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Έγγραφο αποκλειστικής χρήσης. Τα αντίγραφα δεν ελέγχονται. Επιβεβαιώστε την κατάσταση της αναθεώρησης μέσω του δικτυακού 
τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. 

Οι ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τη χρήση του Technical Occurrence Report Form το οποίο 
προορίζεται για την αναφορά τεχνικών περιστατικών στον EASA.  
Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία δεδομένων, αναλόγως των στοιχείων που είναι διαθέσιμα 
κατά τη στιγμή της κατάρτισης της αναφοράς..  
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1.1. Reporting Organisation Name – Ονομασία του αναφέροντος οργανισμού ή προσώπου 
(υποχρεωτικό πεδίο). 

1.2. Reporting Organisation Country – Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από τον ενσωματωμένο κατάλογο 
χωρών (υποχρεωτικό πεδίο). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Αριθμός αναφοράς έγκρισης του αναφέροντα 
οργανισμού από τον EASA, όταν ισχύει: π.χ. EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – ή εθνικός Αριθμός 
αναφοράς έγκρισης του αναφέροντος οργανισμού.  

1.4. Name of submitter – Το πρόσωπο επικοινωνίας του αναφέροντος οργανισμού για το εν λόγω 
περιστατικό. 

1.5. E-mail address – Πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
1.6. Telephone number – Ο αριθμός τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας, π.χ. 

+49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Ο εσωτερικός αριθμός αναφοράς του εν λόγω περιστατικού που 

αποδόθηκε από τον αναφέροντα οργανισμό (υποχρεωτικό πεδίο). 
1.8. Issue Number – Ο αριθμός έκδοσης της παρούσας αναφοράς, όταν ο αναφέρων οργανισμός 

διαχειρίζεται επικαιροποιημένες αναφορές μέσω αριθμών έκδοσης. 
1.9. Date of the Report – Η ημερομηνία της παρούσας αναφοράς περιστατικού. 
1.10. Report Type – Αυτό το πλαίσιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αν η παρούσα αναφορά 

αποτελεί αρχική κοινοποίηση ή αναφορά παρακολούθησης: 
Initial – Επιλέξτε αυτό το τετραγωνίδιο στην περίπτωση που η εν λόγω αναφορά αποτελεί την πρώτη 
κοινοποίηση περιστατικού προς τον EASA.  

 Follow-up – Επιλέξτε αυτό το τετραγωνίδιο στην περίπτωση που η εν λόγω αναφορά αποτελεί 
έκθεση παρακολούθησης προηγούμενης κοινοποίησης. Παρακαλούμε να αναφέρετε την ημερομηνία 
της αρχικής αναφοράς. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Αναφέρετε, κατά περίπτωση, εάν ισχύει, αν από 
την πλευρά του αναφέροντος οργανισμού το περιστατικό είναι Open ή Closed. Αν η κατάσταση είναι 
«closed», δεν έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω έρευνα, ανάλυση ή διορθωτικές ενέργειες σε 
επίπεδο αναφέροντος οργανισμού. 

1.12. Parties Informed – Αναφέρετε ποιος έχει ενημερωθεί σχετικά με αυτό το περιστατικό εκτός του 
EASA: Κράτος νηολόγησης, Κάτοχος(οι) έγκρισης σχεδιασμού, Αερομεταφορέας (ή Ιδιοκτήτης), 
Εθνική Αεροπορική Αρχή (Αρμόδια Αρχή του Αναφέροντος Οργανισμού) ή/και του CAMO (Φορέα 
Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας, ως ορίζεται στο Μέρος Μ, Τμήμα Ζ). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Εδώ αναφέρετε, κατά περίπτωση, το όνομα (τα 
ονόματα) όλων των κατόχων έγκρισης σχεδιασμού (Κάτοχος (συμπληρωματικού) πιστοποιητικού 
τύπου αεροσκάφους/κινητήρα/έλικας, κάτοχος έγκρισης εξοπλισμού) που έχουν ενημερωθεί. 

 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

2.1. Occurrence Title – Τίτλος που συνοψίζει τη λεπτομερή περιγραφή του περιστατικού. Ο τίτλος πρέπει 
να είναι σαφής και να μην περιέχει ακρώνυμα και πρέπει να έχει τη δομή που παρέχεται παρακάτω 
(από τον χαμηλότερο έως τον υψηλότερο βαθμό λεπτομέρειας): 

 Ονομασία συστήματος – Ονομασία υποσυστήματος ή επιμέρους υποσυστήματος – Περίληψη του 
περιστατικού 

2.2. Date of finding – Η ημερομηνία του περιστατικού ή του ευρήματος.  
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Έγγραφο αποκλειστικής χρήσης. Τα αντίγραφα δεν ελέγχονται. Επιβεβαιώστε την κατάσταση της αναθεώρησης μέσω του δικτυακού 
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2.3. ATA Chapter – Το ATA Chapter (2 ψηφία) το οποίο περιγράφει τον τομέα που συνεισέφερε κυρίως 
στο περιστατικό. Κατάλογος των ATA Chapters παρέχεται στο προσάρτημα.  

2.4. Location – Η γεωγραφική θέση του περιστατικού 
2.5. Detection phase – Πρέπει να επιλέξετε ένα από τα τετραγωνίδια σε αυτό το πλαίσιο για να 

υποδηλώσετε τον χρόνο του εντοπισμού της βλάβης, της δυσλειτουργίας, του ελαττώματος ή άλλου 
περιστατικού.  

 

Manufacturing Το περιστατικό σημειώθηκε / το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής 

Scheduled 
Maintenance 

Το περιστατικό σημειώθηκε / το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη 
διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Το περιστατικό σημειώθηκε / το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη 
διάρκεια μη προγραμματισμένης συντήρησης. 

Standing Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν 
στο έδαφος, π.χ. κατά την επίγεια εξυπηρέτηση ή ενώ 
βρισκόταν σταθμευμένο. 

Taxi Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την τροχοδρόμηση του 
αεροσκάφους προς ή από το διάδρομο προσγείωσης/ 
απογείωσης. 

Take-off Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την απογείωση του 
αεροσκάφους. 

Climb Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος ανερχόταν σε 
ύψος πλεύσης. 

En-route Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε 
ύψος πλεύσης. 

Descent Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την κάθοδο του 
αεροσκάφους από το ύψος πλεύσης. 

Approach Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την προσέγγιση του 
αεροσκάφους σε αερολιμένα. 

Landing Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την προσγείωση του 
αεροσκάφους. 

Hovering Φάση πτήσης που χρησιμοποιείται για ελικόπτερα εφόσον 
βρίσκονται σε φάση αιώρησης.· 

Manoeuvring Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος 
πραγματοποιούσε ελιγμούς, όπως π.χ. ακροβατικές πτήσεις, 
αεροψεκασμός, κ.λπ. 

Unknown Η φάση της πτήσης είναι άγνωστη. 
Other, Specify: Στην περίπτωση που η φάση της πτήσης δεν αναφέρεται 

ανωτέρω, η σχετική φάση μπορεί να διευκρινιστεί στο σημείο 
αυτό. 

 
2.6. Cause of occurrence – Επιλέξτε το τετραγωνίδιο (τα τετραγωνίδια) που συνοψίζει(ουν) καλύτερα τις 

τρέχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με το αίτιο του περιστατικού. Είναι δυνατές 
πολλαπλές επιλογές.  
Design Το αίτιο σχετίζεται με το σχεδιασμό. 
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Production Το αίτιο σχετίζεται με τη διαδικασία κατασκευής/ παραγωγής. 
Maintenance Το αίτιο σχετίζεται με τη συντήρηση. 
Repair Το περιστατικό σχετίζεται με κάποια επισκευή 
Fatigue Το αίτιο είναι κόπωση στη δομή του υλικού. 
Corrosion Το αίτιο είναι διάβρωση του υλικού. 
Unapproved 
parts 

Το ελαττωματικό εξάρτημα δεν ήταν εγκεκριμένο. 

Human factors Το αίτιο σχετίζεται με ανθρώπινο παράγοντα και ανθρώπινη 
απόδοση, π.χ. σχετιζόταν με τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς της αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα 
και των άλλων συνιστωσών του συστήματος στους τομείς του 
σχεδιασμού, της πιστοποίησης, της εκπαίδευσης, της 
λειτουργίας ή της συντήρησης.   
Παραδείγματα παραγόντων είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-
μηχανής, οργανωτικοί παράγοντες και παράγοντες που 
σχετίζονται με το προσωπικό, εκπαίδευση, διαδικασίες, 
αρμοδιότητες και επικοινωνία. 

Operational Το αίτιο σχετίζεται με τις λειτουργίες. 
Unknown Το αίτιο του περιστατικού είναι άγνωστο ή δεν έχει ακόμη 

προσδιοριστεί. 
Other, Specify: Στην περίπτωση που το αίτιο δεν εμπίπτει σε καμία από τις 

ανωτέρω κατηγορίες, περιγράψτε λεπτομερώς το αίτιο του 
ελαττώματος στο πλαίσιο «Άλλο». 

 
 

3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  
Εδώ αναφέρετε τον τύπο (αναφορά, φωτογραφία κ.λπ.) και το όνομα (περιγραφή του περιεχομένου) όλων των 
παρεχόμενων συνημμένων.  
Το(τα) σχετικό(ά) αρχείο(α) πρέπει να παρέχεται(ονται) ως συνημμένα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
με το οποίο αποστέλλεται η αναφορά του περιστατικού.  
Προκειμένου να είναι «επεξεργάσιμα από τον EASA», τα συνημμένα θα παρέχονται με τις εξής μορφές: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Το όριο για το μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου είναι 3Mb. Αν το συνολικό μέγεθος των αρχείων που 
επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι άνω των 10Mb, πρέπει να αποσταλούν 
περισσότερα του ενός μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να μην υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 10Mb. 

 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος που εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε 
περίπτωση που δεν εμπλέκεται κάποιο αεροσκάφος, το εν λόγω πλαίσιο δεν χρήζει συμπλήρωσης. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από τον ενσωματωμένο 
κατάλογο. 

4.2. Aircraft Serial number – Ο αριθμός σειράς του αεροσκάφους. 
4.3. Operator/Owner – Το όνομα του αερομεταφορέα ή του ιδιοκτήτη του εμπλεκόμενου αεροσκάφους, 

κατά περίπτωση. 
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4.4. Aircraft Registration – Εάν το αεροσκάφος είναι νηολογημένο, πρόκειται για τον αριθμό (σήμα) 
κυκλοφορίας του αεροσκάφους. Εάν το αεροσκάφος δεν είναι νηολογημένο, τότε πρόκειται για το 
σήμα που είναι αποδεκτό από την αρμόδια αρχή.  

4.5. Aircraft Usage Details – Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 
στοιχεία χρήσης του αεροσκάφους σε συνολικό χρόνο (ώρες) και συνολικούς κύκλους. Ως συνολικός 
χρόνος ορίζεται ο ημερολογιακός χρόνος που έχει παρέλθει σε ώρες από τότε που το αεροσκάφος 
ήταν καινούριο.  

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον κινητήρα που εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε 
περίπτωση που δεν εμπλέκεται κάποιος κινητήρας, το εν λόγω πλαίσιο δεν χρήζει συμπλήρωσης. Εάν 
εμπλέκονται περισσότεροι του ενός κινητήρες, προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο 7.1 
«Narrative». 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από τον ενσωματωμένο 
κατάλογο. 

5.2. Engine Serial number – Ο αριθμός σειράς του κινητήρα. 
5.3. Engine Event – Ταξινόμηση του τύπου του συμβάντος του κινητήρα, κατά περίπτωση. Το ακρώνυμο 

LOTC/LOPC σημαίνει Απώλεια ελέγχου ώσης / Απώλεια ελέγχου ισχύος. Αν επιλεγεί το τετραγωνίδιο 
«άλλο», αναφέρετε περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο 7.1 Narrative. 

5.4. Engine Aircraft Position – Η θέση (1, 2, 3,… ) του κινητήρα στο αεροσκάφος σύμφωνα με τη 
σύμβαση αρίθμησης του κατασκευαστή του αεροσκάφους. 

5.5. Engine Usage Details – Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 
στοιχεία χρήσης του κινητήρα σε συνολικό χρόνο (ώρες) και συνολικούς κύκλους. Ως συνολικός 
χρόνος ορίζεται ο ημερολογιακός χρόνος που έχει παρέλθει σε ώρες από τότε που ο κινητήρας ήταν 
καινούριος ή από τότε που πραγματοποιήθηκε η τελευταία γενική επισκευή / επίσκεψη στο συνεργείο.  

 
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΙΚΑ 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον έλικα που εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε 
περίπτωση που δεν εμπλέκεται κάποιος έλικας, το εν λόγω πλαίσιο δεν χρήζει συμπλήρωσης. Εάν εμπλέκονται 
περισσότεροι του ενός έλικες, προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο 7.1 “Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer – Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από τον ενσωματωμένο κατάλογο. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή από τον 

ενσωματωμένο κατάλογο. 
6.3. Propeller Serial Number – Ο αριθμός σειράς του έλικα. 
6.4. Propeller Aircraft Position – Η θέση (1, 2, 3,… ) του έλικα στο αεροσκάφος σύμφωνα με τη 

σύμβαση αρίθμησης του κατασκευαστή του αεροσκάφους.  
6.5. Propeller Usage Details – Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία χρήσης του έλικα σε συνολικό χρόνο (ώρες) και συνολικούς κύκλους. Ως συνολικός χρόνος 
ορίζεται ο ημερολογιακός χρόνος που έχει παρέλθει σε ώρες από τότε που ο έλικας ήταν καινούριος 
ή από τότε που πραγματοποιήθηκε η τελευταία γενική επισκευή / επίσκεψη στο συνεργείο.  

 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα που εμπλέκεται στο περιστατικό. Σε 
περίπτωση που δεν εμπλέκεται κάποιο εξάρτημα, το εν λόγω πλαίσιο δεν χρήζει συμπλήρωσης. Εάν 
εμπλέκονται περισσότερα του ενός εξαρτήματα, προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο 7.1 
“Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Το όνομα και η χώρα (επιλέξτε την κατάλληλη τιμή 
από τον ενσωματωμένο κατάλογο χωρών) του κατασκευαστή του εξαρτήματος. 
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7.2. Component Part Number – Ο αριθμός του εξαρτήματος. Αναφέρετε επίσης το επίπεδο 
τροποποίησης, εάν ισχύει.  

7.3. Component Serial Number – Ο αριθμός σειράς του εξαρτήματος. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Το όνομα του εξαρτήματος, όπως αναφέρεται στον 

εικονογραφημένο κατάλογο εξαρτημάτων ή άλλο έγγραφο του κατασκευαστή. 
7.5. (E)TSO Reference.  – Ο αριθμός αναφοράς έγκρισης TSO ή ETSO του εξαρτήματος ή ο αριθμός 

αναφοράς άλλης εθνικής έγκρισης εξοπλισμού, κατά περίπτωση.  
7.6. Date of manufacture– Η ημερομηνία κατασκευής του εξαρτήματος. 
7.7. Component Usage Details – Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία χρήσης του εξαρτήματος σε συνολικό χρόνο (ώρες) και συνολικούς κύκλους. Ως συνολικός 
χρόνος ορίζεται ο ημερολογιακός χρόνος που έχει παρέλθει σε ώρες από τότε που το εξάρτημα ήταν 
καινούριο ή από τότε που πραγματοποιήθηκε η τελευταία γενική επισκευή / επίσκεψη στο συνεργείο.  

 
8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – Σε αυτό το πεδίο ελεύθερου κειμένου μπορείτε να συμπεριλάβετε τις λεπτομέρειες και 

τα αποτελέσματα της έρευνας του περιστατικού. Μπορείτε να παράσχετε κείμενο που καταλαμβάνει 
περισσότερο από το διαθέσιμο χώρο, ωστόσο, δεν θα είναι δυνατή η εκτύπωση του κειμένου που 
υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε να επιλέξετε να παράσχετε μεγαλύτερο κείμενο ως συνημμένο. 
8.1. Narrative – Εδώ παρέχετε μια περιγραφή του περιστατικού ή του ευρήματος.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Εδώ παρέχετε λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με 

την έρευνα και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρακολούθηση του περιστατικού. 
Αναφέρετε αν πραγματοποιήθηκε λήψη / ανάλυση δεδομένων FDR / QAR, κατά περίπτωση. 

8.3. Risk Assessment – Η αξιολόγηση κινδύνου είναι μια ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση τόσο της 
πιθανότητας όσο και των επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου κινδύνου. Εδώ μπορεί να παρασχεθεί 
αξιολόγηση κινδύνου από τους αναφέροντες οργανισμούς που μπορούν / είναι αρμόδιοι να παρέχουν 
αξιολόγηση κινδύνου, όπως παραδείγματος χάρη φορείς σχεδιασμού για περιστατικά που σχετίζονται 
με το σχεδιασμό. Η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να αναφέρει τον εν δυνάμει επηρεαζόμενο στόλο 
αεροσκαφών.  

8.4. Corrective Actions – Εδώ αναφέρετε, κατά περίπτωση, λεπτομέρειες σχετικά με τις διορθωτικές 
ενέργειες που έχουν ληφθεί κατά την παρακολούθηση του περιστατικού σε επίπεδο αναφέροντος 
οργανισμού. 

8.5. Conclusion – Αναφέρετε το συμπέρασμα, κατά περίπτωση. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


