
Συνήθεις Ερωτήσεις 

 

ΜΕΡΟΣ-66 – Μηχανικοί Συντήρησης Αεροσκαφών 

 

1. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την αρχική έκδοση Ευρωπαϊκού Πτυχίου Συντήρησης 

Αεροσκαφών EASA Part-66; 

 

2. Τι σημαίνει ο όρος « Τροποποίηση του Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών» και ποιες είναι οι 

σχετικές απαιτήσεις; 

 

3. Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα να υποβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης για την 

αρχική έκδοση Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών Part- 66; 

 

4. Ποιες είναι οι απαιτήσεις  για καταχώρηση ικανότητας 1ου τύπου αεροσκάφους σε Πτυχίο 

Συντήρησης Αεροσκάφους για αεροσκάφη της Ομάδας 1(Group 1); 

 

5. Ποια είναι τα τέλη  σχετικά με Αδειοδότηση Μηχανικών; 

 

6. Υπάρχει οποιαδήποτε επιστροφή χρηματικού ποσού σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης; 

 

7. Είναι δυνατόν να υπάρξει αναγνώριση εξετάσεων στις θεωρητικές γνώσεις του Μέρους 66 σε 

πτυχιούχους ακαδημαϊκών σχολών οι οποίες βρίσκονται εκτός Κύπρου? 

 

8. Για τους αιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει εγκεκριμένο βασικό κύκλο εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με το Παράρτημα IV (Μέρος- 147), ποιες πρόσθετες απαιτήσεις πρακτικής 

εμπειρίας απαιτούνται να επιτευχθούν; 

 

9. Η πείρα συντήρησης αεροσκαφών που έχει αποκτηθεί έξω από το περιβάλλον συντήρησης 

πολιτικών αεροσκαφών γίνεται αποδεχτή για σκοπούς έκδοσης πτυχίου; 

 

10. Πόσο χρόνο χρειάζεται μία αίτηση Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους- 66 για να 

εξεταστεί; 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την αρχική έκδοση Ευρωπαϊκού Πτυχίου Συντήρησης 

Αεροσκαφών EASA Part-66; 

Ο αιτητής πρέπει να αποδείξει συμμόρφωση με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την 

πρακτική εκπαίδευση και την απαιτούμενη πείρα.  Οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται στον 

κανονισμό Part -66 Τμήμα 66.Α.25 και 66.Α.30. 

 

2. Τι σημαίνει ο όρος « Τροποποίηση του Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών» και ποιες είναι οι 

σχετικές απαιτήσεις; 

Τροποποίηση του πτυχίου είναι η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων , η προσθήκη μιας (υπο) 

κατηγορίας στην άδεια, η προσθήκη ικανότητας τύπου ή άρση των περιορισμών.  Για 

οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση χρησιμοποιώντας 

το έντυπο EASA Form 19. 

Οι απαιτήσεις περιγράφονται στον κανονισμό Part-66 τμήμα 66.Α.25, 66.A.30 και 66.Α.45. 

 

3. Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα να υποβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης για την 

αρχική έκδοση Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών Part- 66; 

 

Απαιτούμενα έντυπα υποβολής είναι: 

 

 Έντυπο αίτησης EASA Form-19  - οι οδηγίες καθοδήγησης που συνδέονται με αυτό το 

έντυπο, αναφέρουν τον κατάλογο των απαραίτητων συμπληρωματικών εγγράφων που θα 

προσκομισθούν κατά την υποβολή της αίτησης. (το έντυπο είναι διαθέσιμο στο 

ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

 Έντυπο Χρέωσης  LICACC01 με τα σχετικά τέλη (το έντυπο είναι διαθέσιμο στο   

ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

 Αντίγραφο επιστολής Έκθεσης Αναγνώρισης  Εξετάσεων  που έχει παραχωρηθεί από το 

ΤΠΑ 

 Δικαιολογητικά έγγραφα για αναγνώριση σχετικής πείρας Μέρους-147 

 

 

4. Ποιες είναι οι απαιτήσεις  για καταχώρηση ικανότητας 1ου τύπου αεροσκάφους σε Πτυχίο 

Συντήρησης Αεροσκάφους για αεροσκάφη της Ομάδας 1(Group 1); 

 

Απαιτούμενα έγγραφα προς υποβολή είναι: 

 

i. «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης» για την ικανοποιητική ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε 

τύπο (να καλύπτει θεωρητικό και πρακτικό μέρος) που να έχει εκδοθεί από κατάλληλα 



εγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα συντήρησης αεροσκαφών PART-147 ή από άλλο 

οργανισμό αναγνωρισμένο από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου. 

 

ii. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης συμμετοχής σε πρακτική εξάσκηση  (OJT) που να έχει 

εκδοθεί από εγκεκριμένο Part-145 Φορέα Συντήρησης Αεροσκαφών η οποία έχει 

αξιολογηθεί και έχει γίνει αποδεκτή από το ΤΠΑ 

 

 

5. Ποια είναι τα τέλη  σχετικά με Αδειοδότηση Μηχανικών; 

 

Αναφέρονται στο πίνακα «Τέλη & Χρεώσεις».  

 

 

6. Υπάρχει οποιαδήποτε επιστροφή χρηματικού ποσού σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης; 

Σύμφωνα με το Νόμο Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή 

χρηματικού ποσού ή μέρους αυτού. 

 

7. Είναι δυνατόν να υπάρξει αναγνώριση εξετάσεων στις θεωρητικές γνώσεις του Μέρους 66 σε 

πτυχιούχους ακαδημαϊκών σχολών οι οποίες βρίσκονται εκτός Κύπρου? 

 

Όχι. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EC) 1321/2014 τμήμα 66.Β.405 (b) το Τμήμα 

Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να αναγνωρίσει εξετάσεις που έχουν διεξαχθεί από ακαδημαϊκές 

σχολές εντός Κύπρου. 

 

 

8. Για τους αιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει εγκεκριμένο βασικό κύκλο εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με το Παράρτημα IV (Μέρος- 147), ποιες πρόσθετες απαιτήσεις πρακτικής 

εμπειρίας απαιτούνται να επιτευχθούν; 

 

Οι αιτητές πρέπει να δείξουν ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης . “ ELG-002 -Basic Skills 

Training for Initial Issue of Part-66 AMEL» , είναι το έγγραφο καθοδήγησης και είναι διαθέσιμο 

μόνο κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Αδειοδότησης. 

 

 

9. Η πείρα συντήρησης αεροσκαφών που έχει αποκτηθεί έξω από το περιβάλλον συντήρησης 

πολιτικών αεροσκαφών γίνεται αποδεχτή για σκοπούς έκδοσης πτυχίου; 

 

Ναι, η πείρα που έχει αποκτηθεί σε αεροσκάφη μη πολιτικά νηολογημένα (π.χ. στρατιωτικά, 

αστυνομίας , στρατού κ.τ.λ.) μπορεί να γίνει αποδεχτή.  Ωστόσο κάθε αίτηση θα αξιολογείται 

ξεχωριστά για να διαπιστωθεί εάν η συντήρηση είναι ισοδύναμη με εκείνη που απαιτείται  στο 

Μέρος- 66.   



 

Παρ΄όλα αυτά  απαιτείται και πρόσθετη πείρα σε περιβάλλον συντήρησης πολιτικών 

αεροσκαφών.   

Οι αιτούντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τομέα Αδειοδότησης μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τα άτομα που είναι 

αποδεχτά ως υπογράφοντες. 

 

 

10. Πόσο χρόνο χρειάζεται μία αίτηση Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκαφών Μέρους- 66 για να 

εξεταστεί; 

 

Οι λειτουργοί Αδειοδότησης θα στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση 

παραλαβής της αίτησης. Τα αρχικά σχόλια θα πρέπει να αναμένονται σε λιγότερο από 8 

εβδομάδες. 

 


