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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 106(Ι)/2020 
Αρ. 4772, 14.8.2020 

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 106(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2019 
 

Προοίμιο.                 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 212, 
22.8.2018, 
σ. 1 . 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2018 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 
και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  του  κανονισμού  (ΕΟΚ)  αριθ. 3922/91  του 
Συμβουλίου»,

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 63, 
6.3.2015, 
σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό τεχνικών 
απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών 
εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
και  του  Συμβουλίου,  την  τροποποίηση  του  εκτελεστικού  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ. 
923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής», 
 
 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

213(Ι) του 2002 
114(Ι) του 2004 

83(Ι) του 2005 
70(Ι) του 2006 

159(Ι) του 2007 
6(Ι) του 2008 

112(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2011 
96(Ι) του 2011 
12(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2014 
72(Ι) του 2015 

108(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμους του 2002 έως 2019 (που 
στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμοι του 2002 έως 2020.

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το  άρθρο  2  του  βασικού  νόμου  τροποποιείται  με  τη  διαγραφή  από  αυτό  του  όρου 

«Συνδυασμένη Αεροπορική Προδιαγραφή» και του ορισμού αυτού.

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 8Γ. 

3.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8Β αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 8Γ: 
 
 
 

«Άρθρο 8Γ 
Αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή 

 
1. Αρμόδια αεροϊατρική εθνική εποπτική αρχή εντός της Δημοκρατίας είναι η Μονάδα 

Αεροπορικής Ιατρικής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών 
Επικοινωνών και Έργων. 

 
2. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και 

τα καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την εποπτεία των αεροïατρικών κέντρων και 
των αεροïατρικών εξεταστών οφείλουν να ασκούν και να εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε 
ισχύ νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας. 

 
3. Η Μονάδα Αεροπορικής Ιατρικής ασκεί τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά τρόπο
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αμερόληπτο και διαφανή.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο τέλος της υποπαραγράφου (β) αυτού του σημείου του κόμματος με τελεία και τη διαγραφή 
αμέσως μετά της υποπαραγράφου (γ) αυτού.

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο 2 
αυτού της φράσης «και των κανονισμών των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας που 
ισχύουν δυνάμει του άρθρου 261 (Κανονισμοί των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας)» 
(δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση 
του άρθρου 259 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 259 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά την τρίτη περίπτωση «- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (άρθρο 
8Β),», της ακόλουθης νέας περίπτωσης: 
 
 

«- Αεροϊατρική Εθνική Εποπτική Αρχή (Άρθρο 8Γ),».

Τροποποίηση 
του άρθρου 260 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 260 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α)    Με την προσθήκη αμέσως μετά την όγδοη περίπτωση «-Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών 

Αεροναυτιλίας (άρθρο 8Β),» αυτού της ακόλουθης νέας περίπτωσης: 
 

«-Αεροϊατρική Εθνική Εποπτική Αρχή (Άρθρο 8Γ),»∙ και 
 
(β)    με τη διαγραφή της προτελευταίας περίπτωσης αυτού «-κανόνες και πρότυπα αεροναυ- 

τιλίας (άρθρο 261),».

Κατάργηση 
του άρθρου 261 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 261 του βασικού νόμου καταργείται. 


