JAR-MMEL/MEL
ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ / ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΜΔΡΟ 1 – ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΣΜΗΜΑ Α –
ΣΜΗΜΑ Β –
ΣΜΗΜΑ Γ –

Γεληθά
MMEL
MEL
ΜΔΡΟ 2 – ΚΟΗΝΔ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ (ACJ)

ΣΜΗΜΑ Α –
ΣΜΗΜΑ Β –
ΣΜΗΜΑ Γ –

Γεληθά
MMEL
MEL
ΜΔΡΟ 1 – ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΣΜΖΜΑ Α – ΓΔΝΗΚΑ
JAR-MMEL/MEL.001
Δθαρμογή

(α) Όπιο εθαπμογήρ ηος MEL. Ο MEL έσει εθαπμογή μέσπι ηην έναπξη ηηρ πηήζεωρ. (Βλέπε ηο ACJMMEL/MEL.001(α).)
(β) Οδηγίερ Πηηηικήρ Ικανόηηηαρ και άλλερ Υποσπεωηικέρ Απαιηήζειρ. Όηαλ ππάξρεη ζύγρπζε κεηαμύ ηνπ
MMEL ή MEL θαη κηαο Οδεγίαο Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο θαη άιιεο Τπνρξεσηηθήο Απαίηεζεο, ηα ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Οδεγία Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο ή ηελ Τπνρξεσηηθή Απαίηεζε (π.ρ.
απαίηεζε πλερόκελεο Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο) πξέπεη λα ππεξηζρύζνπλ.
JAR-MMEL/MEL.002
Θέζη ζε ιζτύ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ JAR-MMEL/MEL ηίζεληαη ζε ηζρύ 6 κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε.
JAR-MMEL/MEL.003
σμμόρθωζη
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.003)
Σν παξόλ JAR δελ ζα εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά. Οη MMEL θαη MEL πνπ ππήξραλ πξηλ από ηελ 1ε Μαΐνπ
2000 ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρύνπλ θαη λα εθαξκόδνληαη.
JAR-MMEL/MEL.005
Ορολογία
Όξνη θαη ζπληκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην JAR-MMEL/MEL έρνπλ ηελ αθόινπζε έλλνηα:
(α) “Όπσο απαηηείηαη από ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο”. Σν θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν εμνπιηζκνύ ππόθεηηαη
ζε νξηζκέλεο πξνβιέςεηο (πεξηνξηζηηθέο ή επηηξεπόκελεο) πνπ εθθξάδνληαη ζηηο ηζρύνπζεο επηρεηξεζηαθέο
απαηηήζεηο.
(β) “Δγθεθξηκέλν από ηελ Αξρή” ζεκαίλεη ηεθκεξησκέλν από ηελ Αξρή σο θαηάιιειν γηα ηνλ
πξνηηζέκελν ζθνπό (Αλαθεξζείηε ζην JAR-1).
(γ) “Αξρή”. Ο θαηάιιεινο θνξέαο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ θαλνληζκό αζθαιείαο θαη ηελ επίβιεςε
ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο Β ηνπ JAR-MMEL/MEL, ζεκαίλεη ηελ Αξρή ηνπ
Κξάηνπο ρεδηαζκνύ. ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ JAR-MMEL/MEL, ζεκαίλεη ηελ Αξρή ηνπ Κξάηνπο
ηνπ Αεξνκεηαθνξέα.
(δ) “Ηκεξνινγηαθή εκέξα”. Πεξίνδνο 24 σξώλ από κεζάλπρηα ζε κεζάλπρηα πνπ βαζίδεηαη είηε ζηνλ
UTC είηε ζηελ ηνπηθή ώξα, όπσο επηιέγεηαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα.
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(ε) “Έλαξμε πηήζεσο”. Σν ζεκείν θαηά ην νπνίν έλα αεξνζθάθνο αξρίδεη λα θηλείηαη κε ηε δηθή ηνπ ηζρύ
κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία γηα απνγείσζε.
(ζη) “Ηκέξα αλαθάιπςεο”. Η εκεξνινγηαθή εκέξα πνπ θαηαγξάθεθε κηα δπζιεηηνπξγία ζην αξρείν
ζπληήξεζεο/ κεηξών ηνπ αεξνζθάθνπο.
(δ) “Δμνπιηζκόο” ζεκαίλεη ζηνηρείν, ιεηηνπξγία, εμάξηεκα ή ζύζηεκα.
(ε) “Ηκέξα Πηήζεσο” ζεκαίλεη κηα πεξίνδν 24 σξώλ (από κεζάλπρηά ζε κεζάλπρηα) είηε UTC είηε
ηνπηθήο ώξαο, όπσο νξίδεηαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ κηα
πηήζε γηα ην επεξεαδόκελν αεξνζθάθνο.
(ζ) “Δάλ είλαη εγθαηεζηεκέλν” ζεκαίλεη όηη ν εμνπιηζκόο είηε είλαη πξναηξεηηθόο είηε δελ απαηηείηαη λα
εγθαηαζηαζεί ζε όια ηα αεξνζθάθε πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ MMEL.
(η) “Δθηόο ιεηηνπξγίαο” ζεκαίλεη όηη ν εμνπιηζκόο δελ εθπιεξώλεη ηνλ πξνηηζέκελν ζθνπό ή δελ
ιεηηνπξγεί ζπλερώο εληόο ησλ ζρεδηαζκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ νξίσλ ή αλνρώλ ηνπ. Οξηζκέλνη εμνπιηζκνί έρνπλ
ζρεδηαζηεί λα είλαη αλεθηηθνί ζε ειάηησκα θαη παξαθνινπζνύληαη από ππνινγηζηέο νη νπνίνη εθπέκπνπλ
κελύκαηα ειαηηώκαηνο πξνο έλα θεληξηθό ππνινγηζηή γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο. Η παξνπζία κελύκαηνο
απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη ν εμνπιηζκόο είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο.
(ηα) “JAA MMEL” ζεκαίλεη ηνλ MMEL (πνπ πεξηιακβάλεη ην πκπιήξσκα ηνπ MMEL) ν νπνίνο
ζπληζηάηαη από ηελ JAA γηα απνδνρή από ηελ Αξρή.
(ηβ) “MEL”. ύληκεζε γηα ηνλ Καηάινγν Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ.
(ηγ) “MMEL”. ύληκεζε γηα ηνλ Κύξην Καηάινγν Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ.
(ηδ) “πκπιήξσκα ηνπ MMEL”. Καηάινγνο ζρεηηδόκελνο κε ηνπο MMEL γηα αεξνζθάθε γηα ηα νπνία ε
αίηεζε γηα πξώηε πηζηνπνίεζε ηύπνπ γίλεηαη ζε Αξρή πνπ δελ αλήθεη ζην JAA. Σν πκπιήξσκα
πξνζδηνξίδεη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο από ηνλ MMEL πνπ εγθξίζεθε από ην Κξάηνο ρεδηαζκνύ. Ο MMEL
πνπ εγθξίζεθε από ην Κξάηνο ρεδηαζκνύ θαη ην πκπιήξσκα απνηεινύλ ηνλ JAA MEL.
(ηε) “Γηάζηεκα απνθαηάζηαζεο”. Πεξηνξηζκόο ζηε δηάξθεηα ησλ πηεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε εμνπιηζκό
εθηόο ιεηηνπξγίαο.
(ηζη) “RIE”. ύληκεζε γηα ηελ Παξάηαζε ηνπ Γηαζηήκαηνο Απνθαηάζηαζεο.
(ηδ) “πκπιεξσκαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Σύπνπ” νξίδεηαη ζην JAR 21/ EASA IR Μέξνο 21.
(ηε) “Κάηνρνο πκπιεξσκαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ” είλαη ν θάηνρνο, ή ν αηηώλ, πκπιεξσκαηηθνύ
Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ.
(ηζ) “Πηζηνπνηεηηθό Σύπνπ” νξίδεηαη ζην JAR 21 / EASA IR Μέξνο 21.
(θ) “Κάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ” είλαη ν θάηνρνο, ή ν αηηώλ, Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ.
ΣΜΖΜΑ Β – MMEL
JAR-MMEL/MEL.010
Γενικά
(α) Ο MMEL είλαη έλα έληππν πνπ θαηαγξάθεη ηνλ εμνπιηζκό ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλά εθηόο
ιεηηνπξγίαο, ππό ηνλ όξν ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθώλ, ελώ δηαηεξεί έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο όπσο
ζρεδηάδεηαη ζηελ ηζρύνπζα απαίηεζε JAR ή άιιε ηζνδύλακε. Κάζε MMEL είλαη ζπγθεθξηκέλνο γηα έλα
ηύπν αεξνζθάθνπο.
(β) Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ θαηάινγν, απηνκάησο απαηηείηαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία.
(γ) Δμνπιηζκόο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, όπσο είλαη ν εμνπιηζκόο ελδηαίηεζεο θαη ηα
αληηθείκελα άλεζεο ησλ επηβαηώλ, δελ ππάξρεη αλάγθε λα θαηαγξάθεηαη (βιέπε ην ACJMMEL/MEL.010(γ).
JAR-MMEL/MEL.015
Σύποι Πηηηικών Λειηοσργιών
Ο MMEL πξέπεη λα θαιύπηεη ηνπο ηύπνπο πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πηζηνπνηεκέλνο ν
ηύπνο ηνπ αεξνζθάθνπο.
JAR-MMEL/MEL.020
Προεηοιμαζία ηοσ MMEL
(α) Ο αξρηθόο JAA MMEL ή ν πκπιεξσκαηηθόο JAA MMEL πξέπεη λα εθδίδεηαη από ηνλ Κάηνρν ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ.
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(β) Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ JAA MMEL ή ηνλ πκπιεξσκαηηθό JAA MMEL πξέπεη λα εθδίδεηαη από ηνλ
Κάηνρν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ ή ηνλ Κάηνρν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ, θαηά
πεξίπησζε.
(γ) Αηηήζεηο γηα αξρηθή απνδνρή ελόο MMEL πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηνλ Κάηνρν ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ.
(δ) Αηηήζεηο γηα ηελ απνδνρή αιιαγώλ ζε έλαλ ήδε απνδεθηό MMEL πξέπεη λα πξνέξρνληαη είηε από ηνλ
Κάηνρν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ είηε από ηνλ Κάηνρν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ, θαηά
πεξίπησζε.
JAR-MMEL/MEL.025
Μορθή και γλώζζα ηοσ MMEL
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.025)
(α) Ο MMEL πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε Πξόινγν, Οξηζκνύο θαη, εάλ απαηηείηαη, δηεπθξηληζηηθέο
εκεηώζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα αληαλαθινύλ επαξθώο ην εύξνο, έθηαζε θαη ζθνπό ηνπ Καηαιόγνπ.
(β) Ο MMEL πξέπεη λα είλαη γξακκέλνο ζε γιώζζα απνδεθηή από ηελ Αξρή.
JAR-MMEL/MEL.030
Πολλαπλές Καηαζηάζεις Δκηός Δνεργείας
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.030)
Ο MMEL πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο επηδξάζεηο πνιιαπιώλ θαηαζηάζεσλ εθηόο ελεξγείαο.
JAR-MMEL/MEL.035
Δπιτειρηζιακές Γιαδικαζίες και Γιαδικαζίες σνηήρηζης
(α) Οη Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα ππνζηεξίδνπλ
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ MMEL. Απηέο νη Γηαδηθαζίεο πξέπεη λα εθπνλνύληαη θαη δεκνζηεύνληαη από ηνλ
Κάηνρν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ ή ηνλ Κάηνρν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ, θαηά
πεξίπησζε. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα, νπνηεδήπνηε επαλεμεηάδεηαη ν MMEL.
(β) Ο ζθνπόο απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ MMEL. Όκσο, νη
δηαδηθαζίεο θαζαπηέο δελ ζα ππόθεηληαη ζε έγθξηζε.
(γ) Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ MMEL θαη λα δεκνζηεύνληαη ηαπηόρξνλα κε ηνλ
MMEL.
JAR-MMEL/MEL.040
Γιαζηήμαηα Αποκαηάζηαζης
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.040/.080)
Ο MMEL πξέπεη λα πξνβιέπεη Γηαζηήκαηα Απνθαηάζηαζεο ησλ θαηεγνξηώλ Α, Β, Γ, Γ.
Η θαηεγνξία θάζε ζηνηρείνπ εθηόο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη παξαθάησ:
(α) Καηηγοπία Α:
(i) Γελ θαζνξίδεηαη ηππνπνηεκέλν δηάζηεκα, αιιά ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα
επηζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δειώλνληαη ζηνλ MMEL.
(ii) Όπνπ θαζνξίδεηαη ρξνληθή πεξίνδνο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απηή πξέπεη λα αξρίδεη ζηηο 00:01
ηεο εκεξνινγηαθήο εκέξαο πνπ αθνινπζεί ηελ εκέξα αλαθάιπςεο.
(β) Καηηγοπία Β: ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο ηξηώλ ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
(γ) Καηηγοπία Γ: ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο δέθα ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
(δ) Καηηγοπία Γ: ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο εθαηόλ είθνζη
ζπλερόκελσλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
JAR-MMEL/MEL.045
Αποδοτή ηοσ MMEL
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(α) Νένη JAA MMEL θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελνπο JAA MMEL ζα γίλνληαη απνδεθηνί κόλνλ
ζύκθσλα κε ην παξόλ JAR-MMEL/MEL Σκήκα Β.
(β) Ο JAA MMEL (πνπ πεξηιακβάλεη πκπιεξσκαηηθό MMEL) πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζηηο Αξρέο γηα ηελ
απνδνρή ηνπο. Δίλαη επζύλε ηεο θάζε Αξρήο λα απνδέρεηαη ηνλ MMEL γηα ρξήζε από ηνπο αεξνκεηαθνξείο
ηεο.
JAR-MMEL/MEL.046
Αναθεωρήζεις
Ο Κάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ ή πκπιεξσκαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ, θαηά πεξίπησζε, πξέπεη
θαηεγνξεκαηηθά λα πιεξνθνξεί όινπο ηνπο γλσζηνύο αεξνκεηαθνξείο όηαλ δεκνζηεύεηαη κηα αλαζεώξεζε
ηνπ JAA MMEL (πνπ πεξηιακβάλεη πκπιεξσκαηηθό MMEL).
ΣΜΖΜΑ Γ – MEL
JAR-MMEL/MEL.050
Γενικά
(α) Ο MEL είλαη έλα έληππν πνπ θαηαγξάθεη ηνλ εμνπιηζκό ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλά εθηόο
ιεηηνπξγίαο, ππό ηνλ όξν ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθώλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο πηήζεσο. Απηό ην έληππν
εθπνλείηαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα γηα ηα δηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλα αεξνζθάθε ιακβάλνληαο ππόςε ηε
δηακόξθσζε ησλ αεξνζθαθώλ ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο
ζύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία εγθεθξηκέλε από ηελ Αξρή.
(β) Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ θαηάινγν, απηνκάησο απαηηείηαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία.
(γ) Δμνπιηζκόο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, όπσο είλαη ν εμνπιηζκόο ελδηαίηεζεο θαη ηα
αληηθείκελα άλεζεο ησλ επηβαηώλ, δελ ππάξρεη αλάγθε λα θαηαγξάθνληαη. Οη αεξνκεηαθνξείο πξέπεη λα
θαζηεξώζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα αζηνρίεο πνπ δελ θαηαγξάθνληαη ώζηε
λα θαζνξίδνπλ εάλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα θαη απαηηνύληαη γηα αζθαιή πηεηηθή
ιεηηνπξγία (βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.010(γ).
(δ) Ο MEL κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξόζζεηε ζπκβνπιεπηηθή ύιε ή ηξνπνπνηεκέλεο επηρεηξεζηαθέο
δηαδηθαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο.

JAR-MMEL/MEL.055
Σύποι Πηηηικών Λειηοσργιών
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.055)
Με ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο, ν MEL κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξνβιέςεηο γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ δηεμάγνληαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα (π.ρ. εθπαίδεπζε
πιεξώκαηνο, πηήζεηο κεηαθνξάο, πηήζεηο επίδεημεο θιπ.)
JAR-MMEL/MEL.060
Προεηοιμαζία ηοσ MEL
(α) Ο MEL, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Πξόινγν θαη ηνπο Οξηζκνύο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ, αιιά όρη
ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθά από ηνλ, ζρεηηθό MMEL (εθόζνλ πθίζηαηαη) πνπ έρεη γίλεη απνδεθηόο από ηελ Αξρή.
(β) Δθόζνλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηνο MMEL, ν MEL κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ελαιιαθηηθό MMEL θαηόπηλ
ζπκθσλίαο κε ηελ Αξρή (βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.060(β)).
(γ) Όηαλ εθδίδεηαη κηα αλαζεώξεζε ηνπ MMEL, ν αεξνκεηαθνξέαο ζα έρεη 90 εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ηεο αλαζεώξεζεο γηα λα ππνβάιιεη ηνλ αλαζεσξεκέλν MEL ζηελ Αξρή.
(δ) Δλδέρεηαη λα απαηηνύληαη κεησκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα εθαξκνγή ησλ αλαζεσξήζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα.
JAR-MMEL/MEL.065
Μορθή ηοσ MEL
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.065)
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(α) Ο MEL πξέπεη λα πεξηέρεη ζρεηηθό Πξόινγν, Οξηζκνύο θαη, εάλ απαηηείηαη, δηεπθξηληζηηθέο
εκεηώζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα αληαλαθινύλ επαξθώο ην εύξνο, έθηαζε θαη ζθνπό ηνπ Καηαιόγνπ.
(β) ηνλ MEL πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ε θαηάζηαζε αλαζεώξεζεο ηνπ MMEL, επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη.
(γ) Ο Πξόινγνο πξέπεη λα πεξηέρεη θαζνδήγεζε γηα ηα πιεξώκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη ην πξνζσπηθό
ζπληήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ MEL.
JAR-MMEL/MEL.070
Πολλαπλές Καηαζηάζεις Δκηός Δνεργείας
Ο αεξνκεηαθνξέαο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ν MEL, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Πξόινγν, αληαλαθιά ηελ
θαζνδήγεζε πνπ δίλεηαη ζηνλ MMEL ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνιιαπιώλ θαηαζηάζεσλ εθηόο ελεξγείαο.
JAR-MMEL/MEL.075
Δπιτειρηζιακές Γιαδικαζίες και Γιαδικαζίες σνηήρηζης
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.075)
(α) Οη αεξνκεηαθνξείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηαδηθαζίεο
πληήξεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ MMEL, όηαλ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ MEL. Ο αεξνκεηαθνξέαο πξέπεη λα
είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα παξνπζηάζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ Αξρή θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ
MEL.
(β) Οη Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο πξέπεη λα θέξνληαη εηο πέξαο θαηά ην ζρεδηαζκό γηα ή/θαη ηελ πηεηηθή
εθκεηάιιεπζε κε ην θαηαγξαθέλ ζηνηρείν εθηόο ιεηηνπξγίαο. Φπζηνινγηθά, απηέο νη δηαδηθαζίεο εθηεινύληαη
από ην πιήξσκα δηαθπβέξλεζεο. Όκσο, άιιν πξνζσπηθό κπνξεί λα έρεη ηα πξνζόληα θαη λα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Η ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε όισλ ησλ
δηαδηθαζηώλ, αλεμάξηεηα από ην πνηνο ηηο εθηειεί, απνηειεί επζύλε ηνπ αεξνκεηαθνξέα. Αλάινγεο
δηαδηθαζίεο απαηηείηαη λα δεκνζηεπζνύλ σο κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ αεξνκεηαθνξέα ή ηνπ MEL.
(γ) Οη Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο πξέπεη λα θέξνληαη εηο πέξαο πξηλ από ηελ πηεηηθή εθκεηάιιεπζε κε ην
θαηαγξαθέλ ζηνηρείν εθηόο ιεηηνπξγίαο. Φπζηνινγηθά, απηέο νη δηαδηθαζίεο εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθό
ζπληήξεζεο. Όκσο, άιιν πξνζσπηθό κπνξεί λα έρεη ηα πξνζόληα θαη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα εθηειεί
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Η ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο, αλεμάξηεηα
από ην πνηνο ηηο εθηειεί, απνηειεί επζύλε ηνπ αεξνκεηαθνξέα. Αλάινγεο δηαδηθαζίεο απαηηείηαη λα
δεκνζηεπζνύλ σο κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ αεξνκεηαθνξέα ή ηνπ MEL.
(δ) Οη δηαδηθαζίεο θαζαπηέο, ή ζύκβνια πνπ δειώλνπλ ηελ αλάγθε ηνπο θαη αλαθνξά ζηε ζέζε ηνπο,
απαηηνύληαη ζην MEL ηνπ αεξνκεηαθνξέα.
(ε) Ο MEL πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα, νπνηεδήπνηε αλαζεσξνύληαη νη ηζρύνπζεο ιεηηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο ή νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ MMEL.
(ζη) Έλα ζηνηρείν εθηόο ελεξγείαο δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί από ην αεξνζθάθνο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε
πνπ επηηξέπεηαη ξεηώο.
JAR-MMEL/MEL.080
Γιαζηήμαηα Αποκαηάζηαζης
(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.040/.080)
(α) Ο αεξνκεηαθνξέαο, όηαλ πξνεηνηκάδεη ηνλ MEL, πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηα Γηαζηήκαηα
Απνθαηάζηαζεο πνπ δίλνληαη ζηνλ MMEL. Σν Γηάζηεκα Απνθαηάζηαζεο ζηνλ MEL δελ πξέπεη λα είλαη
ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθό από ην αληίζηνηρν Γηάζηεκα Απνθαηάζηαζεο ζηνλ MMEL.
(β) Ο αεξνκεηαθνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαζηέξσζε απνηειεζκαηηθνύ πξνγξάκκαηνο επηζθεπώλ,
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθηόο ιεηηνπξγίαο ζηνηρείσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ αληαιιαθηηθώλ,
πξνζσπηθνύ, επθνιηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα δηαζθάιηζε έγθαηξεο απνθαηάζηαζεο.
(γ) Γελ επηηξέπεηαη πηεηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ Γηαζηήκαηνο
Απνθαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ MEL, εθηόο εάλ:
(i) Έρεη επηζθεπαζζεί ην ειάηησκα, ή
(ii) Παξαηαζεί ην Γηάζηεκα Απνθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ην JAR-MMEL/MEL.081
JAR-MMEL/MEL.081
Παράηαζη Γιαζηήμαηος Αποκαηάζηαζης (RIE)
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(Βιέπε ην ACJ-MMEL/MEL.081)
Τπό ηελ επηθύιαμε ηεο έγθξηζεο από ηελ Αξρή, ν αεξνκεηαθνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα
δηαδηθαζία γηα ηελ παξάηαζε ησλ ηζρπόλησλ Γηαζηεκάησλ Απνθαηάζηαζεο Β, Γ θαη Γ, θαη γηα ηελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ MEL, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη:
(α) Καζηεξώλεηαη, από ηνλ αεξνκεηαθνξέα, πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ γηα ηνλ
έιεγρν ησλ παξαηάζεσλ θαη γίλεηαη απνδεθηή από ηελ Αξρή, θαη
(β) Μόλνλ ν αεξνκεηαθνξέαο ρνξεγεί παξάηαζε γηα κηα θνξά σο πξνο ην ηζρύνλ Γηάζηεκα
Απνθαηάζηαζεο, θαη
(γ) Η Αξρή ελεκεξώλεηαη γηα νπνηαδήπνηε παξάηαζε ρνξεγήζεθε, εληόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνδεθηνύ
από ηελ Αξρή, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα, θαη
(δ) Η επηζθεπή νινθιεξώλεηαη ην ζπληνκόηεξν.
JAR-MMEL/MEL.085
Αποδοτή ηοσ MEL
Νένη MEL θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελνπο MEL ζα εγθξίλνληαη κόλνλ ζύκθσλα κε ην παξόλ JARMMEL/MEL Σκήκα Γ.
JAR-MMEL/MEL.090
Πηηηικές Λειηοσργίες Δκηός ηοσ Δύροσς ηοσ MEL
Παξά ην JAR-MMEL/MEL.081, ππό ηελ επηθύιαμε ηεο έγθξηζεο από ηελ Αξρή, ν αεξνκεηαθνξέαο
κπνξεί λα εμαηξεζεί από ηε ζπκκόξθσζε κε ηνλ δηαηηζέκελν MEL, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε εμαίξεζε απηή
ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηζρύνληεο πεξηνξηζκνύο ηνπ MMEL.
ΜΔΡΟ 2 – ΚΟΗΝΔ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ (ACJ)
ACJ – ΣΜΖΜΑ Α
ACJ-MMEL/MEL.001(α)
Όριο εθαρμογής ηοσ MEL
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.001(α)
Δάλ ζπκβεί κηα βιάβε θαηά ηε θάζε ηξνρνδξόκεζεο πξηλ από ηελ ηξνρνδξόκεζε γηα απνγείσζε,
νπνηαδήπνηε απόθαζε λα ζπλερηζζεί ε πηήζε ζα πξέπεη λα ππόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ρεηξηζηή θαη ηελ θαιή
αεξνπνξηθή ηέρλε. Ο θπβεξλήηεο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηνλ MEL πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απόθαζε γηα
ζπλέρηζε ηεο πηήζεσο.
Ο MEL ηνπ αεξνκεηαθνξέα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηεύνληαη νπνηαδήπνηε
βιάβε ε νπνία ζπκβαίλεη κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηξνρνδξόκεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θξέλσλ γηα
απνγείσζε.
ACJ-MMEL/MEL.003
σμμόρθωζη
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.003
Γηα ηύπνπο αεξνζθαθώλ ζε πηεηηθή εθκεηάιιεπζε πξηλ από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
JAR, ν αεξνκεηαθνξέαο κπνξεί, ζε εζεινληηθή βάζε, λα ζπκκνξθσζεί κε ην Σκήκα Γ ηνπ JARMMEL/MEL, ζε ζπληνληζκό κε ηελ Αξρή ηνπ.
ACJ – ΣΜΖΜΑ Β
ACJ-MMEL/MEL.010(γ)
Γενικά
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.010(γ)
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Δμνπιηζκόο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα παξαπέκπεη ζε εμνπιηζκό πνπ δελ απαηηείηαη γηα ιόγνπο
πηεηηθήο ηθαλόηεηαο ή επηρεηξεζηαθνύο ιόγνπο. Πξνθεηκέλνπ ν εθηόο ιεηηνπξγίαο εγθαηεζηεκέλνο
εμνπιηζκόο λα ζεσξεζεί όηη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, ζα πξέπεη λα εμεηαζζνύλ ηα αθόινπζα
θξηηήξηα:
(α) Η πηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αεξνζθάθνπο δελ επεξεάδεηαη δπζκελώο έηζη ώζηε λα παξεκπνδίδνληαη νη
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθό εδάθνπο, ην ελ πηήζεη
πξνζσπηθό ή/θαη ην πξνζσπηθό πηήζεσλ.
(β) Η θαηάζηαζε ηνπ αεξνζθάθνπο δελ επεξεάδεηαη δπζκελώο έηζη ώζηε λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε
αζθάιεηα ησλ επηβαηώλ ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνύ.
(γ) Η θαηάζηαζε ηνπ αεξνζθάθνπο δηακνξθώλεηαη ώζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλόηεηα
επαθόινπζεο βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ζε επηβάηεο/ πξνζσπηθό ή/θαη λα
πξνθαιέζεη δεκηά ζην αεξνζθάθνο.
(δ) Η θαηάζηαζε δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο θαη δελ
έρεη αληίθηππν ζηηο δηαδηθαζίεο αλάγθεο έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό λα κελ κπνξεί λα ηηο εθηειέζεη.
ACJ-MMEL/MEL.025
Μορθή ηοσ MMEL
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.025
1 Πξνηηκάηαη ην ζύζηεκα αξίζκεζεο Πξνδηαγξαθώλ ΑΣΑ 100/2200.
2 ην Πξνζάξηεκα 1 ζην ACJ-MMEL/MEL.025 θαίλεηαη ε πξνηεηλόκελε κνξθή πέληε ζηειώλ γηα ηηο
ηερληθέο ζειίδεο ηνπ MMEL.
3 Σν Πξνζάξηεκα 2 ζην ACJ-MMEL/MEL.025 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππόδεηγκα γηα ηνλ
Πξόινγν.
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 1 ΣΟ ACJ-MMEL/MEL.025

ΥΝΔΕΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΑΔΡΟΚΑΦΟ:
(1) πζηήκαηα θαη αύμσλ αξηζκόο
ηνηρείν

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ:

ΔΛΗΓΑ:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
(2) Καηεγνξία Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο Απνθαηάζηαζεο
(3) Αξηζκόο εγθαηεζηεκέλσλ
(4) Αξηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα δηάζεζε
(5) Παξαηεξήζεηο ή εμαηξέζεηο
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 2 ΣΟ ACJ-MMEL/MEL.025

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΤΝΓΔΜΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΑΡΥΩΝ
ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
(ΣΤΠΟ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ)
ΠΡΟΛΟΓΟ
Σα αθόινπζα έρνπλ εθαξκνγή γηα θαηόρνπο εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ επηρεηξνύλ ζύκθσλα κε ηηο
Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο ησλ Αξρώλ (JAR-OPS). Σν JAR απαηηεί όπσο όινο ν εμνπιηζκόο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε αεξνζθάθνο, ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο θαη ηη Λεηηνπξγηθέο
Απαηηήζεηο, πξέπεη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Όκσο, νη Απαηηήζεηο επηηξέπνπλ επίζεο ηε ρξήζε ηνπ Καηαιόγνπ
Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ (MEL), όπνπ δελ είλαη αλαγθαία ε ζπκκόξθσζε κε απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ
εμνπιηζκνύ, ράξηλ ηεο αζθάιεηαο ππό όιεο ηηο ζπλζήθεο πηεηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η πείξα έρεη δείμεη όηη κε
όια ηα επίπεδα πιενλαζκνύ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζηα αεξνζθάθε, ε ιεηηνπξγία θάζε ζπζηήκαηνο ή
εγθαηεζηεκέλνπ εμαξηήκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη αλαγθαία όηαλ ν ππόινηπνο ελ ιεηηνπξγία εμνπιηζκόο
κπνξεί λα παξέρεη έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο.
Ο Κύξηνο Καηάινγνο Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ (MMEL) ηνπ JAA εθπνλείηαη από ηνλ Κάηνρν ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ γηα λα βειηηώζεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αεξνζθαθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ λα παξέρεη
πην άλεηεο θαη νηθνλνκηθέο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο γηα ην θνηλό. Ο MMEL ηνπ JAA πεξηιακβάλεη εθείλα ηα
ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο πηεηηθήο
εθκεηάιιεπζεο θαζώο θαη άιια ζηνηρεία εμνπιηζκνύ, ηα νπνία ν JAA ζεσξεί όηη κπνξνύλ λα είλαη εθηόο
ελεξγείαο θαη λα δηαηεξείηαη αθόκα έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη
πεξηνξηζκνύο. Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνθαλώο απαηηνύκελα ζηνηρεία όπσο είλαη νη πηέξπγεο, ηα πηεξύγηα
θακππιόηεηαο θαη ηα πεδάιηα δηεπζύλζεσο.
Ο MMEL είλαη ε βάζε γηα ηελ εθπόλεζε ησλ MEL θαη’ ηδίαλ αεξνκεηαθνξέα, νη νπνίνη ιακβάλνπλ
ππόςε ηε δηακόξθσζε εμνπιηζκνύ ζπγθεθξηκέλνπ αεξνζθάθνπο ηνπ αεξνκεηαθνξέα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο
ζπλζήθεο. Ο MEL ελόο αεξνκεηαθνξέα κπνξεί λα δηαθέξεη ζηε κνξθή από ηνλ MMEL, αιιά δελ κπνξεί λα
είλαη ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθόο από ηνλ MMEL. Ο MEL ηνπ θαη’ ηδίαλ αεξνκεηαθνξέα, όηαλ εγθξηζεί,
επηηξέπεη πηεηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο κε εμνπιηζκό εθηόο ελεξγείαο.
Δμνπιηζκόο πνπ δελ απαηηείηαη από ηελ πηεηηθή ιεηηνπξγία πνπ δηεμάγεηαη, θαζώο θαη εμνπιηζκόο
επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ JAR, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ MEL κε αλάινγεο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνύο. Ο
MEL δελ πξέπεη λα παξεθθιίλεη από ηηο Οδεγίεο Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε Τπνρξεσηηθή
Απαίηεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζπκήζηε όηη όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα
θαη ηηο απαηηήζεηο πηεηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αεξνζθάθνπο, πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζηνλ MMEL, πξέπεη λα
είλαη ελ ιεηηνπξγία.
Καηάιιειεο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνί κε ηε κνξθή αθηζώλ, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο πιεξώκαηνο θαη άιινη πεξηνξηζκνί, θαηά πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη ζηνλ MEL πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη δηαηεξείηαη έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο.
Ο MEL έρεη ζθνπό λα επηηξέπεη πηεηηθή εθκεηάιιεπζε κε ζηνηρεία εμνπιηζκνύ εθηόο ελεξγείαο γηα
ρξνληθή πεξίνδν κέρξηο όηνπ κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ νη επηζθεπέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα νινθιεξσζνύλ νη
επηζθεπέο ην ηαρύηεξν δπλαηόλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο θαη
αμηνπηζηία, ν MMEL θαζηεξώλεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ηηο ζπλζήθεο γηα πηεηηθή
εθκεηάιιεπζε κε εμνπιηζκό εθηόο ελεξγείαο. Ο MEL πξνβιέπεη απνδέζκεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο γηα πηήζε
κε εμνπιηζκό εθηόο ελεξγείαο.
Όηαλ έλα ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνύ απνθαιπθζεί όηη είλαη εθηόο ελεξγείαο, αλαθέξεηαη θάλνληαο κηα
εγγξαθή ζην Αξρείν/ Μεηξών πληήξεζεο Αεξνζθάθνπο, όπσο νξίδεηαη από ην JAR. Σν ζηνηρείν απηό είηε
επηζθεπάδεηαη είηε κπνξεί λα αλαβιεζεί ζύκθσλα κε ηνλ MEL ή άιια κέζα έγθξηζεο απνδεθηά από ηελ
αξκόδηα Αξρή πξηλ από ηελ πεξαηηέξσ πηεηηθή εθκεηάιιεπζε. Οη ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνί ηνπ MEL δελ
απαιιάζζνπλ ηνλ αεξνκεηαθνξέα από ην λα θαζνξίζεη όηη ην αεξνζθάθνο είλαη ζε θαηάζηαζε γηα αζθαιή
πηεηηθή ιεηηνπξγία κε ζηνηρεία εμνπιηζκνύ εθηόο ελεξγείαο.
Όηαλ πιεξνύληαη απηέο νη απαηηήζεηο, εθδίδεηαη Απνδέζκεπζε Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο, εγγξαθή ζην Αξρείν/
Μεηξών πληήξεζεο Αεξνζθάθνπο, ή άιιε εγθεθξηκέλε ηεθκεξίσζε, όπσο νξίδεηαη από ην JAR. Απηή ε
ηεθκεξίσζε απαηηείηαη πξηλ από ηελ πηεηηθή εθκεηάιιεπζε κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνύ εθηόο
ελεξγείαο.
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Οη αεξνκεηαθνξείο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ άζθεζε ηνπ απαηηνύκελνπ επηρεηξεζηαθνύ ειέγρνπ ώζηε λα
δηαζθαιίζνπλ όηη δηαηεξείηαη έλα απνδεθηό επίπεδν αζθαιείαο. Πξέπεη επίζεο λα εμεηαζζεί ε έθζεζε ζε
πξόζζεηεο βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλερνύο πηεηηθήο εθκεηάιιεπζεο κε ζπζηήκαηα ή εμαξηήκαηα εθηόο
ελεξγείαο. Οπνηεδήπνηε είλαη δπλαηόλ, έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζε απηόλ ηνλ MMEL ηα πνιιαπιά ζηνηρεία
εθηόο ελεξγείαο. Όκσο, δελ είλαη πηζαλό όηη όινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί απηήο ηεο θύζεσο έρνπλ ιεθζεί
ππόςε. Ωο εθ ηνύηνπ, θαηά ηελ πηεηηθή εθκεηάιιεπζε κε πνιιαπιά ζηνηρεία εθηόο ελεξγείαο, πξέπεη λα
εμεηάδνληαη νη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ε επίδξαζε ζηελ πηεηηθή
εθκεηάιιεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ην θόξην εξγαζίαο ηνπ πιεξώκαηνο.
Οη αεξνκεηαθνξείο πξέπεη λα εθπνλήζνπλ έλα ειεγρόκελν θαη ζσζηό πξόγξακκα επηζθεπώλ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηα αληαιιαθηηθά, πξνζσπηθό, επθνιίεο, δηαδηθαζίεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα λα
δηαζθαιηζζεί ε έγθαηξε απνθαηάζηαζε. Σν πξόγξακκα απηό πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα κελύκαηα δηαθνξώλ ζηε πληήξεζε.
ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ο MEL, ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΣΟ ΓΖΛΩΜΔΝΟ
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΠΟΤ
ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟΝ MEL.
ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ
Δπηπιένλ ηνπ Πξνιόγνπ, πνπ δηαηάζζεηαη θαη ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο
Γείγκαηνο, ν MMEL ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, σο ηκήκα ηνπ Πξνιόγνπ, επαξθείο Οξηζκνύο θαη
Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο ώζηε λα παξέρνπλ ζην ρξήζηε (απηόο είλαη θπξίσο ν αεξνκεηαθνξέαο όηαλ
ζπληάζζεη ηνλ MEL) πιήξε θαη θαηάιιειε θαηαλόεζε ηεο πξόζεζεο θαη ηνπ ζθνπνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηέρεη.
Αλ θαη πνιινί από ηνπο Οξηζκνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζα είλαη θνηλνί ζε όια ηα MMEL, άιινη ζα είλαη
ζπγθεθξηκέλνη γηα ηδηαίηεξνπο θαη αηνκηθνύο ηύπνπο αεξνζθαθώλ. Οη θάηνρνη Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ ζα
πξέπεη, όηαλ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ MMEL, λα εμαζθαιίδνπλ όηη πεξηιακβάλνληαη όινη νη ζρεηηθνί Οξηζκνί.
Οκνίσο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, νπνηεδήπνηε ε
πξόζεζε θαη ν ζθνπόο ελόο όξνπ ή θξάζεο ή ζύληκεζεο θιπ. είλαη αλαγθαία ή ελδεδεηγκέλα.
Οη θάηνρνη Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ πξέπεη λα πξνβιέπνπλ, ζηα MMEL πνπ πξνεηνηκάδνπλ, ηνπο
αθόινπζνπο Οξηζκνύο γηα ηηο Καηεγνξίεο Υξνληθώλ Γηαζηεκάησλ Απνθαηάζηαζεο.
Καηηγοπία Α
Γελ θαζνξίδεηαη ηππνπνηεκέλν δηάζηεκα, όκσο, ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα
επηζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δειώλνληαη ζηε ζηήιε (5) “Παξαηεξήζεηο ή Δμαηξέζεηο”
ηνπ MMEL.
Όηαλ θαζνξίδεηαη ρξνληθή πεξίνδνο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζα πξέπεη λα αξρίδεη ζηηο 00:01 ηεο
εκεξνινγηαθήο εκέξαο πνπ έπεηαη ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Β
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο ηξηώλ (3) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Γ
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο δέθα (10) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Γ
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο εθαηό είθνζη (120) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
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ACJ-MMEL/MEL.030
Πολλαπλές Καηαζηάζεις Δκηός Λειηοσργίας
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.030
1 Οη Πξόινγνη ησλ MMEL πξέπεη λα θαζηζηνύλ ζαθέο όηη δελ εμεηάδνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί
θαηαζηάζεσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο.
2 Ο MMEL δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο θαηαζηάζεσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ωο
εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα γίλεη απνδεθηό όηη έλεθα ηεο πνηθηιίαο ησλ πνιιαπιώλ θαηαζηάζεσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο
νη νπνίεο ελδέρεηαη λα αλαθύςνπλ, είλαη πηζαλόλ όηη πνιιέο δελ ζα θαιύπηνληαη ζηνλ MMEL.
ACJ-MMEL/MEL.040/.80
Υρονικά διαζηήμαηα Αποκαηάζηαζης
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.040 θαη JAR-MMEL/MEL.080
1 Ο MMEL/MEL έρεη ζθνπό λα επηηξέπεη πηεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ εθηόο
ελεξγείαο γηα εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα νξγαλσζνύλ νη επηζθεπέο.
2 Ο MMEL/MEL δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εξγαιείν γηα παξαηεηακέλε ή κόληκε πηεηηθή
εθκεηάιιεπζε αεξνζθαθώλ κε δηακόξθσζε πνπ απνθιίλεη από ηελ θαηάζηαζε πηζηνπνίεζήο ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ,
είλαη ζεκαληηθό όηη νη επηζθεπέο πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ ην επεξεαδόκελν
αεξνζθάθνο λα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πηζηνπνίεζήο ηνπ. Γηα λα δηαηεξεζεί απηό ην επίπεδν, ν
MMEL θαζηεξώλεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ηε δηάξθεηα πηεηηθήο εθκεηάιιεπζεο κε εμνπιηζκό εθηόο ελεξγείαο.
Απηνί απνθαινύληαη Υξνληθά Γηαζηήκαηα Απνθαηάζηαζεο θαη νξίδνληαη σο Α, Β, Γ, ή Γ.
3 Η Καηεγνξία Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο Απνθαηάζηαζεο γηα θάζε ζηνηρείν ζηνλ MMEL δειώλεηαη ζηε
ζηήιε 2. (Βιέπε ην Πξνζάξηεκα 1 ζην ACJ-MMEL/MEL.025). Η θαηεγνξία θάζε ζηνηρείνπ εθηόο
ελεξγείαο ζα θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζην JAR-MMEL/MEL.040.
4 Έλα αεξνζθάθνο κπνξεί λα έρεη εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό, ηνλ νπνίν ν αεξνκεηαθνξέαο ζεσξεί όηη
δελ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πηεηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, θαη ελδέρεηαη λα ζέιεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ
απνθαηάζηαζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ γηα απεξηόξηζην ρξόλν. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, αξκόδεη ε ηξνπνπνίεζε
ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ε απελεξγνπνίεζε, αλαζηνιή ή αθαίξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί
κε κηα θαηάιιειε εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο.
ACJ – ΣΜΖΜΑ Γ
ACJ-MMEL/MEL.055
Σύποι Πηηηικών Λειηοσργιών
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.055
Ο MEL ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο δηάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη
ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν Δηδηθώλ Δμνπζηνδνηήζεσλ πνπ θαίλεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Αεξνκεηαθνξέα
π.ρ. RVSM, RNAV, ETOPS θιπ.
ACJ-MMEL/MEL.060(β)
Προεηοιμαζία ηοσ MEL
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.060(β)
Δάλ ν MMEL γηα ζπγθεθξηκέλν ηύπν αεξνζθάθνπο δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Αξρή, ηόηε ν αεξνκεηαθνξέαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ MMEL πνπ εθπνλήζεθε από ηνλ Κάηνρν Πηζηνπνηεηηθνύ Σύπνπ θαη εγθξίζεθε από
ηελ Αξρή ηνπ Κξάηνπο ρεδηαζκνύ. Δάλ απηό δελ πθίζηαηαη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ελαιιαθηηθόο
MMEL πνπ εθπνλήζεθε από άιιε Αξρή ηνπ JAA ή Αξρή πνπ δελ αλήθεη ζηνλ JAA (π.ρ. FAA, TCCA). Η
ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθνύ MMEL ππόθεηηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ Αξρή ηνπ αεξνκεηαθνξέα.
ACJ-MMEL/MEL.065
Μορθή ηοσ MEL
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.065
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1 Πξνηηκάηαη ην ζύζηεκα αξίζκεζεο Πξνδηαγξαθώλ ΑΣΑ 100/2200.
2 ην Πξνζάξηεκα 1 ζην ACJ-MMEL/MEL.025 θαίλεηαη κηα πξόηαζε γηα κνξθή πέληε ζηειώλ γηα
όινπο ηνπο MEL.
3 Σν Πξνζάξηεκα 1 ζην ACJ-MMEL/MEL.065 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππόδεηγκα γηα ηνλ
Πξόινγν.
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 1 ζηο ACJ-MMEL/MEL.065

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΤΝΓΔΜΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΑΡΥΩΝ
(ΟΝΟΜΑ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΔΑ)
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
(ΣΤΠΟ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ)
ΠΡΟΛΟΓΟ
ΗΜΔΊΩΗ:
Απηό ην Γείγκα Πξνιόγνπ παξαηίζεηαη κόλνλ σο παξάδεηγκα ηνπ ηη απαηηείηαη θαη νη αεξνκεηαθνξείο
κπνξεί, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο ηνπο, λα δηαθνξνπνηνύλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ησλ
Πξνιόγσλ ησλ MEL ηνπο γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
1.

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ο Καηάινγνο Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ (MEL) βαζίδεηαη ζηνλ Κύξην Καηάινγνο Διάρηζηνπ Δμνπιηζκνύ
(MMEL) (ηηρ Πιζηοποιούζαρ Απσήρ) (Αναθεώπηζη, ημεπομηνία).
Απηόο ν MEL ιακβάλεη ππόςε ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό ηνπ αεξνζθάθνπο (ηνπ αεξνκεηαθνξέα),
ζπλζήθεο δηακόξθσζεο θαη επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο, δηαδξνκέο πνπ ζα θαιπθζνύλ θαζώο θαη απαηηήζεηο
πνπ ηέζεθαλ από ηελ αξκόδηα Αξρή.
Απηόο ν MEL δελ ζα απνθιίλεη από νπνηαδήπνηε ηζρύνπζα Οδεγία Πηεηηθήο Ιθαλόηεηαο ή νπνηαδήπνηε
άιιε Τπνρξεσηηθή Απαίηεζε θαη δελ ζα είλαη ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθόο από ηνλ MMEL.
Ο MEL έρεη ζθνπό λα επηηξέπεη πηεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ εθηόο ελεξγείαο γηα κηα
ρξνληθή πεξίνδν κέρξηο όηνπ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ε επηζθεπή.
Οη επηζθεπέο πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ.
Οη πλζήθεο θαη νη Πεξηνξηζκνί ηνπ MEL δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Κπβεξλήηε από ην λα θαζνξίζεη όηη ην
αεξνζθάθνο είλαη ζηελ πξέπνπζα θαηάζηαζε γηα αζθαιή πηεηηθή ιεηηνπξγία κε ηηο θαζνξηζκέλεο
θαηαζηάζεηο εθηόο ελεξγείαο λα επηηξέπνληαη από ηνλ MEL.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ MEL έρνπλ εθαξκνγή κέρξηο όηνπ ην αεξνζθάθνο αξρίζεη ηελ πηήζε.
Οπνηαδήπνηε απόθαζε λα ζπλερηζζεί ε πηήζε κεηά από βιάβε ή θαηάζηαζε εθηόο ελεξγείαο ε νπνία
γίλεηαη θαλεξή κεηά ηελ έλαξμε ηεο πηήζεσο πξέπεη λα ππόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ρεηξηζηή θαη ηελ θαιή
αεξνπνξηθή ηέρλε. Ο Κπβεξλήηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αλαθέξεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ MEL θαηά
πεξίπησζε.
Η Αξρή, κε ηελ έγθξηζε ηνπ MEL, επηηξέπεη ηε δηάζεζε ηνπ αεξνζθάθνπο γηα πηήζεηο κε ακνηβή,
απηνκεηαθνξάο ή εθπαηδεπηηθέο κε νξηζκέλα ζηνηρεία ή εμαξηήκαηα εθηόο ελεξγείαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
δηαηεξείηαη έλα απνδεθηό επίπεδν αζθάιεηαο κε ηε ρξήζε αλάινγσλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ ή
δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο, κε ηε κεηαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ζε έλα άιιν εμάξηεκα πνπ ιεηηνπξγεί, ή κε
αλαθνξά ζε άιια όξγαλα ή εμαξηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο.
ημείωζη:
Γηα δηάζεζε κε ειιείπνληα ηκήκαηα ηνπ ζθάθνπο ή ηνπ θηλεηήξα, αλαθεξζείηε ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ (CDL).
2.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ MEL

O MEL πεξηιακβάλεη κόλνλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο Πηεηηθήο
Δθκεηάιιεπζεο, ή εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα, ηα νπνία κπνξεί λα
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είλαη εθηόο ελεξγείαο πξηλ από ηε δηάζεζε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηεξνύληαη νη θαηάιιεινη πεξηνξηζκνί θαη
δηαδηθαζίεο. Δμνπιηζκόο πξνθαλώο βαζηθόο γηα ηελ πηεηηθή ηθαλόηεηα αεξνζθάθνπο, όπσο είλαη νη
πηέξπγεο, πεδάιηα δηεπζύλζεσο, πηεξύγηα θακππιόηεηαο, θηλεηήξεο, ζύζηεκα πξνζγεηώζεσο θιπ. δελ
θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν θαη πξέπεη λα είλαη ελ ελεξγεία γηα όιεο ηηο πηήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθό λα
ζεκεησζεί όηη:
ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΣΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ, ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ
ΑΤΣΟΜΑΣΩ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.
3.

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ

Η απόθαζε ηνπ Κπβεξλήηε ηεο πηήζεσο λα επηδηνξζώζεη ηα επηηξεπηά εθηόο ελεξγείαο ζηνηρεία πξηλ από
ηελ πηήζε ζα έρεη πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ MEL. Ο Κπβεξλήηεο κπνξεί
λα δεηήζεη απαηηήζεηο πάλσ από ηηο ειάρηζηεο πνπ θαηαγξάθνληαη, νπνηεδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ν
πξόζζεηνο απηόο εμνπιηζκόο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αζθάιεηα ζπγθεθξηκέλεο πηήζεσο ππό ηηο εηδηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηε ζηηγκή απηή.
Ο MEL δελ κπνξεί λα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο εθηόο ελεξγείαο. Ωο εθ ηνύηνπ,
πξηλ από ηε δηάζεζε αεξνζθάθνπο κε πνιιαπιά ζηνηρεία ηνπ MEL εθηόο ελεξγείαο, πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί
όηη νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε ή αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ εθηόο ελεξγείαο ζηνηρείσλ δελ ζα έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ή/θαη κηα ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο
ηνπ πιεξώκαηνο. Ιδηαηηέξσο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ησλ πνιιαπιώλ δηαθνξώλ θαη εηδηθά δηαθνξώλ ζε
ζρεηηδόκελα ζηνηρεία, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαιή θξίζε, πνπ βαζίδεηαη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο
πεξηπηώζεσο, θαη πεξηιακβάλεη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο δηαδξνκήο.
4.

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ

Πξέπεη λα γίλεηαη θάζε πξνζπάζεηα από ηε πληήξεζε γηα λα δηνξζώζεη όια ηα ηερληθά ειαηηώκαηα όζν
ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα θαη όηη ην αεξνζθάθνο ζα απνδεζκεπηεί από έλα ζηαζκό ζπληήξεζεο ζε πιήξσο
επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε. Ο Κπβεξλήηεο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηε πληήξεζε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ,
εθόζνλ είλαη αδύλαηνλ λα επηζθεπαζζεί ην εθηόο ελεξγείαο ζηνηρείν πξηλ από ηελ αλαρώξεζε.
Οπνηεδήπνηε έλα αεξνζθάθνο απνδεζκεύεηαη από ηε πληήξεζε γηα δηάζεζε κε ζηνηρεία εθηόο ελεξγείαο,
απαηηνύληαη ηα αθόινπζα:
Σν ηερληθό κεηξών επί ηνπ αεξνζθάθνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ εθηόο
ελεξγείαο ζηνηρείσλ, εηδηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πιήξσκα δηαθπβέξλεζεο, εάλ απαηηνύληαη, θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ έγηλε.
Όηαλ απηά είλαη πξνζηηά ζην πιήξσκα θαηά ηελ πηήζε, ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ή/θαη νη ελδείθηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα εθηόο ελεξγείαο ζηνηρεία ή εμαξηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ εκθαλή πηλαθίδηα.
εκείσζε:
ηελ έθηαζε πνπ είλαη εθηθηό, ηα πηλαθίδηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη δίπια από ην ρεηξηζηήξην
ειέγρνπ ή ηνλ ελδείθηε ηνπ επεξεαδόκελνπ ζηνηρείνπ. Όκσο, ην θείκελν ηνπ πηλαθηδίνπ θαη ε ζέζε ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αεξνκεηαθνξέα, εθηόο εάλ άιισο θαζνξίδεηαη.
Δθόζνλ κηα απξόζεθηε ιεηηνπξγία ζα κπνξνύζε λα πξνμελήζεη θίλδπλν, ν εμνπιηζκόο απηόο πξέπεη
λα θαζίζηαηαη αλελεξγόο (θπζηθά) όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ αλάινγε Γηαδηθαζία πληήξεζεο.
Οη ζρεηηθέο Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο θαη νη Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο πεξηέρνληαη ζην (αλαθέξεηε
ην ζπγθεθξηκέλν Δγρεηξίδην, Σκήκα, Κεθάιαην ή Μέξνο θιπ. πνπ είλαη εγθεθξηκέλν από ηελ αξκόδηα
Αξρή).
5.

ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ηνηρεία ή εμαξηήκαηα εθηόο ελεξγείαο, πνπ αλαζηέιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ MEL, πξέπεη λα
επηζθεπαζηνύλ ζηα ή πξηλ από ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απνθαηάζηαζεο πνπ θαζηεξώλνληαη κε ηα αθόινπζα
ελδεηθηηθά γξάκκαηα πνπ δίλνληαη ζηε ζηήιε “Καηεγνξία Υξνληθώλ Γηαζηεκάησλ Απνθαηάζηαζεο” ηνπ
MEL.
Καηηγοπία Α
Γελ θαζνξίδεηαη ηππνπνηεκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, όκσο, ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα
επηζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δειώλνληαη ζηε ζηήιε (5) “Παξαηεξήζεηο ή Δμαηξέζεηο”
ηνπ MMEL.
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Όηαλ θαζνξίδεηαη ρξνληθή πεξίνδνο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξέπεη λα αξρίδεη ζηηο 00:01 ηεο
εκεξνινγηαθήο εκέξαο πνπ έπεηαη ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Β
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο ηξηώλ (3) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Γ
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο δέθα (10) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
Καηηγοπία Γ
ηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη εληόο εθαηό είθνζη (120) ζπλερόκελσλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκέξαο αλαθάιπςεο.
ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΥΡΟΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

6.

Τπό ηελ επηθύιαμε ηεο έγθξηζεο από ηελ Αξρή, ν αεξνκεηαθνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κηα δηαδηθαζία
γηα ηελ παξάηαζε ησλ ηζρπόλησλ Υξνληθώλ Γηαζηεκάησλ Απνθαηάζηαζεο Β, Γ θαη Γ, γηα ηελ ίδηα δηάξθεηα
όπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ MEL ζύκθσλα κε ην JAR-MMEL/MEL.081.
ΟΡΗΜΟΗ

7.

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο MEL ζα ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί:(α) “Μεηεσξνινγηθέο πλζήθεο Όςεσο” (VMC) ζεκαίλεη όηη ην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ είλαη
ηέηνην πνπ ζα επηηξέπεη ζε κηα πηήζε λα εμειηρζεί ππό ηνπο Καλόλεο Πηήζεσο εμ Όςεσο πνπ έρνπλ
εθαξκνγή ζηελ πηήζε. Απηό δελ εκπνδίδεη πηεηηθή εθκεηάιιεπζε ππό Καλόλεο Πηήζεσο δη’ Οξγάλσλ.
(β) Πηεηηθή ιεηηνπξγία “Ηκέξαο” είλαη νπνηαδήπνηε πηήζε δηεμάγεηαη από ην ζεκείν απνγείσζεο
κέρξη ηελ πξνζγείσζε εληόο 30 ιεπηώλ πξηλ από ηελ αλαηνιή θαη 30 ιεπηώλ κεηά ηε δύζε.
(γ) Η “Παύια (-)” ζηηο ζηήιεο 3 θαη 4 δειώλεη κηα κεηαβαιιόκελε πνζόηεηα.
(δ) “πλζήθε Παγνπνίεζεο” – ην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ είλαη ηέηνην ώζηε κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί
πάγνο ζην αεξνζθάθνο ή εληόο ησλ θηλεηήξσλ.
(ε) “Έλαξμε πηήζεσο”. Σν ζεκείν όπνπ έλα αεξνζθάθνο αξρίδεη λα θηλείηαη κε ηε δηθή ηνπ ηζρύ κε
ζθνπό πξνεηνηκαζίαο γηα απνγείσζε.
(ζη) “Δθηόο ελεξγείαο” ζεκαίλεη όηη ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγεί αλώκαια, ζηελ έθηαζε πνπ δελ
εθπιεξώλεη ηνλ πξνηηζέκελν ζθνπό ηνπ ή δελ ιεηηνπξγεί ζπλερώο εληόο ησλ ζρεδηαζηηθώλ ηνπ
ιεηηνπξγηθώλ νξίσλ ή αλνρώλ.
Οξηζκέλνη εμνπιηζκνί έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα αλέρνληαη βιάβεο θαη παξαθνινπζνύληαη από
ππνινγηζηέο, νη νπνίνη εθπέκπνπλ κελύκαηα βιάβεο ζε έλαλ θεληξηθό ππνινγηζηή γηα ζθνπνύο
ζπληήξεζεο. Η παξνπζία απηήο ηεο θαηεγνξίαο κελύκαηνο δελ ζεκαίλεη όηη ν εμνπιηζκόο είλαη εθηόο
ελεξγείαο.
(δ) “Δύθιεθην Τιηθό” είλαη πιηθό ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πηάλεη θσηηά θαη λα θαίγεηαη.
ΣΗΜΔΙΩΣΗ:
Αςηόρ δεν είναι έναρ εξανηληηικόρ καηάλογορ και οι αεπομεηαθοπείρ μποπούν να πεπιλαμβάνοςν ζηοςρ
δικούρ ηοςρ MEL οποιοδήποηε οπιζμό πος θεωπείηαι όηι είναι ζσεηικόρ.
8. ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΖΝΤΜΑΣΩΝ (εθόζον είναι καηάλληλο)
Σν αεξνζθάθνο απηό είλαη εμνπιηζκέλν κε ζύζηεκα (όπσο είλαη ην ECAM/EICAS) ην νπνίν παξέρεη
δηαθνξεηηθά επίπεδα κελπκάησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Πξνεηδνπνίεζεο–Warning, Πξνζνρήο–
Caution, πκβνπιεπηηθά-Advisory, Καηάζηαζεο-Status, πληήξεζεο-Maintenance θιπ). Οπνηνδήπνηε
κήλπκα δηαθνξάο ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ επεξεάδεη ηε δηάζεζε ζα είλαη θαλνληθά ζην επίπεδν ηνπ κελύκαηνο
θαηάζηαζεο ή πςειόηεξα. Ωο εθ ηνύηνπ, νη θαηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ κόλνλ ζε έλα
Μήλπκα πληήξεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη θαλνληθά ζηνλ MEL θαζώο απηά, θαζαπηά, δελ απαγνξεύνπλ ηε
δηάζεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Όκσο, ηα κελύκαηα δηαθνξώλ ζπληήξεζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα
δηνξζώλνληαη ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπληήξεζεο.
9.
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ΠΣΖΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΟ ΣΟΤ MEL

Δθείλνη νη αεξνκεηαθνξείο νη νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη από ηελ αξκόδηα Αξρή, ζύκθσλα κε ην JARMMEL/MEL.090, λα επηρεηξνύλ εθηόο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ MEL ζα πξέπεη λα παξαζέζνπλ ζηνλ Πξόινγν ηνπ
MEL ηηο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηέηνηεο πηεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Αξρή
ηνπο.
ACJ-MMEL/MEL.075
Δπιτειρηζιακές Γιαδικαζίες και Γιαδικαζίες σνηήρηζης
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.075
(α) Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο είλαη ηκήκα ηνπ MEL. Απνηεινύλ
αλαπόζπαζην κέξνο ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα δηαηεξεζεί έλα απνδεθηό
επίπεδν αζθάιεηαο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηελ Αξρή λα εγθξίλεη ηνλ MEL. Η Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη
παξνπζίαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ (ηε) ή/θαη (ηγ) ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηνπ MEL.
(β) Σα εγρεηξίδηα ηνπ αεξνκεηαθνξέα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην Δγρεηξίδην Πηεηηθήο Δθκεηάιιεπζεο,
ην Δγρεηξίδην πληήξεζεο ή άιια έληππα απνδεθηά από ηελ Αξρή.
ACJ-MMEL/MEL.081
Παράηαζη Υρονικού Γιαζηήμαηος Αποκαηάζηαζης (RIE)
Βιέπε JAR-MMEL/MEL.081
1 Ο αεξνκεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη νη επηζθεπέο νινθιεξώλνληαη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ. Οη
RIE εηζάγνληαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο αεξνκεηαθνξείο λα ζπλερίζνπλ λα εθκεηαιιεύνληαη έλα
αεξνζθάθνο κεηά ηελ εθπλνή ηνπ Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο Απνθαηάζηαζεο εθόζνλ ε επηζθεπή δελ θαηέζηε
δπλαηή. Μπνξεί λα δεηεζεί από έλαλ αεξνκεηαθνξέα πνπ ρξεζηκνπνηεί RIE λα αλαθέξεη αλαδξνκηθά ζηελ
Αξρή όιεο απηέο ηηο ρξήζεηο , καδί κε ηνπο ιόγνπο. Η Αξρή είλαη βαζηθά ππεύζπλε γηα ηελ επίβιεςε ησλ
RIE.
2 Η Αξρή ελδέρεηαη λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε αίηεζε πνπ γίλεηαη από αεξνκεηαθνξέα, γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ RIE, ν νπνίνο ζεσξείηαη όηη δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε επηρεηξεζηαθή θαη κεραλνινγηθή
επάξθεηα. Ο αεξνκεηαθνξέαο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Αξρή ιεπηνκέξεηεο γηα ην όλνκα θαη ηε ζέζε ηνπ
νξηζκέλνπ πξνζώπνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο RIE ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη
ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ θαη επζπλώλ πνπ θαζηεξώζεθαλ από ηνλ αεξνκεηαθνξέα γηα
λα ειέγρεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ RIE. Σν εμνπζηνδνηνύλ πξνζσπηθό, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη επαξθώο
εθπαηδεπκέλν ζηνλ ηερληθό ή/θαη επηρεηξεζηαθό ηνκέα γλώζεσλ, ζα πξέπεη λα γξάθεηαη ζε θαηάινγν κε ην
δηνξηζκό θαη ην όλνκα. Η Αξρή ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ κεραλνινγηθή επάξθεηα ηνπ αεξνκεηαθνξέα θαη
ηελ απνδνρή ησλ εμνπζηνδνηνύλησλ πξνζώπσλ. Όηαλ ν αεξνκεηαθνξέαο ρξεζηκνπνηεί επθνιίεο ζπληήξεζεο
πνπ έρεη ιήμεη ε ζύκβαζε, ε Αξρή ζα πξέπεη λα θξίλεη εάλ ε ζρέζε κεηαμύ ελόο αεξνκεηαθνξέα θαη ελόο
αλεμάξηεηνπ εξγνιάβνπ ζπληήξεζεο είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ RIE.
3 Η επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνζθόιιεζεο ελόο αεξνκεηαθνξέα ζηνπο θαλόλεο πνπ
δηέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ RIE αλήθεη ζηελ Αξρή ε νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα θαηάιιειν Έληππν
Αλαθνξάο RIE πνπ δεηά ιεπηνκέξεηεο ηνπ αξρηθνύ ειαηηώκαηνο, ην ιόγν γηα ηε RIE θαη ιόγνπο γηαηί ε
επηζθεπή δελ εθηειέζζεθε εληόο ηνπ αξρηθνύ Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο Απνθαηάζηαζεο. Οη αεξνκεηαθνξείο
ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ην έληππν ζηελ Αξρή εληόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνδεθηνύ από απηήλ.
4 Η Αξρή ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ όηαλ έρεη λα θάλεη
κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ RIE. Δίλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζνύληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ αεξνκεηαθνξείο δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, ε Αξρή ζα
πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε κε πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο θαη βαζηθά κε αθαίξεζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο λα
ρξεζηκνπνηνύλ RIE είηε ζε πξνζσξηλή είηε ζε κόληκε βάζε.
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