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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α

HELLENIC REPUBLIC
member of the European Union

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
MAINTENANCE ORGANISA ΤΙΟΝ APPROVAL CERTIFICA ΤΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ:

REFERENCE:

EL.145.0084

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1321/2014 της Επιτροπής, οι οποίοι ισχύουν προς το παρόν και τηρουμένου του κάτωθι όρου, η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας βεβαιώνει ότι η κάτωθι εταιρεία:
·

,.

Pursuant to Regulation (EC) Νο 21612008 of the European Par1iament and of the Council and to Commission Regulation (EU)
Νο 132112014 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Hellenic Cίνί/ Aviation Authority
hereby certifies:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
Γ. ΡΙΤΣΟΥ

52,

ΛΟΦΟΥΠΟΛΗ, τ.κ.

71500,

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

MODULAR AVIATION SERVICES (MAV SERVICES)
G.RITSOU 52, LOFOUPOLIS, 71500, HERAKLION, CRETE, GREECE
Εγκρίνεται ως φορέας συντήρησης σύμφωνα με την ενότητα Α του Παραρτήματος 11 (Μέρος-145) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1321/2014, για να συντηρεί τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που απαριθμούνται στο συνημμένο πρόγραμμα

έγκρισης και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία αναφοράς και,
όταν προβλέπεται, να εκδίδει συστάσεις και πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοϊας, όπως καθορίζεται στη Μ.Α. 901
στοιχείο (ιβ) του παραρτήματος 1 (Μέρος Μ) του ιδίου κανονισμού για τα εν λόγω αεροσκάφη που απαριθμούνται στο συνημμένο
πρόγραμμα έγκρισης.

as a maintenance organisation in compliance with Section Α of-Annex 11 (Part-145) of Regulation (EU) Νο 132112014, approved
to maintain products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to
service using the above references and, when stipulated, to issue recommendations and airworthiness review certificates after
an airworthiness review as specified in point Μ.Α. 901 ώ of Annex Ι (Part Μ) to the same Regulation for those aίrcraft listed ίn the
attached approval schedule.
ΟΡΟΙ:
CONDITIONS:
1. Η παρούσα έγκριση περιορίζεται στην καθοριζόμενη έκταση εργασιών του εγχειριδίου του εγκεκριμένου φορέα συντήρησης που αναφέρεται
στην Ενότητα Α του Παραρτήματος 11 (Μέρος-145), και
This approνa/ is limited to that specified in the scope of work section of the approνed maintenance

organization exposition, as referred to in Section Α of

Annex 11 (Part-145), and

2. Για την παρούσα έγκριση απαιτείται συμμόρφωση με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του εγκεκριμένου φορέα συντήρησης, και
This approνa/ requires compliance with the procedures specified in the approνed maintenance organisation exposition, and

..:

3. Η παρούσα έγκριση ισχύει για το διάστημα που ο εγκεκριμένο φορέας συντήρησης παραμένει σύμφωνος με το Παράρτημα 11 (Μέρος-145)
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.
This approνa/ is νalid whi/st the approνed maintenance organisation remains in comp/iance with Annex // (Part-145) of Regulation (EU) Νο
132112014.
4. Τηρουμένων των ανωτέρω όρων συμμόρφωσης, η παρούσα έγκριση ισχύει επ' αόριστον, εκτός εάν η έγκριση αποτελέσει προηγουμένως
αντικείμενο παραίτησης, αντικατάστασης, αναστολής ή ανάκλησης.

-~

Subject to compliance with the foregoing conditions, this approνal shall remain νalid for an unlimited duration unless the approνa/ has preνiously
been surrendered, superseded, suspended or reνoked.

Ημερομηνία αρχικής έκδοσης:

24-08-2018

Date of Original lssue:
Ημερομηνία της παρούσας αναθεώρησης:

21-05-2019

Date of this reνision:
Αριθ. Αναθεώρησης:
Reνision Νο:

..
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Υπογραφή:

Signed:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MAINTENANCE ORGANISA ΤΙΟΝ APPROVAL SCHEDULE
ΑΡΙΘΜΟΣ:
REFERENCE:

EL.145.0084

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε. Π.Ε.
Γ. ΡΙΤΣΟΥ

52, ΛΟΦΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 71500,

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ

MODULAR AVIATION SERVICES (MAV SERVICES)
G.RITSOU 52, LOFOUPOLIS, 71500, HERAKLION, CRETE, GREECE

.-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

CLASS

RATING

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

AIRCRAFT

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

LIMITATION
Boeing 737-300/400/500
(CFM56)

Al Αεροπλάνα μάζας μεγαλύτερης
από 5700 kg
Aeroplanes / αbονe 5700 kg

Boeing 737-600/700/800/900
(CFM56)
Boeing 737-8
(CFM LEAP-18)
Airbus Α318/Α319/Α320/Α321
(CFM56)
Airbus Α319/Α320/Α321
(ΙΑΕ V2SOO)

ΒΑΣΗ

ΓΡΑΜΜΗ

BASE

LINE

οχ1

ΝΑΙ

ΝΟ

YES

οχ1

ΝΑΙ

ΝΟ

YES

οχι

ΝΑΙ

ΝΟ

YES

οχ1

ΝΑΙ

ΝΟ

YES

οχ1

ΝΑΙ

ΝΟ

YES

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΠΛΗΝ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΉΤΩΝΑΡU

C6 Εξοπλισμός:
Equίpment: ΑΤΑ

Καθίσματα επιβατών αεροσκαφών, σύμφωνα με τον

CHAPTER 25

κατάλογο ικανοτήτων, του εγχειριδίου του
εγκεκριμένου φορέα συντήρησης.

COMPONENTS
OTHERTHAN
COMPLETE
ENGINESOR
APUs

Aircraft passenger seats, in accordance with the
capability list ο/ the Μ. Ο. Ε.

,_

Το παρόν πρόγραμμα έγκρισης περιορίζεται σε εκείνα τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, καθώς και στις δραστηριότητες που
προσδιορίζονται στην καθοριζόμενη έκταση εργασιών του εγχειριδίου του εγκεκριμένου φορέα συντήρησης.

This Approνal Schedule is limited to those products, parts and appliances and to the actiνities specified in the scope of work section of the
organization exposition.

approνed maintenance

<ί

Στοιχεία αναφοράς του εγχειριδίου του εγκεκριμένου φορέα συντήρησης:
ΜΟΕ

MAV/145/MOE

Reference:

Ημερομηνία αρχικής έκδοσης:

Για την Υπηρεσία Πολιτικ • ς Αεροπορίας
σ:.For:the Ciνil viatio Authority

24·08-2018

Date of Original lssue:

/.

//

Ημερομηνία της τελευταίας εγκεκριμένης αναθεώρησης :

21-05-2019

Date of last reνision approνed:
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