον έχει συναφθεί σύμβαση. 

 

ια) Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε από τις 
εγκαταστάσεις του, στα αεροσκάφη ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που 
εκτελούνται από υπεργολάβους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με 
το παρόν μέρος.  

4. Στην παράγραφο M.A.301 τα σημεία 2, 4 και 7 τροποποιούνται ως εξής: 

2. της αποκατάστασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 
M.A.304 ή/και στην παράγραφο M.A.401, ανάλογα με την περίπτωση, 
οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας η οποία επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού και τον κατάλογο 
παρέκκλισης από διαμόρφωση· 

4. της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του κατά την Μ.Α.302 εγκεκριμένου 
προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους, όσον αφορά όλα τα σύνθετα 
μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές 
αερομεταφορές·  

7. της θέσπισης πολιτικής ενσωμάτωσης για τις μη υποχρεωτικού χαρακτήρα 
μετατροπές ή/και επιθεωρήσεις, όσον αφορά όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα 
αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές 
αερομεταφορές. 

 

5. Στην παράγραφο M.A.302 το στοιχείο γ) σημείο ii) τροποποιείται ως εξής: 

ii)  Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας δεν κάνει χρήση της διαδικασίας 
έμμεσης έγκρισης όταν ο εν λόγω φορέας δεν τελεί υπό την επιτήρηση του 
κράτους μέλους νηολόγησης, εκτός της περίπτωσης όπου υφίσταται συμφωνία, 
σύμφωνα με το μέρος M.1 στοιχείο 4 σημείο ii) για τη μεταβίβαση της ευθύνης 
της έγκρισης του προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή 
που είναι υπεύθυνη για τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 

6. Στην παράγραφο M.A.302 το στοιχείο στ) τροποποιείται ως εξής: 

στ)  Για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, όταν το πρόγραμμα συντήρησης 
βασίζεται στη λογική οργανωμένης ομάδας συντήρησης ή στην παρακολούθηση 
της κατάστασης, το πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους περιλαμβάνει 
πρόγραμμα αξιοπιστίας. 

7. Στην παράγραφο M.A.305 το στοιχείο β) σημείο 2 τροποποιείται ως εξής: 

2.  όταν απαιτείται στην παράγραφο M.A.306, το τεχνικό μητρώο αεροσκάφους. 
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8. Στην παράγραφο M.A.306 ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: 

M.A.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους 

9. Στην παράγραφο M.A.306 το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

α) Όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες και επιπλέον των απαιτήσεων της 
παραγράφου Μ.Α.305, ο αερομεταφορέας χρησιμοποιεί σύστημα τεχνικού 
μητρώου αεροσκάφους, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 
αεροσκάφος: 

(…) 

 

10. Στην παράγραφο M.A.403 τα στοιχεία β) και γ) τροποποιούνται ως εξής: 

β) Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης, σύμφωνα με την 
παράγραφο Μ.Α.801, στοιχείο β) σημεία 1 και 2, στοιχείο γ), στοιχείο δ) ή το 
παράρτημα ΙΙ (μέρος 145), μπορεί να αποφασίσει, με χρήση των στοιχείων 
συντήρησης κατά την παράγραφο Μ.Α.401, εάν μια βλάβη του αεροσκάφους 
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, και κατά συνέπεια να 
αποφασίσει πότε και ποιες ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης θα γίνουν πριν 
από την επόμενη πτήση και ποιες ενέργειες αποκατάστασης μπορούν να 
αναβληθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν ο πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού 
χρησιμοποιείται από τον χειριστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
πιστοποίησης. 

γ) Οποιαδήποτε βλάβη του αεροσκάφους που δεν θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο 
δυνατόν από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά και εντός των 
χρονικών ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης ή στον πίνακα 
ελάχιστου εξοπλισμού. 

11. Στην παράγραφο M.A.504 το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

β) Τα παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και 
αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο εγκεκριμένου φορέα 
συντήρησης, έως ότου ληφθεί απόφαση για την τύχη τους. Ωστόσο, για 
αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές εκτός των 
σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, το πρόσωπο ή ο φορέας που δήλωσε το 
παρελκόμενο ως εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταβιβάσει τη φύλαξή του, αφού 
προσδιοριστεί ως εκτός λειτουργίας, στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η μεταβίβαση αποτυπώνεται στο μητρώο του αεροσκάφους 
ή στο μητρώο κινητήρα ή στο μητρώο παρελκομένων. 

12. Η παράγραφος M.A.601 τροποποιείται ως εξής: 

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να 
θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή συνέχιση έγκρισης για τη συντήρηση 
αεροσκαφών και παρελκομένων αυτών. 

13. Στην παράγραφο M.A.706 το στοιχείο ια) τροποποιείται ως εξής: 
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ια) Για όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές, ο φορέας καθορίζει και ελέγχει 
την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση διαρκούς 
αξιοπλοΐας, επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή/και ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα με 
διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή. 

 

14. Στην παράγραφο M.A.708 το στοιχείο γ) τροποποιείται και προστίθεται το νέο στοιχείο 
δ) ως εξής: 

γ) Όσον αφορά τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τις εμπορικές 
αερομεταφορές, όταν ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
δεν είναι εγκεκριμένος δεόντως σύμφωνα με το μέρος-145 ή το μέρος Μ.Α. 
τμήμα ΣΤ, ο φορέας προχωρεί στη σύναψη γραπτής σύμβασης συντήρησης με 
εγκεκριμένο σύμφωνα με το μέρος-145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ φορέα ή άλλο 
αερομεταφορέα, στην οποία απαριθμούνται λεπτομερώς οι διαδικασίες που 
καθορίζονται στην παράγραφο Μ.Α.301 σημεία 2, 3, 5, και 6, διασφαλίζεται ότι 
όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τελικά από φορέα συντήρησης 
εγκεκριμένο σύμφωνα με το μέρος 145 ή το μέρος Μ.Α. τμήμα ΣΤ και 
προσδιορίζεται η υποστήριξη των ενεργειών που στοχεύουν στην ποιότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.712, στοιχείο β). 

δ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ), η σύμβαση μπορεί να έχει τη μορφή 
μεμονωμένων εντολών εργασίας προς τον κατά το μέρος 145 ή το μέρος Μ.Α. 
τμήμα ΣΤ φορέα συντήρησης στην περίπτωση: 

1. αεροσκάφους που απαιτεί μη προγραμματισμένη συντήρηση γραμμής· 

2. συντήρησης παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 
κινητήρα. 

15. Στην παράγραφο M.A.801 τα στοιχεία γ) και δ) τροποποιούνται ως εξής: 

γ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, για 
αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, μετά 
από την περάτωση σύνθετων εργασιών συντήρησης το αεροσκάφος μπορεί να 
διατεθεί σε υπηρεσία από το προσωπικό πιστοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2. 

δ)    Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β), στην περίπτωση 
απρόβλεπτων καταστάσεων, όταν ένα αεροσκάφος είναι καθηλωμένο στο έδαφος 
σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας συντήρησης κατάλληλα 
εγκεκριμένος κατά το παρόν παράρτημα ή το παράρτημα II (μέρος 145) και δεν 
υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τριετή 
κατάλληλη πείρα συντήρησης και τα κατάλληλα προσόντα, να προβεί σε 
συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο τμήμα Δ του παρόντος 
παραρτήματος και να διαθέσει το αεροσκάφος σε υπηρεσία. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο ιδιοκτήτης: 

1. λαμβάνει και τηρεί στο αεροσκάφος αρχεία με λεπτομέρειες όλων των 
εργασιών που εκτελέστηκαν και των προσόντων του προσώπου που 
εξέδωσε το πιστοποιητικό· και 
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2. μεριμνά για τον επανέλεγχο της εν λόγω συντήρησης και την έκδοση 
πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο M.A.801 στοιχείο β) ή από φορέα 
εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A τμήμα ΣΤ του παρόντος 
παραρτήματος (μέρος M) ή με το παράρτημα ΙΙ (μέρος 145) το 
συντομότερο δυνατόν αλλά το αργότερο εντός επτά ημερών· και 

3. ενημερώνει τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαρκούς 
αξιοπλοΐας του αεροσκάφους με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση κατά 
την παράγραφο M.A.201 στοιχείο i) ή, ελλείψει τέτοιας σύμβασης, την 
αρμόδια αρχή, εντός επτά ημερών από την έκδοση της συγκεκριμένης 
εξουσιοδότησης πιστοποίησης. 

 

16. Στην παράγραφο M.A.803 το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

β) για μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 2 730 
kg, ανεμοπλάνα, ανεμοπλάνα με κινητήρα ή αερόστατα που δεν 
χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, ο χειριστής-ιδιοκτήτης μπορεί 
να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία έπειτα από περιορισμένη 
συντήρηση από τον χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με το προσάρτημα VIII. 

17. Στην M.A.901 το στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής: 

ζ) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο M.A.901 στοιχείο ε) και στοιχείο θ) 
σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές 
δραστηριότητες, το πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας μπορεί επίσης να 
εκδοθεί από την αρμόδια αρχή κατόπιν ικανοποιητικής αξιολόγησης βάσει 
σύστασης προσωπικού πιστοποίησης επισήμως εγκεκριμένο από την αρμόδια 
αρχή και σύμμορφο προς τις διατάξεις του παραρτήματος III ( μέρος 66) και τις 
απαιτήσεις της παραγράφου M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2 περίπτωση α), και να 
σταλεί μαζί με την αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα. Αυτή η 
σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση αξιοπλοΐας που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο M.A.710 και δεν εκδίδεται για περισσότερα από δύο διαδοχικά 
έτη. 

18. Στην παράγραφο M.Β.105 το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

α) Προκειμένου να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, οι 
αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε αμοιβαία ανταλλαγή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του βασικού κανονισμού. 

19. Το προσάρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: 

Προσάρτημα Ι: Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

1. Όταν ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.201, αναθέτει με σύμβαση σε 
φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο κατά το μέρος Μ τμήμα Ζ τη διεξαγωγή 
εργασιών διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, 
ένα αντίγραφο της σύμβασης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους νηολόγησης, αφού αυτή υπογραφεί και από τα δύο μέρη. 
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2.  Η σύμβαση συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του μέρους Μ και 
ορίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ως προς τη διαρκή αξιοπλοΐα του 
αεροσκάφους. 

3.  Περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

-  τη νηολόγηση αεροσκάφους, 

-  τον τύπο αεροσκάφους, 

-  τον αριθμό σειράς αεροσκάφους, 

-  το όνομα ή τα λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας του ιδιοκτήτη ή του 
καταχωρισμένου μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης,  

- τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης 
της διεύθυνσης, 

-  τον τύπο δραστηριότητας. 

 

4.  Δηλώνει τα ακόλουθα: 

 «Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας τη 
διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, την εκπόνηση 
προγράμματος συντήρησης που πρέπει να τύχει εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το Μ.1 και την οργάνωση της συντήρησης του αεροσκάφους 
σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα συντήρησης.  

 Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις που αυτή ορίζει. 

 Ο ιδιοκτήτης δηλώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν 
στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα 
του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν θα 
επέλθουν μεταβολές στο αεροσκάφος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν συμμορφωθεί 
κατά οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα σύμβαση, αυτή καθίσταται άκυρη. 
Στην παραπάνω περίπτωση, ο ιδιοκτήτης καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε 
εργασία που αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και αναλαμβάνει να 
γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους νηολόγησης 
εντός δύο εβδομάδων.» 

5.  Όταν ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παράγραφο Μ.Α.201, συνάπτει σύμβαση με 
φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, οι υποχρεώσεις κάθε μέρους 
μοιράζονται ως εξής: 
5.1.  Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας: 

1.  ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της 
έγκρισής του· 

2.  τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που 
απαριθμούνται παρακάτω: 
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a) αναπτύσσει πρόγραμμα συντήρησης για το αεροσκάφος, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος 
αξιοπιστίας, ανάλογα με την περίπτωση· 

b) δηλώνει τις εργασίες συντήρησης (στο πρόγραμμα 
συντήρησης) που επιτρέπεται να εκτελεστούν από τον 
χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την παράγραφο M.A.803 
στοιχείο γ)· 

c) αναλαμβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράμματος 
συντήρησης του αεροσκάφους· 

d) εφόσον το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους 
εγκριθεί, παραδίδει αντίγραφο αυτού στον ιδιοκτήτη· 

e) αναλαμβάνει να οργανώσει επιθεώρηση μετάβασης από το 
προηγούμενο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους στο 
καινούργιο· 

f) φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από 
εγκεκριμένο φορέα συντήρησης· 

g) διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες 
αξιοπλοΐας· 

h) φροντίζει για την αποκατάσταση από εγκεκριμένο φορέα 
συντήρησης όλων των ελαττωμάτων που αποκαλύπτονται 
κατά την προγραμματισμένη συντήρηση, τις επιθεωρήσεις 
αξιοπλοΐας ή αναφέρονται από τον ιδιοκτήτη· 

i) συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή 
των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και τις 
απαιτήσεις επιθεώρησης των παρελκομένων· 

j) ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει 
να προσαχθεί σε εγκεκριμένο φορέα συντήρησης· 

k) διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία· 

l) αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία· 

3.  οργανώνει την έγκριση των μετατροπών στο αεροσκάφος σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, 
πριν αυτές υλοποιηθούν· 

4.  οργανώνει την έγκριση των επισκευών στο αεροσκάφος σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι (μέρος 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, 
πριν αυτές υλοποιηθούν· 

5.  ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν ο 
ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα 
συντήρησης όπως ζητήθηκε από τον εγκεκριμένο φορέα· 

6.  ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν η 
παρούσα σύμβαση δεν τηρείται· 
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7.  μεριμνά για την εκτέλεση της επιθεώρησης της αξιοπλοΐας του 
αεροσκάφους, όταν χρειάζεται, και για την έκδοση του 
πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή την αποστολή  
σύστασης προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης· 

8.  αποστέλλει εντός δεκαημέρου αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού 
επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί ή διαβιβαστεί προς 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης· 

9.  προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από 
τους σχετικούς κανονισμούς· 

10. γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την 
καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε 
συμβαλλόμενο. 

5.2.  Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη: 
1.  κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριμένου προγράμματος 

συντήρησης· 
2.  κατανοεί τις βασικές αρχές του  παρόντος παραρτήματος (μέρος 

Μ)· 
3.  παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης με 

τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας στον συγκεκριμένο χρόνο που καθόρισε ο φορέας 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας· 

4.  δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον 
φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας· 

5.  γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας όλη τη 
συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο 
φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και χωρίς τον έλεγχό του· 

6.  αναφέρει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας μέσω του 
τεχνικού μητρώου όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν κατά την 
πτητική λειτουργία· 

7.  γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης 
την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε 
συμβαλλόμενο· 

8.  γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την πώληση του 
αεροσκάφους· 

9.  προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από 
τους σχετικούς κανονισμούς· 

10.  γνωστοποιεί τακτικά στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
τις ώρες πτήσης του αεροσκάφους και κάθε άλλα στοιχεία σχετικά 
με τη χρήση του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον φορέα διαχείρισης 
διαρκούς αξιοπλοΐας· 

11.  καταχωρεί το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία στα μητρώα, 
σύμφωνα με την παράγραφο M.A.803 στοιχείο δ), όταν εκτελεί 
συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη χωρίς υπέρβαση των ορίων του 
καταλόγου εργασιών συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο 
εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 
M.A.803 στοιχείο γ)· 
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12.  ενημερώνει τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας το 
αργότερο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση κάθε εργασίας 
συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο 
M.A.305 στοιχείο α). 

20. Η σελίδα 1 του προσαρτήματος VI τροποποιείται ως εξής: 
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Προσάρτημα VI 

Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένους  
κατά το παράρτημα I (μέρος M) τμήμα Ζ 

[ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ*] 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ 

 

Αναφορά: [ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ*].MG.XXXX (σχετ. AOC XX.XXXX) 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής που ισχύουν επί του 
παρόντος και τηρουμένων των κάτωθι όρων, η [ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΜΕΛΟΥΣ*] πιστοποιεί με το παρόν τον: 

 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] 

 

ως φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του 
παραρτήματος I (μέρος M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, εγκεκριμένο να 
διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που απαριθμούνται στο συνημμένο 
παράρτημα έγκρισης και να εκδίδει συστάσεις ή πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας 
έπειτα από επιθεώρηση αξιοπλοΐας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο M.A.710 του 
παραρτήματος I (μέρος M), και, όταν ορίζεται, να εκδίδει πτητικές άδειες όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο M.A.711 στοιχείο γ) του παραρτήματος I (μέρος M) του ιδίου κανονισμού. 

 

ΟΡΟΙ 

1. Η παρούσα έγκριση περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στο κεφάλαιο περί 
έκτασης της έγκρισης στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης 
διαρκούς αξιοπλοΐας όπως αναφέρεται στην ενότητα Α τμήμα Ζ του παραρτήματος Ι (μέρος 
Μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003. 

2. Η παρούσα έγκριση απαιτεί συμμόρφωση με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας βάσει του 
παραρτήματος I (μέρος M) και, ανάλογα με την περίπτωση, του παραρτήματος V (μέρος T) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003.  

3. Η παρούσα έγκριση ισχύει εφόσον ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το παράρτημα I (μέρος M) και, ανάλογα με 
την περίπτωση, το παράρτημα V (μέρος T) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003. 

4. Στην περίπτωση όπου ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας έχει συνάψει, σύμφωνα 
με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει, σύμβαση με ένα (πολλούς) φορέα/είς, η 
παρούσα έγκριση παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο/οι εν λόγω φορέας/είς 
εκπληρώνει/ουν τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του/τους. 

5. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους 1 έως 4 ανωτέρω, η παρούσα έγκριση 
ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα εφόσον δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 
παραίτησης, αντικατάστασης, αναστολής ή ανάκλησης. 
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Εάν το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται επίσης για αερομεταφορείς εμπορικών 
αερομεταφορών, ο αριθμός του πιστοποιητικού αερομεταφορέα (Air Operator Certificate-
AOC) προστίθεται στην αναφορά, επιπροσθέτως του σταθερού αριθμού, και ο όρος 5 
αντικαθίσταται από τους ακόλουθους επιπρόσθετους όρους: 

6. Η παρούσα έγκριση δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την πτητική λειτουργία των τύπων 
αεροσκαφών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1. Εξουσιοδότηση πτητικής λειτουργίας 
του αεροσκάφους συνιστά το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC). 

7. Η λήξη, αναστολή ή ανάκληση του AOC αυτομάτως καθιστά άκυρη την παρούσα έγκριση 
σε σχέση με τις νηολογήσεις αεροσκαφών που καθορίζονται στο AOC, με την επιφύλαξη 
διαφορετικής ρητής δήλωσης της αρμόδιας αρχής. 

8. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους προηγούμενους όρους, η παρούσα έγκριση 
ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα εφόσον δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 
παραίτησης, αντικατάστασης, αναστολής ή ανάκλησης. 

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

Υπογραφή: ……………………… 

Ημερομηνία της παρούσας αναθεώρησης: …………………… Αναθεώρηση αριθ.: 
……………………… 

Για την αρμόδια αρχή: [ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ*] 

Σελίδα … από … 

(…) 

Έντυπο 14 έκδοση 4 του EASA 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

1. Προστίθεται το παράρτημα V (μέρος Τ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ως 
εξής:  

Παράρτημα V  

 

Μέρος Τ 

 

Περιεχόμενα 

Τ.1 Αρμόδια αρχή 

Ενότητα A — Τεχνικές απαιτήσεις 

Τμήμα A — ΓΕΝΙΚΑ 

Τ.Α.101 Πεδίο εφαρμογής 

Τμήμα Β — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

T.A.201 Κοινές απαιτήσεις 

Τ.Α.205 Πρόσθετες απαιτήσεις  

Τμήμα Γ — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

T.A.301 Περιεχόμενα του προγράμματος συντήρησης 

Τμήμα Δ (Ενδέχεται να συμπληρωθεί) 

Τμήμα Ε — ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

T.A.501 Φορέας συντήρησης 

Τμήμα Ζ — ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ M) 
ΤΜΗΜΑ Ζ 

Τ.Α.701 Πεδίο εφαρμογής 

Τ.A.704 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

Τ.A.706 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

Τ.Α.708 Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας 

T.A 709 Έγγραφα τεκμηρίωσης 

T.A.711 Προνόμια 

Τ.Α.712 Σύστημα ποιότητας 

Τ.Α.714 Τήρηση αρχείων 

Τ.A.715 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης 

Τ.Α.716 Πορίσματα 

Ενότητα B — Διαδικασίες για τις αρμόδιες αρχές 
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Τμήμα A — ΓΕΝΙΚΑ 

Τ.Β.101 Πεδίο εφαρμογής 

Τ.B.102 Αρμόδια αρχή 

Τ.B.104 Τήρηση αρχείων 

Τμήμα Β — ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Τ.B.201 Καθήκοντα 

T.B.202 Πορίσματα 

Τμήμα Ζ — ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ M) 
ΤΜΗΜΑ Ζ 

T.B.704 Διαρκής επιτήρηση 

T.B.705 Πορίσματα 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Προσάρτημα I του μέρους T — Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

 

Τ.1 Αρμόδια αρχή 

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή είναι: 

1. για τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), η αρχή που 
καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής 
δραστηριότητας του αερομεταφορέα·  

2. για τα αεροσκάφη που αναφέρονται άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρχή που 
καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο 
αερομεταφορέας· 

3. όσον αφορά την επιτήρηση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως καθορίζεται 
στο Τ.Α. τμήμα Ζ: 

i)  η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος 
επαγγελματικής δραστηριότητάς του εν λόγω φορέα· 

ii) ο Οργανισμός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος, 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A — ΤΕΧΝΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τμήμα A — Γενικά 

Τ.Α.101 Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης της 
διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008  

Επίσης καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα και οι φορείς που 
είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας και τη συντήρηση.  
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Τμήμα Β — Απαιτήσεις 

T.A.201 Κοινές απαιτήσεις 

1. Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και 
διασφαλίζει ότι εκτελεί πτήσεις μόνο εάν: 

(a) το αεροσκάφος διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδώσει ή επικυρώσει ο 
Οργανισμός· 

(b) το αεροσκάφος είναι αξιόπλοο· 

(c) το αεροσκάφος διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα 8 του ΔΟΠΑ·  

(d) η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα 
συντήρησης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τμήματος Γ· 

(e) κάθε βλάβη ή ζημία που επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους 
αποκατασταθεί σύμφωνα με πρότυπο αποδεκτό από το κράτος νηολόγησης· 

(f) το αεροσκάφος συμμορφώνεται με κάθε εφαρμοστέα: 

(i) οδηγία αξιοπλοΐας ή απαίτηση διαρκούς αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή 
εγκρίνει το κράτος νηολόγησης· και 

(ii) υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας.  

(g) εκδοθεί για το αεροσκάφος διάθεση σε υπηρεσία μετά από συντήρηση που έχουν 
διενεργήσει κατάλληλα πρόσωπα και φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κράτους νηολόγησης. Η υπογεγραμμένη διάθεση σε υπηρεσία πρέπει να περιέχει, 
ιδίως, τα βασικά στοιχεία της πραγματοποιηθείσας συντήρησης. 

2. Διενεργείται στο αεροσκάφος επιθεώρηση πριν από την πτήση. 

3. Κάθε μετατροπή και επισκευή συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας που 
καθορίζει το κράτος νηολόγησης.  

4. Τα ακόλουθα αρχεία αεροσκάφους φυλάσσονται έως ότου οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτά να αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες ως προς 
το αντικείμενο και την αναλυτικότητά τους, όχι όμως προ της παρέλευσης 24 μηνών: 

(a) συνολικός χρόνος υπηρεσίας (ώρες, κύκλοι και ο ημερολογιακός χρόνος, ανάλογα 
με την περίπτωση) του αεροσκάφους και όλων των περιορισμένης διάρκειας ζωής 
παρελκομένων· 

(b) τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου T.A.201 
στοιχείο 1 σημείο στ)· 

(c) τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης με το πρόγραμμα συντήρησης· 

(d) τρέχουσα κατάσταση των μετατροπών και επισκευών, καθώς και κατάλληλες 
λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους 
με τις απαιτήσεις που καθορίζει το κράτος νηολόγησης. 

 



EL 22   EL 

T.A.205 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα αεροσκάφη που ενέχονται σε εμπορικές 
δραστηριότητες και για τη λειτουργία σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών 

1. Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται 
στην παράγραφο T.A.201 ελέγχεται από φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ για τον τύπο του αεροσκάφους και 
συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις του Τ.Α. τμήμα Ζ. Για τον σκοπό αυτό, 
όταν ένας αερομεταφορέας δεν έχει εγκριθεί δεόντως ως φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας, συνάπτεται σύμβαση με φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα 
με το προσάρτημα Ι του παρόντος μέρους. 

2. Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζει ότι η συντήρηση και διάθεση του αεροσκάφους σε υπηρεσία εκτελούνται 
από φορέα συντήρησης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος Ε. Για τον σκοπό 
αυτό, όταν ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας δεν πληροί ο ίδιος τις απαιτήσεις 
του τμήματος Ε, συνάπτει σύμβαση με φορέα συντήρησης.  

 

Τμήμα Γ — Πρόγραμμα συντήρησης 

Τ.A.301 Πρόγραμμα συντήρησης 

1. Ο αερομεταφορέας είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και τροποποίηση του 
προγράμματος συντήρησης και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του κράτους 
νηολόγησης. 

2. Το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται σε πληροφορίες για το πρόγραμμα συντήρησης 
που διατίθενται από τον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό τύπου. 

3. Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και τα διαστήματα 
κατά τα οποία πρέπει να εκτελούνται οι εν λόγω εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη χρήση του αεροσκάφους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα συντήρησης 
προσδιορίζει τα καθήκοντα και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται ως υποχρεωτικά 
στις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 

Τμήμα Δ (Ενδέχεται να συμπληρωθεί) 

 

Τμήμα Ε — Φορέας συντήρησης 

 

T.A.501 Φορέας συντήρησης 

Ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι ο φορέας συντήρησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(a) Ο φορέας διαθέτει έγκριση φορέα συντήρησης που έχει εκδώσει ή κάνει δεκτή το 
κράτος νηολόγησης. 

(b) Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του φορέα περιλαμβάνει την κατάλληλη ικανότητα 
του αεροσκάφους και του παρελκομένου. 

(c) Ο φορέας έχει εγκαθιδρύσει σύστημα αναφοράς συμβάντων που διασφαλίζει ότι κάθε 
διαπιστωθείσα κατάσταση του αεροσκάφους ή παρελκομένου που θέτει σε κίνδυνο την 
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ασφάλεια των πτήσεων αναφέρεται στον αερομεταφορέα, στην αρμόδια αρχή του 
αερομεταφορέα, στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό τύπου ή τον 
συμπληρωματικό σχεδιασμό τύπου και στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας.  

(d) Ο φορέας έχει καταρτίσει εγχειρίδιο φορέα που περιγράφει όλες τις διαδικασίες του 
φορέα. 

 

Τμήμα Ζ - Πρόσθετες απαιτήσεις για φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος M) τμήμα Ζ 

 

Τ.Α.701 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις, επιπλέον των απαιτήσεων του μέρους Μ τμήμα Ζ, 
που πρέπει να πληροί ένας φορέας εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ για να 
ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην παράγραφο T.A.201  

 

Τ.A.704 Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.A.704 στοιχείο α), το εγχειρίδιο περιέχει 
διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το μέρος Τ.  

 

Τ.A.706 Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου Μ.Α.706 στοιχείο ζ), το προσωπικό της 
παραγράφου Μ.Α.706 στοιχεία γ) και δ) πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις των 
εφαρμοστέων κανονισμών τρίτων χωρών. 

 

Τ.Α.708 Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Μ.Α.708, για αεροσκάφη υπό διαχείριση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του μέρους Τ, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας:  

(a) διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος οδηγείται σε φορέα συντήρησης, οποτεδήποτε 
είναι αναγκαίο· 

(b) διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης· 

(c) μεριμνά για την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληροφοριών της παραγράφου 
T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ)· 

(d) διασφαλίζει ότι κάθε βλάβη που διαπιστώνεται κατά την προγραμματισμένη 
συντήρηση ή αναφέρεται, αποκαθίσταται από τον φορέα συντήρησης σύμφωνα 
με τα στοιχεία συντήρησης που είναι αποδεκτά από το κράτος νηολόγησης· 

(e) συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των υποχρεωτικών 
πληροφοριών της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ), την 
αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την 
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επιθεώρηση των παρελκομένων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται 
με σωστό τρόπο· 

(f) διαχειρίζεται και αρχειοθετεί τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας που απαιτούνται από 
την παράγραφο T.A.201 στοιχείο 4· 

(g) μεριμνά για την έγκριση μετατροπών και επισκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του κράτους νηολόγησης. 

2. Όταν ένας αερομεταφορέας αναθέτει βάσει σύμβασης σε φορέα διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο στοιχείο 1, συνάπτεται 
σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα Ι μεταξύ του αερομεταφορέα και του φορέα 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 

Τ.Α.709 Τεκμηρίωση 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου Τ.A.709 στοιχεία α) και β), για κάθε αεροσκάφος υπό 
διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους Τ, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας τηρεί και χρησιμοποιεί τα εφαρμοστέα στοιχεία συντήρησης που είναι αποδεκτά 
από το κράτος νηολόγησης. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να παρέχονται από τον 
αερομεταφορέα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη σύμβαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο T.A.205 στοιχείο 1. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας χρειάζεται να τηρεί τα εν λόγω στοιχεία μόνο για τη διάρκεια της σύμβασης, 
εκτός εάν απαιτείται από την παράγραφο T.A.714. 

T.A.711 Προνόμια 

Ένας φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα 
Ζ μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο T.A.708 υπό την 
προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει θεσπίσει διαδικασίες, εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, για 
την εξασφάλιση συμμόρφωσης με το μέρος Τ. 

 

Τ.Α.712 Σύστημα ποιότητας 

1. Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου Τ.Α.712, ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι το σύστημα ποιότητας παρακολουθεί όλες τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος για να διαπιστωθεί ότι 
εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες. 

2. Ένας φορέας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα σύμφωνα με το παρόν τμήμα δεν 
είναι επιλέξιμος για χρήση των διατάξεων της παραγράφου Μ.Α.712 στοιχείο στ). 

 

Τ.Α.714 Τήρηση αρχείων 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.Α.714 στοιχείο α), ο φορέας πρέπει να τηρεί 
τα αρχεία που απαιτούνται από την παράγραφο T.A.201 στοιχείο 4. 

 

Τ.A.715 Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης 

Επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου M.A.715 στοιχείο α), η έγκριση φορέα που 
διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα σύμφωνα με το παρόν τμήμα παραμένει σε ισχύ υπό την 
προϋπόθεση ότι: 
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(a) ο φορέας συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του μέρους Τ· και 

(b) ο φορέας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την 
αρμόδια αρχή η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις του, στα 
αεροσκάφη ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπεργολάβους, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν μέρος. 

 

Τ.Α.716 Πορίσματα 

1. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την Τ.Β.705, η 
έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών 
ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο 
από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω 
αρχή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ B — ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Τμήμα A — Γενικά 

 

Τ.Β.101 Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι 
αρχές που είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες αίτησης και εφαρμογής της ενότητας Α του 
παρόντος μέρους Τ. 

 

Τ.B.102 Αρμόδια αρχή 

1. Γενικά 

 Ένα κράτος μέλος καθορίζει μια αρμόδια αρχή με καθορισμένες αρμοδιότητες, όπως 
αναφέρεται στο Τ.1. Αυτή η αρμόδια αρχή καθιερώνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και 
οργανωτική δομή. 

2. Πόροι 

 Ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων που αναφέρονται διεξοδικά στην παρούσα ενότητα.  

3. Προσόντα και εκπαίδευση 

 Όλο το προσωπικό που ενέχεται σε δραστηριότητες του μέρους Τ πρέπει να 
συμμορφώνονται με την απαίτηση της παραγράφου M.B.102 στοιχείο γ). 

4. Διαδικασίες 

 Η αρμόδια αρχή καθιερώνει διαδικασίες που αναφέρουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον 
οποίο επιτυγχάνεται συμμόρφωση με το παρόν μέρος. 

 

Τ.B.104 Τήρηση αρχείων 

1. Σύμφωνα με το παρόν μέρος εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου M.B.104 
στοιχεία α), β), γ) και ε). 

2. Τα αρχεία επιτήρησης κάθε αεροσκάφους περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αντίγραφα: 

a) των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του αεροσκάφους· 

b) όλης της σχετικής με το αεροσκάφος αλληλογραφίας· 

c) λεπτομερειών τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νομίμων διατάξεων. 

3. Όλα τα αρχεία που καθορίζονται στην παράγραφο Τ.Β.104 τίθενται, μετά από αίτηση, 
στη διάθεση άλλου κράτους μέλους, του Οργανισμού ή του κράτους νηολόγησης. 

Τ.B.105 Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών 

Οι απαιτήσεις της παραγράφου M.B.105 έχουν εφαρμογή στο παρόν μέρος. 

 

Τμήμα Β — Καταμερισμός ευθυνών 
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Τ.B.201 Καθήκοντα 

Οι αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο Τ.1 είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων και ερευνών, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων αεροσκαφών, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος μέρους. 

 

T.B.202 Πορίσματα 

 

1.  Πόρισμα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
του μέρους Τ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ασφάλεια των πτήσεων. 

 

2.  Πόρισμα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους Τ 
η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των πτήσεων. 

3. Όταν διαπιστώνεται πόρισμα κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ελέγχων αεροσκαφών ή 
με άλλα μέσα, η αρμόδια αρχή: 
a) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, όπως η διατήρηση του αεροσκάφους στο έδαφος, 

για να αποτραπεί η εξακολούθηση της περίπτωσης μη συμμόρφωσης· 
b) απαιτεί τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ενδεδειγμένων για τη φύση του 

πορίσματος. 

4. Για πορίσματα επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί τη λήψη των κατάλληλων 
διορθωτικών ενεργειών πριν από την εκτέλεση περαιτέρω πτήσεων και ενημερώνει το 
κράτος νηολόγησης. 

 

Τμήμα Ζ — Προσθετές απαιτήσεις για φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος Μ) τμήμα Ζ 

 

T.B.702 Αρχική έγκριση 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.B.702, όταν το  εγχειρίδιο λειτουργίας του 
φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας περιέχει διαδικασίες για τη διαχείριση της 
διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η 
αρμόδια αρχή ορίζει ότι οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται με το μέρος T 
και ελέγχει τον φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του μέρους T. 

 

T.B.704 Διαρκής επιτήρηση 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.B.704, σε κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων 
μηνών, επιθεωρείται σχετικό δείγμα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 και τα οποία διαχειρίζεται ο κατά το μέρος Μ τμήμα Ζ εγκεκριμένος φορέας. 

 

T.B.705 Πορίσματα 
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Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου M.B.705, για φορείς που διαχειρίζονται τη 
διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει μέτρα όταν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, επιθεωρήσεων στους χώρους 
στάθμευσης  ή με άλλα μέσα διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
μέρους Τ. 

 

Προσάρτημα I του μέρους T: Σύμβαση διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 

1.  Η σύμβαση συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του μέρους Τ και τις 
απαιτήσεις που ορίζει το κράτος νηολόγησης. 

2.  Περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

 νηολόγηση και κράτος νηολόγησης αεροσκάφους· 

 κατασκευαστή/τύπο/μοντέλο αεροσκάφους· 

 αριθμό σειράς αεροσκάφους· 

 στοιχεία επικοινωνίας του αερομεταφορέα που εκμεταλλεύεται το αεροσκάφος· 

 τύπο δραστηριότητας· 

 επωνυμία, διεύθυνση και αναφορά έγκρισης φορέα διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας· 

 κανονισμός του κράτους νηολόγησης που εφαρμόζεται στο αεροσκάφος. 

3.  Δηλώνει τα ακόλουθα: 

Είναι ευθύνη του αερομεταφορέα να διασφαλίσει ότι το αεροσκάφος διαθέτει 
πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους αποδεκτό από το κράτος νηολόγησης.  

Ο αερομεταφορέας αναθέτει στον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
την εκτέλεση των κατά την παράγραφο T.A.708 εργασιών διαχείριση διαρκούς 
αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της συντήρησης του αεροσκάφους 
σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα συντήρησης σε φορέα συντήρησης. 

Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις που αυτή ορίζει. 

Ο αερομεταφορέας δηλώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν 
στον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και αφορούν τη διαρκή 
αξιοπλοΐα του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν 
θα επέλθουν μεταβολές στο αεροσκάφος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν συμμορφωθεί κατά 
οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα σύμβαση, αυτή καθίσταται άκυρη. Στην παραπάνω 
περίπτωση, ο αερομεταφορέας καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε εργασία που 
αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και γνωστοποιεί το γεγονός στην 
αρμόδια αρχή του εντός δύο εβδομάδων. 

4.  Οι υποχρεώσεις κάθε μέρους μοιράζονται ως εξής: 

4.1.  Υποχρεώσεις του συμβεβλημένου φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας: 
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1. ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της 
έγκρισής του· 

2.  τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθμούνται 
παρακάτω: 
(a) φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από φορέα 

συντήρησης· 
(b) αναλαμβάνει να οργανώσει την εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών 

πληροφοριών της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο στ)· 
(c) φροντίζει για την αποκατάσταση από φορέα συντήρησης όλων των 

ελαττωμάτων που αποκαλύπτονται κατά την προγραμματισμένη 
συντήρηση ή αναφέρονται από τον ιδιοκτήτη· 

(d) συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή όλων 
των υποχρεωτικών πληροφοριών της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 
σημείο στ), την αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη 
διάρκεια ζωής και τις απαιτήσεις επιθεώρησης των παρελκομένων· 

(e) ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος προσάγεται σε 
φορέα συντήρησης· 

(f) διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία· 
(g) αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία· 

3.  οργανώνει την έγκριση τυχόν μετατροπών και επισκευών στο αεροσκάφος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης·  

4. ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα εάν ο αερομεταφορέας δεν 
παραδώσει το αεροσκάφος στον φορέα συντήρησης όπως ζητήθηκε από 
τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας· 

5.  ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα και την αρμόδια αρχή του 
φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εάν η παρούσα σύμβαση δεν 
τηρείται· 

6.  προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους 
σχετικούς κανονισμούς· 

7.  γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας 
την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. 

4.2.  Υποχρεώσεις του αερομεταφορέα: 

1. κατανοεί τις βασικές αρχές του  παρόντος παραρτήματος (μέρος Τ)· 
2. παρέχει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας το πρόγραμμα 

συντήρησης· 
3. παραδίδει το αεροσκάφος στον φορέα συντήρησης με τον οποίον είναι 

συμβεβλημένος ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας στον 
συγκεκριμένο χρόνο που καθόρισε ο φορέας διαχείρισης διαρκούς 
αξιοπλοΐας· 

4. δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον φορέα 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας· 

5. γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας όλη τη 
συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο φορέας 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και χωρίς τον έλεγχό του· 
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6. αναφέρει στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας μέσω του τεχνικού 
μητρώου όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν κατά την πτητική λειτουργία· 

7. γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα την καταγγελία της 
παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. 

8. γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα και στον φορέα 
διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας την πώληση του αεροσκάφους· 

9. γνωστοποιεί τακτικά στον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας τις ώρες 
πτήσης του αεροσκάφους και κάθε άλλα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του, 
όπως έχει συμφωνηθεί με τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. 

 


