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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

CYPRUS DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION 

Πινδάροσ 27, 1429 Λεσκωζία / 27, Pindarou str., 1429 Nicosia 

Τηλ/Tel:  (+357) 22404152 / Fax: (+357) 22304708 
Email: apaspalides@dca.mcw.gov.cy 

 

EΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΗ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

STAFF OBSERVATION FORM FOR FOREIGN AIRCRAFT (SAFA) 

 
Πηγή Πληποθόπηζηρ:(1)  

Source: 

Επιλέξηε με "Υ" 
Check with "X" 

 
Οπγανιζμόρ ςνηήπηζηρ 

Maintenance Organization 

 
Φοπέαρ Επίγειαρ Εξςπηπέηηζηρ 

Ground Handler 
 

Αεποποπική Εηαιπία 
Operator 

 

Άλλο Αεποποπικό Πποζυπικό 
Other Aviation Professional 

 

Ημεπομηνία:(2) 

Date: 

 

  

 

Αεποδπόμιο (ICAO):(3) 

Airport (ICAO Code):   

 

 

Αεποποπική Εηαιπία:(4) 
Operator:  

Υώπα πποέλεςζηρ:(5) 
State:  

ή/or  ή/or  

Εηαιπία Ναύλυζηρ:(6) 
Chartered by Operator:  

Υώπα Ναύλυζηρ:(7) 
Charter's State:  

 
Δπομολόγιο: 

Route: 

Από:(8) 

From 

 Απ. Πηήζηρ:(9) 

Flight No:  
Κυδικοί ICAO 
ICAO Code 

Ππορ:(10) 

To: 

 Απ. Πηήζηρ(11) 

Flight No:  

 
Σύπορ Αεποζκάθοςρ:(12) 

Aircraft Type: 

 Υώπα Πηςσίυν Πληπώμαηορ:(13) 

Flight Crew State of License: 

 

 

Παπαηηπήζειρ: 

Remarks: 

Παραηηρήζεις ποσ έτοσν ζτέζη με ηην αζθάλεια ηοσ αεροζκάθοσς (14) 

Remarks regarding aircraft safety to fly 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Για εζυηεπική σπήζη / For official use 
 

Τποβλήθηκε ζηον/ηην:(15) 

Received by: 

 Τπογπαθή: (16) 

Signature: 
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Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ ηος Ενηύπος 

Form Filling Instructions 
 

1) Επιλέξηε με ένα (Υ) ηον θοπέα από όπος δίνεηαι η πληποθοπία 
     Check with an (X) the source from which the information is given  

2) ςμπληπώζηε ηην ημεπομηνία ζςμβάνηορ 
     Fill up the date of the incident 

3) ςμπληπώζηε ηο αεποδπόμιο άθιξηρ ηος αεποπλάνος (κυδικόρ ICAO) 
     Fill up the aircraft’s arrival airport (ICAO Code) 

4) ςμπληπώζηε ηην αεποποπική εηαιπεία ζηην οποία ανήκει ηο αεποπλάνο 
           Fill up the operator on which the aircraft belongs 

5) ςμπληπώζηε ηην σώπα όπος ανήκει η αεποποπική εηαιπεία 
Fill up state on which the operator belongs 

6) ςμπληπώζηε ηην εηαιπεία πος μποπεί να έσει ναςλώζει ηο αεποζκάθορ 
Fill up the operator that might have leased the aircraft 

7) ςμπληπώζηε ηην σώπα όπος ανήκει η αεποποπική εηαιπεία πος έσει ναςλώζει 
ηο αεποπλάνο 
Fill up the country of the operator that have leased the aircraft 

     8) ςμπληπώζηε ηον πποοπιζμό από όπος έπσεηαι ηο αεποπλάνο (κυδικόρ ICAO) 
     Fill up where the aircraft is coming from (ICAO Code) 

9) ςμπληπώζηε ηον απιθμό πηήζευρ, αθίξευρ ηος αεποπλάνος  
         Fill up the incoming flight number of the aircraft  

   10)  ςμπληπώζηε ηον πποοπιζμό όπος πηγαίνει ηο αεποπλάνο (κυδικόρ ICAO) 
          Fill up where the aircraft is going to 

   11)  ςμπληπώζηε ηον απιθμό πηήζευρ, ανασυπήζευρ ηος αεποπλάνος 
          Fill up the outgoing flight number of the aircraft 

   12)  ςμπληπώζηε ηον ηύπο ηος αεποπλάνος 
            Fill up the aircraft type 

   13)  ςμπληπώζηε ηην σώπα πού έσει εκδόζει ηα πηςσία ηος πληπώμαηορ Θαλάμος 
           Διακςβέπνηζηρ 
           Fill up the issuing State of Flight Crew License 

   14)  Γπάτηε λεπηομεπώρ ηην παπαηήπηζή ζαρ 
         Write down with details your remark 

   15)  ςμπληπώζηε ηο όνομα ηος απμοδίος ςπαλλήλος πος ηο παπαλαμβάνει 
            Fill up the name of the responsible employee who receives it 

   16)  Τπογπαθή ηος απμοδίος ςπαλλήλος πος ηο παπαλαμβάνει 
            Signature of the responsible employee who receives it 
 
 
 


