
Συνήθεις Ερωτήσεις 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 147 - Εκπαιδευτικοί Φορείς Συντήρησης Αεροσκαφών 

 

 

1. Ποιές είναι οι απαιτήσεις για την αρχική έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συντήρησης 

Αεροσκαφών Μέρους- 147; 

 

2. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ,για την υποβολή αίτησης για 

αρχική έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους -147; 

 

3. Τι είναι η ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (ΤΝΑ) και πότε αυτό απαιτείται; 

 

4. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα προσωπικού για την αποδοχή τους σε Εκπαιδευτικό 

Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους -147; 

 

5. Εκπαίδευση κατασκευαστή σε  τύπο αεροσκάφους του που δεν είναι εγκεκριμένη σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Μέρους- 147. 

 

6. Κατάλογος Εγκεκριμένων Εκπαιδευτικών Φορέων Συντήρησης Αεροσκαφών ΜΕΡΟΥΣ-147 

στην Κύπρο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ποιές είναι οι απαιτήσεις για την αρχική έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συντήρησης 

Αεροσκαφών Μέρους- 147; 

 

Ο εκπαιδευτικός φορέας πρέπει να αποδείξει  συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1321/2014 της 26ης Νοεμβρίου 2014 Παράρτημα IV (Μέρος- 

147). 

 

 

2. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ,για την υποβολή αίτησης για 

αρχική έγκριση Εκπαιδευτικού Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους -147; 



Ο οργανισμός πρέπει να αποταθεί στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας με το έντυπο EASA Form 
12 (το έντυπο διατίθεται στο ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ) , ταχυδρομικώς , με φαξ ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ( director@dca.mcw.gov.cy )   
Το πακέτο αίτησης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει 
το νομικό καθεστώς του αιτητή με αγγλική μετάφραση όπου είναι απαραίτητο. 
Κανένα άλλο τεχνικό έγγραφο δεν πρέπει να υποβληθεί σε αυτό το στάδιο. 
Το Τμήμα θα εξετάσει την αίτηση και θα ανταποκριθεί αναλόγως. 

 
 

3. Τι είναι η ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (ΤΝΑ) και πότε αυτό απαιτείται. 

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια απαίτηση του κανονισμού Μέρος-66 που χρειάζεται 
για κάθε κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης τύπου αεροσκαφών για αιτιολόγηση της διάρκειας 
των μαθημάτων και την κάλυψη όλης της εκπαιδευτικής ύλης. 
Είναι απαραίτητη για κάθε νέο κύκλο μαθημάτων που προστίθεται στο πρόγραμμα έγκρισης 
ενός Μέρους -147 ΕΦΣΑ. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με το αναθεωρημένο εγχειρίδιο ΜΤΟΕ του 
οργανισμού. 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Προσάρτημα ΙΙΙ του Μέρους -66. 
Ο Τομέας Αδειοδότησης έχει ετοιμάσει έντυπο καθοδήγησης με τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την ετοιμασία της ανάλυσης (ΤΝΑ).  Οι οργανισμοί που θα αιτηθούν για 
έγκριση ΕΦΣΑ Μέρους-147 μπορούν να ζητήσουν το πιο πάνω έντυπο από τον Τομέα 
Αδειοδότησης κατά την αρχική συνάντηση αίτησης. 

 
 

4. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα προσωπικού για την αποδοχή τους σε Εκπαιδευτικό 

Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους -147; 

Οι απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό περιγράφονται στον κανονισμό  Μέρος 147 , Τμήμα 
147.Α.105. 
Ωστόσο ο Τομέας Αδειοδότησης έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο καθοδήγησης για τα προσόντα του 
προσωπικού του Εκπαιδευτικού Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών  Μέρους -147 (Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, Διευθυντή Ποιοτικού Έλεγχου, Εκπαιδευτών, Εξεταστών και Αξιολογητών 
Πρακτικών Γνώσεων).  Οι οργανισμοί που θα αιτηθούν για έγκριση ΕΦΣΑ Μέρους-147 μπορούν 
να ζητήσουν το πιο πάνω έντυπο από τον Τομέα Αδειοδότησης κατά την αρχική συνάντηση 
αίτησης. 

 
 

5. Εκπαίδευση κατασκευαστή σε  τύπο αεροσκάφους του που δεν είναι εγκεκριμένη σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Μέρους- 147 είναι αποδεκτή; 

Όχι. Η εκπαίδευση πρέπει να αξιολογηθεί προς διαπίστωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Μέρους- 66, εκτός και αν το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει γίνει προηγουμένως 
αποδεκτό από το ΤΠΑ .  
 

6. Κατάλογος Εγκεκριμένων Εκπαιδευτικών Φορέων Συντήρησης Αεροσκαφών  ΜΕΡΟΥΣ-147 

στην Κύπρο. 

Αναφέρεται στο «List of Cyprus Approved Part-147 Maintenance Training Organisations». 
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