
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΝΟΜΟ 

 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L96 

31.3.2004, σ.1. 

   (α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, 

για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός – πλαίσιο)», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L96 

31.3.2004, 

σ.10. 

   (β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, 

για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για την παροχή 

υπηρεσιών)», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L96 

31.3.2004, 

σ.20. 

   (γ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, 

για την οργάνωση και τη χρήση του Εναερίου Χώρου στο 

πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για 

τον Εναέριο Χώρο)», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L96 

31.3.2004, 

σ.26. 

   (δ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, 

για τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού δικτύου 

διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (κανονισμός για τη 

διαλειτουργικότητα)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Αεροπορίας 
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τίτλος. 

213(Ι) του 2002 

114(Ι) του 2004 

83(Ι) του 2005 

70(Ι) του 2006. 

 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμους του 2002 έως 2006 (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 2007. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 8Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 

 

  «Άρθρο 8Β 

Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

 

   1.  Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας είναι ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών 

Αεροναυτιλίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

 

 2.  Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί 

στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα 

καθήκοντα, που οι εθνικές εποπτικές αρχές για την παροχή 

υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλουν να ασκούν και να 

εκτελούν δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

3.  Ο Τομέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί 

τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του κατά τρόπο 

αμερόληπτο και διαφανή.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 259 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη δεύτερη 
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259 του 

βασικού  

νόμου. 

περίπτωση «- Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 

(άρθρο 8Α)» της ακόλουθης νέας περίπτωσης: «- Εθνική Εποπτική 

Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

260 του 

βασικού νόμου. 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 260 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την έκτη περίπτωση 

«κρατική ρύθμιση και εποπτεία (άρθρο 8 παράγραφος 8),» της 

ακόλουθης νέας περίπτωσης: «- Εθνική Εποπτική Αρχή 

Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β),». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 

23.01.048.137.2007 

 

 

 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4149, 7/12/2007 159(I)/2007


