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Ν. 213(Ι)/2002 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 
 

Αρ. 3662 της 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 213(Ι) του 2002 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Κεφάλαιο πρώτο 
Εισαγωγικές διατάξεις 

 
1. Συνοπτικός τίτλος 
2. Ορισµοί 
3. Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ερµηνεία του Νόµου 

 
Κεφάλαιο δεύτερο 

Ελευθερία και έλεγχος της πολιτικής αεροπορίας 
 

651607692 

4. Κυριαρχία επί του εναέριου χώρου 
5. ∆ικαίωµα χρήσεως του εναέριου χώρου 
6. Απαγορευµένες περιοχές 
7. Περιορισµοί αεροπορικών µεταφορών 
8. Κρατική ρύθµιση και εποπτεία 

 
8Α 2 του 49(Ι) του 2011. Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 

 
8Β 2 του 159(Ι) του 2007. Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

 
Κεφάλαιο τρίτο 

Νηολόγηση και εθνικότητα αεροσκαφών 
 
9. Υποχρέωση νηολογήσεως – Επίδειξη σηµάτων  

710868477 

10. Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών 
11. Εγγραφή  
12. Μεταγραφή 
13. ∆ιαγραφή 
14. Ρήτρα δηµόσιου συµφέροντος 
15. Κυπριακή εθνικότητα 

 
Κεφάλαιο τέταρτο 

Πτητική ικανότητα αεροσκαφών και τεχνικός έλεγχος 
 
16. Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας 
17. Τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας Καταργήθηκε από το 4 του 70(Ι) του 2004. 

310242 
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18. Έγγραφα φερόµενα επί του αεροσκάφους 
 

Κεφάλαιο πέµπτο 
Πλήρωµα αεροσκάφους 

 
19. ∆ικαίωµα διακυβερνήσεως αεροσκάφους 
20. Άδεια χειριστή αεροσκάφους 

 
21. Υπόλοιπο ιπτάµενο τεχνικό πλήρωµα 
22. Αποδοχή αλλοδαπών αδειών ιπταµένου τεχνικού πληρώµατος 
23. Πλήρωµα θαλάµου επιβατών 
24. Αναγκαίο πλήρωµα 

 
Κεφάλαιο έκτο 

Εκπαίδευση πληρώµατος αεροσκάφους 
 

167812585 

25. Άδεια εκπαιδευτή χειριστών 
26. Εκπαίδευση υπόλοιπου ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος 
27. Πρόσβαση σε σχολές ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος 
28. Εκπαίδευση πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

 
Κεφάλαιο έβδοµο 

Καθήκοντα, εξουσίες και ευθύνη του κυβερνήτη αεροσκάφους 
 
29. Καθήκοντα 
30. Εξουσίες 
31. Ευθύνη 

 
Κεφάλαιο όγδοο 
Αεροδρόµια 

 
245322644 

32. Κατάταξη 
33. Άδεια αεροδροµίου 
34. Ρήτρα δηµόσιου συµφέροντος 
35. Τεχνικός έλεγχος αεροδροµίων 
36. Κρατική εποπτεία επί αεροδροµίων 
37. Κυριότητα επί αεροδροµίου 
38. Περιορισµοί κυριότητας 
39. Αναγκαστική απαλλοτρίωση 

 
Κεφάλαιο ένατο 

Χρήση αεροδροµίου 
 

210241198 
40. ∆ηµόσια και ιδιωτική χρήση αεροδροµίων 
41. Περιορισµοί χρήσεως 
42. Ίσοι όροι χρήσεως 

 
Κεφάλαιο δέκατο 
Τέλη αερολιµένα 

 
43. Γενικοί κανόνες 
44. Ισότητα τελών 
45. Επιτρεπόµενες διακρίσεις 
46. Τέλη αερολιµένα για αεροπορικά δροµολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 

Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο 
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47. Απαγόρευση διακρίσεων 
910639345 

48. Συσχέτιση µε κόστος 
49. Αναπροσαρµογή τελών 
50. ∆ιαφάνεια 
51. ∆ιαβουλεύσεις 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
Κεφάλαιο ενδέκατο 

Πρόσβαση αεροσκαφών σε αερολιµένα 
 
52. 8 του 96(Ι) του 2011 Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών  

 
53. 8 του 96(Ι) του 2011 Νέες Υποδοµές και Ποιοτικά Πρότυπα 

 
54. 8 του 96(Ι) του 2011 ∆ιαφοροποίηση των Υπηρεσιών 

 
55. Συντονισµός αερολιµένα Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
461483478 

56. Συντονιστής Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

57. Επιτροπή συντονισµού Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

58. Χωρητικότητα αερολιµένα Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

59. Πληροφόρηση του συντονιστή Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

60. ∆ιαδικασία κατανοµής χρονοθυρίδων Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

61. Περιφερειακά δροµολόγια Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

62. Αποταµίευµα χρονοθυρίδων Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

63. Μηχανισµός διασφαλίσεως Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 
 

Κεφάλαιο δωδέκατο 
Υπηρεσίες εδάφους 

 
540335357 

64. Παροχή υπηρεσιών εδάφους 
65. Κατάλογος υπηρεσιών εδάφους 
66. Πεδίο εφαρµογής 
67  ∆ιαχωρισµός λογαριασµών 
68. Επιτροπή αεροµεταφορέων 
69. Παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους 
70. Αυτοεξυπηρέτηση 
71. Συγκεντρωµένη υποδοµή 
72. Παρεκκλίσεις 

47126889 
73. Επιλογή παροχών 
74. ∆ιαβουλεύσεις 
75. Έγκριση 
76. ∆εοντολογία 
77. Πρόσβαση σε αερολιµενικές εγκαταστάσεις 
78. Ασφάλεια 
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79. Κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος 
80. Αµοιβαιότητα 

 
Κεφάλαιο δέκατο τρίτο 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις διευθύνσεων αεροδροµίου 
 

484210789 

81. Κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιµένων 
82. Εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων 
83. Υπηρεσίες προς αεροσκάφη 
84. Υπηρεσίες προς Επιβάτες 
85. Εγγυήσεις και εξουσιοδότηση 
86. Εύρυθµη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δηµοσίας χρήσεως 
87. Ασφάλεια αερολιµένων 
88. Ασφάλεια λοιπών αεροδροµίων 
89. Υποχρεώσεις αεροπορικής Ασφάλειας 

738083600 
90. Κόστος  
91. Αναλόγως εφαρµοζόµενες διατάξεις 

 
Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο 

Κυκλοφορία εντός και υπεράνω αεροδροµίου 
 
92 Κυκλοφορία προσώπων και οχηµάτων 
93 Ζώνη κυκλοφορίας αεροδροµίου 
94 Τροχοδρόµηση αεροσκάφους 
95 Προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους  
96 Αποφυγή συγκρούσεως επί του εδάφους 
97 Προσπέρασµα επί του εδάφους 

 
968591630 

Κεφάλαιο δέκατο πέµπτο 
Προσγείωση και απογείωση 

 
98. Γενικοί κανόνες 
99. Ειδικοί κανόνες 
100. Αεροσκάφη χωρίς προκαθορισµένο τόπο προσγειώσεως 
101. Αναγκαστική προσγείωση 
102. Επαναπογείωση ή αποµάκρυνση αεροσκάφους 
103. Γνωστοποιήσεις 
104. Αποζηµίωση επί αναγκαστικής προσγειώσεως 

 
Κεφάλαιο δέκατο έκτο 

Γενικοί κανόνες εναέριας κυκλοφορίας 
 

238188147 
105. Επικίνδυνη πτήση 
106. Ελάχιστο ύψος  
107. Περιορισµοί κατά την πτήση 
108. Αποφυγή συγκρούσεως 
109. Προσπέρασµα 
110. Προτεραιότητα προσγειωνοµένων αεροσκαφών 

 
Κεφάλαιο δέκατο έβδοµο 

Αεροµεταφορείς 
 
111. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
112. Άδεια εκµεταλλεύσεως 
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733536779 
113. 11 του 114(Ι) του 2004. Αντικειµενικές προϋποθέσεις για την έκδοση ή Αναστολή άδειας 

εκµεταλλεύσεως 
 

114. Έλεγχος Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

115. Στοιχεία χρηµατοοικονοµικής ικανότητας αεροµεταφορέων Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 
του 114(Ι) του 2004. 
 

116. Κοινοποίηση προγραµµάτων Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

117. Αναστολή και ανάκληση της αδείας Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

118. Υποβολή λογαριασµών Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

119. Παρεκκλίσεις για µικρούς αεροµεταφορείς Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 
2004. 
 

120. Υποκειµενικές προϋποθέσεις άδειας εκµεταλλεύσεως Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 
114(Ι) του 2004. 
 

121. Υποχρέωση ασφαλίσεως  
772576332 

122. Κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών Καταργήθηκε µε το άρθρο 13 του 114(Ι) του 2004. 
 

123. Πιστοποιητικό αεροµεταφορέα  
124. Επίπεδο Ασφάλειας και ευθύνης αεροµεταφορέων Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) 

του 2004. 
 

125. Επανεξέταση της άδειας εκµεταλλεύσεως Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 
2004. 
 

126. Πτώχευση Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 
 

127. ∆ιαδικασία χορηγήσεως άδειας εκµεταλλεύσεως Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) 
του 2004. 
 

128. Απόρρητο Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 
 
 

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο 
Πρόσβαση σε αεροπορικές γραµµές 

 
129. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

767701327 
130. 16 του 114(Ι) του 2004. ∆ικαίωµα αεροµεταφορών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο 
131. Παρέκκλιση Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
132. Υποχρέωση παροχής δηµοσίας υπηρεσίας Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
133. Αποκλειστικό δικαίωµα εκµεταλλεύσεως Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
134. Ενιαίος αριθµός πτήσεως Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
135. Επιφυλάξεις Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
136. Προβλήµατα συµφορήσεως και περιβάλλοντος Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

Κεφάλαιο δέκατο ένατο 
Άρνηση επιβιβάσεως 
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137. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
383095383 

138. Κανόνες αεροµεταφορέων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
139. Επιλογές επιβάτη Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
140. Αποζηµίωση επί αρνήσεως επιβιβάσεως Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
141. Άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωµένα ταξίδια Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
142. Άλλες παροχές Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
143. Επιβάτες που ταξιδεύουν δωρεάν Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
144. Έντυπα πληροφοριών Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
145. Προσφυγή στα δικαστήρια Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

Κεφάλαιο εικοστό 
Έλεγχος αποσκευών 

 
922106087 

146. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
147. Κατάργηση ελέγχων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
148. Αερολιµένας ελέγχου Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
149. Τουριστικά και επιχειρησιακά αεροσκάφη Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
150. Μεταφόρτωση παραδιδόµενων αποσκευών Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο 
Ανταγωνισµός στις αεροµεταφορές 

 
151. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
152. Εφαρµογή των περί ανταγωνισµού διατάξεων στις αεροµεταφορές Καταργήθηκε µε το 17 

του 114(Ι) του 2004. 
153. Εξαιρέσεις εκ του νόµου Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

586995363 
154. ∆υνητικές εξαιρέσεις Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
155. Χρονικός περιορισµός. Ανάκληση και τροποποίηση Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 

2004. 
156. Αναδροµική ισχύς Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
157. Υποβολή παρατηρήσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
158. Παράβαση όρου ή υποχρεώσεως Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο 
Ναύλοι και κόµιστρα 

 
159. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
160. Ελεύθερη συµφωνία Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
161. Γνωστοποίηση ναύλων και κοµίστρων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

434063374 
162. Καθορισµός και ισχύς ναύλων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
163. Κατάργηση ναύλου και απαγόρευση µειώσεως ναύλου Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 

2004. 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
Κεφάλαιο εικοστό τρίτο 

Ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεως θέσεων 
 
164. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
165. Νοµική ικανότητα πωλητή συστηµάτων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
166. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 

2004. 
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167. Ανταγωνισµός µεταξύ ηλεκτρονικών συστηµάτων κρατήσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 
114(Ι) του 2004. 

168. Συµµετοχή Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
169. Σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεµα Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

305151820 

170. Χρήση από συνδροµητές διευκολύνσεων διανοµής Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 
2004. 

171. Απαγόρευση διακρίσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
172. Εκθέµατα Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
173. ∆ιάθεση πληροφοριών Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
174. Αµοιβαιότητα Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
175. Περιορισµοί µητρικού αεροµεταφορέα Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
176. Περιορισµοί πωλητή ηλεκτρονικών συστηµάτων κρατήσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 

114(Ι) του 2004. 
177. Υποχρεώσεις συνδροµητή Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
178. Τέλη ηλεκτρονικού συστήµατος κρατήσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

642509043 
179. ∆ιαδικασία επί παραβάσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
180. Πληροφόρηση Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
181. Έλεγχος Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
182. Απόρρητο Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
183. Μη παροχή πληροφορίας Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
184. Πρόστιµο Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
185. ∆ηµοσίευση αποφάσεων Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
186. Εξαιρέσεις Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
187. Ανεξάρτητοι ελεγκτές Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

216069698 

188. Επιφυλάξεις Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Κεφάλαιο εικοστό τέταρτο 
Προστασία του περιβάλλοντος 

 
189. Σκοπός 
190. Υποχρέωση µειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος 
191. Πιστοποιητικό θορύβου Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

 
192. Μορφές πιστοποιήσεως θορύβου Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
193. Πιστοποιηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
194. Απαλλαγές εκ του νόµου Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
195. ∆υνητικές απαλλαγές Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

425990760 
196. Χρήση Κυπριακών αεροπλάνων εκτός της ∆ηµοκρατίας Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) 

του 2004. 
197. Προσωρινές απαλλαγές Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
198. Αεροπλάνα µη εγγεγραµµένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών Καταργήθηκε µε το 18 

του 114(Ι) του 2004. 
199. Αυστηρότερα κριτήρια Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
200. Αεροπλάνα νηολογηµενα µετά την 1η Νοεµβριου 1990 Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) 

του 2004. 
201. Καταστρατηγηση του νόµου Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
202. ∆υνητικές απαλλαγές Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
203. 3 του 6(Ι) του 2008. Χρήση Αεριωθούµενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων 

 
204. Απαλλαγές εκ του νόµου. Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 

941918492 
205. ∆υνητικές απαλλαγές. Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 
206. Περαιτέρω απαλλαγές. Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 
207. Απαλλαγές επί παραγγελίας αεροπλάνου. Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 
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208. Περιορισµός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών. 
Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 

209. Προσωρινές απαλλαγές 
210. Επαναπιστοποιηµένα αεροπλάνα Καταργήθηκε µε το 19 του 114(Ι) του 2004. 
211. 20 του 114(Ι) του 2004. Κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισµό λειτουργίας αεροσκαφών 
212. Αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών 
213. Υπερπόντια διαµερίσµατα 

 
144562542 

Kεφαλαιο εικοστό πέµπτο 
3 του 124(Ι) του 2012 

∆ιερεύνηση και Πρόληψη Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων 
 

214. 4 του 124(Ι) του 2012. Αντικείµενο και σκοπός 
215. 5 του 124(Ι) του 2012. Καταργήθηκε. Υποχρέωση αναγγελίας 
216. Eνέργειες έναντι ενδιαφεροµένων κρατών και διεθνών οργανισµών 
217. Υποχρέωση διερευνήσεως 
218. Σκοπός διερευνήσεως 
219. Χωρισµός διαδικασιών 
220. Νοµικό καθεστώς διερευνήσεως 
221. Επιτροπή ∆ιερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων 

722848653 

222. Ανεξαρτησία των µελών της Επιτροπής 
223. Σύνθεση και διορισµός µελών της Επιτροπής 
224. Εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχηµάτων 
225. 11 του 124(Ι) του 2012. Έκθεση ∆ιερεύνησης 
226. 12 του 124(Ι) του 2012. Καταργήθηκε. Έκθεση συµβάντος 
227. 13 του 124(Ι) του 2012. Ετήσια Επιθεώρηση Ασφάλειας 
228. 13 του 124(Ι) του 2012. Συστάσεις ασφαλείας 
229. 13 του 124(Ι) του 2012. Προστασία Ευαίσθητων Πληροφοριών Ασφαλείας 
230. Nέα διερεύνηση 

 
116835534 

230Α 15 του 124(Ι) του 2012. Αρµόδιος Φορέας Επαφής και Εφαρµόσιµες ∆ιαδικασίες σε 
Περίπτωση Ατυχήµατος 

230Β 15 του 124(Ι) του 2012. Παροχή Συνδροµής στα Θύµατα Αεροπορικών Ατυχηµάτων και 
στους Συγγενείς τους  

230Γ 15 του 124(Ι) του 2012. Κοινοποίηση, ∆ηµοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών 
230∆ 15 του 124(Ι) του 2012. Υποχρέωση Αναγγελίας 
230Ε 15 του 124(Ι) του 2012. Παρακώλυση ή Παρεµπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας 
230ΣΤ 15 του 124(Ι) του 2012. Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών και Έγγραφων 

 
Κεφάλαιο εικοστό έκτο 

Aστική ευθύνη αεροµεταφορέων 
 
231. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
232. Γενικός κανόνας 

485839247 
233. Αντικειµενική ευθύνη 
234. Συµπεριφορά ζηµιωθέντος 
235. Παρεκκλίνουσες ρήτρες 
236. ∆ιατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυµατισµό επιβάτη 
237. ∆ιατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση 
238. ∆ιατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές 
239. Αποκλεισµός τεκµηρίων 
240. Προκαταβολή 
241. Υποχρέωση ασφαλίσεως 

913435041 
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242. Ενηµέρωση επιβατών 
 

Κεφάλαιο εικοστό έβδοµο 
Προστασία της πολιτικής αεροπορίας 

 
243. ∆ιοικητικές παραβάσεις 
244. Παρέλκυση ή παρακώλυση ελέγχου ή έρευνας 
245. ∆ιοικητικές κυρώσεις 
246. Πρόστιµο 
247. Αναστολή και ανάκληση άδειας 
248. ∆ιοικητικά µέτρα 
249. Απαγόρευση απογειώσεως 

464326858 
250. Αξιόποινες πράξεις 
251. ∆ιακινδύνευση ασφαλείας αεροσκάφους εν πτήσει 
252. ∆ιατάραξη λειτουργίας αερολιµένα 
253. Παράνοµη κατάληψη αεροσκάφους 
254. Επιβαρυντικές περιπτώσεις 
255. Απόπειρα και συνέργεια 
256. Εκπρόσωπος νοµικού προσώπου 
257. Πεδίο εφαρµογής 
258. ∆ιεθνείς συµβάσεις και άλλοι νόµοι 

 
998113811 

Κεφάλαιο εικοστό όγδοο 
Τελικές διατάξεις 

 
259. Εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συµβούλιο 
260. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό 
261. Κανονισµοί των Συνδυασµένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για την ασφάλεια της Αεροπλοΐας 
262. Τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)  
263. Κατάργηση διατάξεων 
264. Έναρξη ισχύος, Επιφυλάξεις και µεταβατικές διατάξεις 

 
 Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο – 

 
 (α) «Οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1979 περί 

περιορισµού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη» (EE L 
18, 24.01.1980, σ. 26)  ּ
 

 (β) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 3975/87 του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 
σχετικά µε τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των κανόνων 
ανταγωνισµού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τοµέα των αεροπορικών 
µεταφορών» (EE L 374, 31.12.1987, σ. 1)ּ 
 

 (γ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2410/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την 
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3975/87 σχετικά µε τον καθορισµό των 
λεπτοµερειών εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού που ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών» (EE L 240, 24.08.1992, 
σ. 18)ּ 
 

 (δ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 3976/87 του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 για 
την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες 
κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των 
αεροπορικών µεταφορών» (EE L 374, 31.12.1987, σ. 9)ּ 
 

 (ε) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2299/89 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τη 
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θέσπιση κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης 
θέσεων» (EE L 120, 29.07.1989, σ. 1)  ּ
 

 (στ) «Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον 
περιορισµό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούµενα 
πολιτικά αεροσκάφη» (EE L 363, 13.12.1989, σ. 27)ּ 
 

 (ζ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 295/91 του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικών µε ένα σύστηµα αντισταθµιστικών 
παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές 
µεταφορές» (EE L 36, 8.2.1991, σ.5)ּ 
 

 (η) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 3922/91 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 για 
την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της 
πολιτικής αεροπορίας» (EE L 373, 31.12.1991, σ. 4)ּ 
 

774865746 

 (θ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 3925/91 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 για 
την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρµόζονται στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόµενες αποσκευές προσώπων που πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που 
πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι» (EE L 374, 31.12.1991, σ. 4)ּ 
 

 (ι) «Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Μαρτίου 1992 για τον 
περιορισµό της χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 
16 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, τόµος 1, δεύτερο µέρος, 
κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση (1988)» (EE L 76, 23.3.1992, σ. 21)ּ  
 

 (κ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 1823/92 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1992 περί 
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) 3925/91 του Συµβουλίου για 
την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρµόζονται στις 
χειραποσκευές και τις παραδιδόµενες αποσκευές προσώπων που πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που 
πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι» (EE L 185, 4.07.1992, σ. 8)ּ 
 

 (λ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της 
εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 1)ּ 
 

 (µ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την 
πρόσβαση των Κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών 
αεροπορικών γραµµών» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 8)ּ 
 

 (ν) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2409/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους 
ναύλους και τα κόµιστρα των αεροπορικών γραµµών» (EE L 240, 24.08.1992, σ. 
15)ּ 
 

 (ξ) «Κανονισµός (ΕΟΚ) 3089/93 του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για 
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα 
συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων» (EE L 272, 
11.11.1993, σ. 1)ּ 
 

 (ο) «Κανονισµός(ΕΟΚ) 95/93 του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά 
µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήση (slots) στους 
κοινοτικούς αερολιµένες» (EE L 14, 22.01.1993, σ. 1)ּ 
 

 (π) «Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά µε τον 
καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών προδιαγραφών για την 
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προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας» (EE L 187, 29.07.1993, σ. 52)ּ 
 

497771561 
 (ρ) «Οδηγία 94/56/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την θέσπιση 

των βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων 
πολιτικής αεροπορίας» (EE L 319, 12.12.1994, σ. 14)ּ 
 

 (σ) «Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε την 
πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιµένες της Κοινότητας» 
(EE L 272, 25.10.1996, σ. 36)ּ 
 

 (τ) «Κανονισµός (ΕΚ) 2176/96 της Επιτροπής της 13ης Νοεµβρίου 1996 για 
προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) 3922/91 του Συµβουλίου στην επιστηµονική 
και τεχνική πρόοδο» (EE L 291, 14.11.1996, σ. 15)ּ 
 

 (υ) «Οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των 
προτύπων της Eurocontrol και τροποποίηση της Οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών 
τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και 
συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας» (EE L 95, 10.04.1996, σ. 
16)ּ  
 

 (φ) «Κανονισµός (ΕΚ) 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την 
ευθύνη του αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος» (EE L 285, 17.10.1997, 
σ. 1)ּ 
 

 (χ) «Οδηγία 98/20/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ης Μαρτίου 1998 σχετικά µε την 
τροποποίηση της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ για τον περιορισµό της χρησιµοποίησης 
των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 της σύµβασης για τη διεθνή 
πολιτική αεροπορία, τόµος 1, µέρος ΙΙ, κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση (1988)» (EE 
L 107, 7.04.1998, σ. 4)ּ 
 

 (ψ) «Κανονισµός (ΕΚ) 323/1999 του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα 
συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων» (EE L 40, 
13.02.1999, σ. 1)ּ 
 

 (ω) «Οδηγία 1999/28/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1999 για την 
τροποποίηση του παραρτήµατος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον 
περιορισµό της χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 
16 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 τόµος 1 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, 
δεύτερη έκδοση (1988)» (EE L 118, 21.4.1999, σ. 53)ּ 
 

 (αα) «Κανονισµός (ΕΚ) 925/1999 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 για 
την εγγραφή στα νηολόγια και εκµετάλλευση εντός της Κοινότητας ορισµένων 
τύπων αεριωθουµένων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων που έχουν 
τροποποιηθεί και επαναπιστοποιηθεί ως τηρούντα τα πρότυπα του τόµου Ι, µέρος 
ΙΙ, κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική 
αεροπορία, τρίτη έκδοση» (EE L 115, 4.5.1999, σ. 1)  ּ 
 

607069253 
 (αβ) «Κανονισµός (ΕΚ) 1069/1999 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1999 για 

προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
3922/91 του Συµβουλίου» (EE L 130, 26.05.1999, σ. 16),  
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
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KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
 

Συνοπτικός τίτλος 
 

Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόµοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 
2012. 
 
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(I) του 2011. 
12(Ι) του 2012. 
124(Ι) του 2012. 
 

Άρθρο 2 
 

Ορισµοί 
 

Κατά την έννοια του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 
 
- «Άδεια αεροδροµίου» (aerodrome licence) σηµαίνει την άδεια κατασκευής και λειτουργίας 
αερολιµένα (άδεια αερολιµένα, airport licence) ή πεδίου προσγειώσεως (άδεια πεδίου προσγειώσεως, 
airfield licence). 
 

132630765 
- «Άδεια εκµεταλλεύσεως» (operating licence) σηµαίνει την έγκριση η οποία – 
 
* χορηγείται σε επιχείριση από την ∆ηµοκρατία ή το υπεύθυνο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως ή το υπεύθυνο κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο , και 
 
 * επιτρέπει στην επιχείριση αυτή να διενεργεί αεροπορικές µεταφορές, σύµφωνα µε τους όρους της 
άδειας, έναντι αµοιβής ή/και µισθώσεως. 
 
- «Άδεια µέλους ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος» (license of a member of the cockpit personnel) 
σηµαίνει ένα έγκυρο έγγραφο το οποίο- 
 
* εκδίδεται από τη ∆ηµοκρατία ή κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος µέλος που ανήκει 
στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, και 
 
* επιτρέπει στον κάτοχο του την άσκηση καθηκόντων µέλους του ιπτάµενου τεχνικού προσωπικού σε 
αεροσκάφος που είναι νηολογηµένο στη ∆ηµοκρατία ή σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή 
σε κράτος µέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο. Ο ορισµός περιλαµβάνει και 
∆ικαιώµατα συνδεδεµενα µε το έγγραφο.  
 
- «Άδεια χειριστή» (pilot licence) σηµαίνει την Άδεια χειρισµού αεροσκάφους µε την ιδιότητα του 
κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη. 
 
- «Aδιάκοπη πτήση» (non-stop flight) σηµαίνει την πτήση µεταξύ δύο αεροδροµίων, η οποία δεν 
περιλαµβάνει ενδιάµεσες προσγειώσεις. 
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(Βλ. επίσης «αδιάκοπο Αεροπορικό δροµολόγιο», «πτήση») 
 

933082461 
- «Aδιάκοπο Αεροπορικό δροµολόγιο» (non-stop air service) σηµαίνει το δροµολόγιο µεταξύ δύο 
αεροδροµίων, το οποίο δεν περιλαµβάνει ενδιάµεσες προσγειώσεις. 
 
(Βλ. επίσης «αδιάκοπη πτήση», «απευθείας πτήση», «Αεροπορικό δροµολόγιο», «απευθείας 
αεροπορικό δροµολόγιο», «έκτακτο αεροπορικό δροµολόγιο», «τακτικό αεροπορικό δροµολόγιο  
 
2(α) του 6(Ι) του 2008. 
- «Αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο» (civil subsonic jet aeroplane) σηµαίνει το 
Αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, του οποίου η µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 
απογειώσεως είναι τουλάχιστον 34000 χιλιόγραµµα ή του οποίου η µέγιστη πιστοποιηµένη 
χωρητικότητα για τον τύπο του συγκεκριµένου αεροπλάνου είναι τουλάχιστον 19 θέσεις επιβατών, 
εκτός από τις θέσεις µόνο για το Πλήρωµα· 
 
(Βλ. επίσης «επαναπιστοποιηµένο αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο»)  
 
- «Αεροδρόµιο» (aerodrome) σηµαίνει κάθε χερσαίο, υδάτινο ή άλλο τεχνητά κατασκευασµένο χώρο 
που είναι προορισµένος να χρησιµοποιείται για την άφιξη και αναχώρηση αεροσκαφών. 
 
- «Αεροδρόµιο δηµόσιας χρήσεως» (aerodrome in public use) σηµαίνει το αεροδρόµιο, του οποίου η 
χρήση είναι ανοικτή, στο πλαίσιο της χωρητικότητάς του και σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας 
του, σε οποιοδήποτε αεροσκάφος δικαιούµενο να κυκλοφορεί στον Κυπριακό εναέριο χώρο, σε 
οποιονδήποτε αεροµεταφορέα και στο κοινό εν γένει. 
 
- «Αεροδρόµιο ιδιωτικής χρήσεως» (aerodrome in private use) σηµαίνει το αεροδρόµιο που δεν είναι 
δηµόσιας χρήσεως. 
 
(Βλ. επίσης «δηµόσιο αεροδρόµιο», «ιδιωτικό αεροδρόµιο», «κρατικό αεροδρόµιο», «στρατιωτικό 
αεροδρόµιο».) 
 

587818682 

- «Αερολιµένας» (airport) σηµαίνει το αεροδρόµιο που διαρρυθµίστηκε ειδικά για την άφιξη, την 
Προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγµούς των αεροσκαφών, και περιλαµβάνει τις βοηθητικές 
εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να χρειάζονται για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση των 
αεροσκαφών, καθώς και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εµπορικές αεροπορικές 
υπηρεσίες. 
 
(Βλ. επίσης «πλήρως συντονισµένος αερολιµένας», «συντονισµένος αερολιµένας», «σύστηµα 
αερολιµένων».)  
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Αεροµεταφορέας» (air carrier) σηµαίνει κάθε επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών µε έγκυρη 
άδεια εκµεταλλεύσεως. 
 
(Βλ. επίσης «αεροµεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου», «κοινοτικός 
αεροµεταφορέας».) 
 
- «Αεροµεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου» (ΕΚΑΧ) (European Common 
Aviation Area air carrier) σηµαίνει τον αεροµεταφορέα, του οποίου η άδεια εκµεταλλεύσεως έχει 
εκδοθεί από κράτος που ανήκει στον ΕΚΑΧ, σύµφωνα µε την Συµφωνία για τον ΕΚΑΧ. 
 
(Βλ. επίσης «αεροµεταφορέας», «κοινοτικός αεροµεταφορέας».)  
 
- «Αεροναυτιλιακές υπηρεσίες» (air navigation services) περιλαµβάνουν πληροφορίες, οδηγίες και 
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άλλες διευκολύνσεις παρεχόµενες σχετικά µε την πτήση ή την κίνηση αεροσκαφών, στον αέρα ή στο 
έδαφος, καθώς και τον έλεγχο κινήσεως οχηµάτων σε οποιοδήποτε µέρος του αεροδροµίου που 
χρησιµοποιείται για την κίνηση αεροσκαφών. 
 

(Άρθρο 2) 
 

892836093 

- «Αεροπορική γραµµή» (air route) σηµαίνει την αεροπορική σύνδεση δύο αερολιµένων προς 
εκτέλεση δηµόσιων αεροπορικών µεταφορών. 
 
- «Αεροπορική µεταφορά» (carriage by air) σηµαίνει την αεροπορική µεταφορά προσώπων ή/και 
φορτίου έναντι αµοιβής ή/και µισθώσεως. 
 
(Βλ. επίσης «δηµόσια αεροπορική µεταφορά», «διεθνής αεροπορική µεταφορά».) 
 
- «Αεροπορικό ατύχηµα» (air accident), βλ. «ατύχηµα». 
 
- «Αεροπορικό δροµολόγιο» (air service) σηµαίνει την πτήση ή σειρά πτήσεων προς µεταφορά 
επιβατών ή/και φορτίου έναντι αµοιβής ή/και µισθώσεως. 
 
(Βλ. επίσης «αδιάκοπο Αεροπορικό δροµολόγιο», «απευθείας Αεροπορικό δροµολόγιο», «έκτακτο 
Αεροπορικό δροµολόγιο», «τακτικό Αεροπορικό δροµολόγιο».) 
 
- «Αεροπορικό επάγγελµα» περιλαµβάνει τα επαγγέλµατα του ιπτάµενου τεχνικού προσωπικού και 
του προσωπικού θαλάµου επιβατών του αεροσκάφους. 
 
- «Αεροπορικός ναύλος» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
(Βλ. επίσης «βασικός ναύλος», «κανονικό κόµιστρο», «κόµιστρο», «τιµή ναυλώσεως», «τιµή 
ναυλώσεως κατά θέση».) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004. 
 

857605636 
(Άρθρο 2) 

 
- «Αεροσκάφος» (aircraft) σηµαίνει κάθε συσκευή ικανή προς πτήση σε ύψος τριάντα τουλάχιστον 
µέτρων από το έδαφος και περιλαµβάνει: 
 
1. αεροσκάφη ελαφρότερα από τον αέρα ( lighter than air aircraft)  
 
(α) χωρίς κινητήρα (non-power driven) (αερόστατα, balloons) 
 
(αα) ελεύθερα αερόστατα (free balloons) 
 
(αα) προσδεδεµένα αερόστατα (captive balloons) 
 
(β) µε κινητήρα (power driven) (αερόπλοια,airships) 
 
1. αεροσκάφη βαρύτερα από τον αέρα (heavier than air aircraft) 
 
(α) χωρίς κινητήρα (non-power driven) 
 

261331677 

(αα) ανεµόπτερα (gliders) 
 
(ββ) αετούς (kites)  
 
(β) µε κινητήρα (power driven) (πτητικές µηχανές, flying mashines) 
 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

(αα) Αεροπλάνα (aeroplanes) 
 
(ι) Αεροπλάνα ξηράς (landplanes) 
 
(ιι) Αεροπλάνα θάλασσας (seaplanes) 
 
(ιιι) Αεροπλάνα αµφίβια (amphibian aeroplanes) 
 
(ι) ελικοφόρα αεροπλάνα (propeller driven aeroplanes) 
 
(ιι) αεριωθούµενα αεροπλάνα (jet powered aeroplanes) 
 

343549549 
- υποηχητικα (subsonic) 
 
- υπερηχητικά (supersonic) 
 
(ββ) στροφειόπτερα (rotocraft) 
 
(ι) ελικόπτερα (helicopters) 
 
(ιι) γυρόπλανα (gyroplanes) 
 
3. άλλα αεροσκάφη τα οποία καθορίζει ο Υπουργός µε διάταγµα.  
 
(Βλ. επίσης «αεροσκάφος εν πτήσει», «κρατικό αεροσκάφος», «πολιτικό αεροσκάφος», «στρατιωτικό 
αεροσκάφος». 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Αεροσκάφος εν λειτουργία» (aircraft in service) λογίζεται το αεροσκάφος από την στιγµή 
ενάρξεως της προετοιµασίας της πτήσεως του από το προσωπικό εδάφους ή το πλήρωµα για µία 
συγκεκριµένη πτήση µέχρι την πάροδο εικοσιτεσσάρων ωρών από οποιαδήποτε προσγείωση. Η 
περίοδος λειτουργίας περιλαµβάνει εν πάση περιπτώσει ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία το 
αεροσκάφος είναι εν πτήσει. 
 

654207944 
- «Αεροσκάφος εν πτήσει» (aircraft in flight) λογίζεται το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε χρόνο από την 
στιγµή που, µετά την επιβίβαση των επιβατών, κλείνονται όλες οι εξωτερικές θύρες του 
αεροσκάφους, µέχρι την στιγµή που µία από τις θύρες αυτές ανοίγεται προς αποβίβαση. Σε 
περίπτωση αναγκαστικής προσγειώσεως η πτήση θεωρείται ότι συνεχίζεται, µέχρις ότου οι αρµόδιες 
κρατικές αρχές αναλάβουν την ευθύνη για το αεροσκάφος, τα επιβαίνοντα πρόσωπα, το φορτίο και τα 
λοιπά µεταφερόµενα αντικείµενα. 
 
2(α) του 124(Ι) του 2012 
- «Αίτια» (causes) σηµαίνει ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασµό αυτών που 
οδήγησαν σε ατύχηµα ή συµβάν. Η διαπίστωση των αιτιών δεν συνεπάγεται τον καταλογισµό 
σφάλµατος ή τον καθορισµό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης. 
 
- «Αναγνώριση Άδειας» (recognition of license) σηµαίνει την έγκριση χρησιµοποιήσεως σε 
αεροσκάφος νηολογηµένο στη ∆ηµοκρατία ή σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος 
µέλος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε 
αυτήν δικαιώµατα. 
 
- «Aναλογία παρακάµψεως» (by-pass ratio) σηµαίνει τον λόγο της µάζας του αέρα που παρακάµπτει 
τον θάλαµο καύσεως προς την µάζα του αέρα που διέρχεται µέσω του θαλάµου καύσεως κατά την 
µέγιστη ώθηση, όταν η µηχανή βρίσκεται ακίνητη υπό συνθήκες ∆ιεθνούς Υποδειγµατικής 
Ατµόσφαιρας στο επίπεδο της θάλασσας. 
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- «Απαγορευµένη περιοχή» (prohibited area) σηµαίνει τον καθορισµένων διαστάσεων εναέριο χώρο 
πάνω από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, εντός του 
οποίου απαγορεύεται η πτήση πολιτικών αεροσκαφών. 
 
- «Απευθείας Αεροπορικό δροµολόγιο» (direct air service) σηµαίνει το δροµολόγιο µεταξύ δύο 
αεροδροµίων, το οποίο περιλαµβάνει ενδιάµεσες προσγειώσεις, άλλα εκτελείται µε το ίδιο 
αεροσκάφος και τον ίδιο αριθµό πτήσεως. 
 
- «Απευθείας πτήση» (direct flight) σηµαίνει την πτήση µεταξύ δύο αεροδροµίων, η οποία 
περιλαµβάνει ενδιάµεσες προσγειώσεις, άλλα εκτελείται µε το ίδιο αεροσκάφος και τον ίδιο αριθµό 
πτήσεως. 
 
- «Απλό προϊόν αεροπορικής µεταφοράς» (unbundled air transport product) σηµαίνει την αεροπορική 
µεταφορά επιβάτη µεταξύ δύο αερολιµένων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών υπηρεσιών 
και πρόσθετων παροχών που προσφέρονται προς πώληση η/και πωλούνται ως συστατικό µέρος του 
προϊόντος αυτού. 
 

737796723 

(Βλ. «προϊόν αεροπορικής µεταφοράς», «συνδυασµένο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς».)  
 
- «Απογείωση» (take-off) περιλαµβάνει και την αποθαλάσσωση. 
 
- «Αποδοχή άδειας» (acceptance of license) σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη αναγνωρίσεως ή 
επικυρώσεως από τη ∆ηµοκρατία ή κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει 
στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο µιάς άδειας που εκδόθηκε από ένα από αυτά τα κράτη 
µαζί µε τα προβλεπόµενα σε αυτήν δικαιώµατα και πιστοποιήσεις. Η αποδοχή, η οποία µπορεί να 
γίνει και µε την έκδοση εθνικής άδειας, δεν µπορεί να επεκτείνεται σε χρόνο µικρότερο από τον 
χρόνο ισχύος της αρχικής άδειας. 
 
- «Αποσκευή» (baggage) σηµαίνει κάθε αντικείµενο που φέρεται µε οποιοδήποτε τρόπο από ένα 
πρόσωπο κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. Στην περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού η αποσκευή 
θεωρείται ως- 
 
* παραδιδόµενη, όταν, µετά την καταγραφή της στον αερολιµένα αναχωρήσεως, δεν είναι προσιτή 
στο εν λόγω πρόσωπο κατά την διάρκεια της πτήσεως ούτε κατά την ενδεχόµενη ενδιάµεση στάση, 
 
* χειραποσκευή, όταν το εν λόγω πρόσωπο την παίρνει στον θάλαµο του αεροσκάφους. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Αποτελεσµατικός Έλεγχος» (effective control) σηµαίνει την σχέση που συνίσταται από 
∆ικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία, είτε χωριστα είτε από κοινού, λαµβάνοντας επίσης 
υπ’ οψη τις συγκεκριµένες πραγµατικές ή νοµικές περιστάσεις, επιτρέπουν την άµεση ή έµµεση 
άσκηση αποφασιστικής επιρροής σε µία επιχείριση, βάσει ιδίως – 
 
- του δικαιώµατος χρήσεως του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως, 
 

377838492 
 - δικαιωµάτων ή συµβάσεων που παρέχουν αποφασιστική επιρροή στην σύνθεση, την ψηφοφορία ή 
τις αποφάσεις των οργάνων της επιχειρίσεως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο επηρεάζουν 
αποφασιστικά την λειτουργία της επιχειρήσεως. 
 
- «Αρµόδια αρχή» (competent authority) σηµαίνει το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου 
Συγκοινωνιων και Εργων. 
 
- «Άρνηση επιβιβάσεως» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
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- «Αρχή» (authority) βλ. «αρµόδια αρχή». 
 
- «Αρχή αδειών» (air transport licensing authority) σηµαίνει την κατά το Άρθρο 112 (Άδεια 
εκµεταλλεύσεως) παράγραφος 5 αρχή. 
 

(Άρθρο 2) 
 
2(α) του 124(Ι) του 2012 
- «Ατύχηµα» (accident) σηµαίνει γεγονός συνδεόµενο µε τη λειτουργία αεροσκάφους, το οποίο, στην 
περίπτωση επανδρωµένου αεροσκάφους, επέρχεται στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που ένα 
πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγµής που όλοι οι 
επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί ή στην περίπτωση µη επανδρωµένου αεροσκάφους, συµβαίνει στο 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που το αεροσκάφος είναι έτοιµο να κινηθεί για να αναχωρήσει 
µέχρι τη στιγµή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστηµα 
πρόωσης απενεργοποιείται, κατά το οποίο:  
 
(α) επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός προσώπου εξαιτίας: 
 
(i) του γεγονότος ότι βρισκόταν µέσα στο αεροσκάφος, 
 
(ii) της άµεσης επαφής του µε οποιοδήποτε τµήµα του αεροσκάφους συµπεριλαµβανοµένων των 
τµηµάτων που τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή 
 

972788870 
(iii) της άµεσης έκθεσης του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων, 
 
εκτός αν πρόκειται για τραυµατισµούς οφειλοµένους σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυµατισµούς ή 
τραυµατισµούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυµατισµός συµβαίνει σε λαθρεπιβάτες 
που κρύβονται εκτός των ζωνών, στις οποίες έχουν κανονικά πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωµα. ή  
 
(β) το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δοµικά του µέρη, η οποία αλλοιώνει τη δοµική 
αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα πτητικά χαρακτηριστικά του και για την οποία κανονικά απαιτείται 
σηµαντική επισκευή ή αντικατάστηση του δοµικού στοιχείου που έχει υποστεί βλάβη, εκτός εάν 
πρόκειται για ζηµιά ή βλάβη κινητήρα, όταν η ζηµιά περιορίζεται σε ένα κινητήρα 
συµπεριλαµβανοµένων του περιβλήµατος ή των εξαρτηµάτων του, στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις 
κεραίες, τους ανιχνευτήρες, τα ελαστικά, το σύστηµα πέδησης, τους τροχούς, τα αεροδυναµικά 
περιβλήµατα, τα τοιχώµατα, τις θυρίδες σκέλους προσγείωσης, τους υαλοπίνακες, το περίβληµα του 
αεροσκάφους, όπως µικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις ή σε ελάσσονες ζηµιές στα πτερύγια του κύριου 
στροφείου, στα πτερύγια του ουραίου στροφείου, στο σύστηµα προσγείωσης, καθώς επίσης σε ζηµιές 
λόγω χαλαζόπτωσης ή πρόσκρουσης πτηνών συµπεριλαµβανοµένων των οπών στο ραδιοθόλο· ή 
 
(γ) το αεροσκάφος απολεσθεί ή είναι τελείως απρόσιτο. 
 

(Aρθρο 2) 
 
- «Αυτοεξυπηρέτηση» (self-handling) σηµαίνει την παροχή εις εαυτόν από ένα χρήστη του 
αερολιµένα υπηρεσιών εδάφους µιάς ή περισσοτέρων κατηγοριών, χωρίς την σύναψη οποιασδήποτε 
συµβάσεως µε τρίτο για την παροχή τους. Κατά την έννοια του παρόντος ορισµού, οι χρήστες δεν 
λογίζονται έναντι αλλήλων ως τρίτοι, όταν ο ένας κατέχει πλειοψηφική συµµετοχή στον άλλο ή όταν 
µία και η αυτή ενοτητα κατέχει πλειοψηφική συµµετοχή στον καθένα. 
 
- «Βασικός ναύλος» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
(Βλ. επίσης «αεροπορικός ναύλος», «ναύλος».) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Βελτίωση παροχής» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
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- «Γνωστοποίηση», σε περίπτωση που γίνεται από τον Υπουργό ή τον διευθυντή της αρµόδιας αρχής 
σηµαίνει Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

(Άρθρο 2) 
 
2(β) του 124(Ι) του 2012. 
- «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
 

80210685 
- «∆ηµόσια αεροπορική µεταφορά» (public carriage by air) σηµαίνει την αεροπορική µεταφορά που 
είναι ανοικτή στο Κοινό 
 
(Βλ. «αεροπορική µεταφορά», «διεθνής αεροπορική µεταφορά».) 
 
- «∆ηµόσιο αεροδρόµιο» (public aerodrome) σηµαίνει το αεροδρόµιο, του οποίου η εκµετάλλευση, 
άσχετα από την επ’ αυτού κυριότητα, ασκείται από το κράτος, οργανισµό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή 
άλλο νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ελεγχόµενο 
οικονοµικά από το κράτος, οργανισµό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµόσιου 
δικαίου. 
 
- «∆ιάρκεια ταξιδιού» (journey time) σηµαίνει το χρονικό διάστηµα µεταξύ προγραµµατισµένης 
αναχωρήσεως και αφίξεως.  
 
- «∆ιάρκεια πτήσεως» (duration of flight) σηµαίνει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το 
αεροσκάφος βρίσκεται εν πτήσει. 
 
(Βλ. «εν πτήσει») 
 
- «∆ιάταγµα», σηµαίνει το διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς 
τον Υπουργό) παράγραφος 1. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «∆ιεθνής αεροπορική µεταφορά» (international carriage by air) σηµαίνει την αεροπορική µεταφορά 
στην οποία, βάσει της συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, ο τόπος αναχωρήσεως και ο τόπος 
προορισµού, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι διακοπή της µεταφοράς ή µεταφόρτωση, βρίσκονται είτε 
εντός των εδαφών δύο κρατών, είτε εντός του εδάφους ενός και µόνον κράτους, εφόσον έχει 
συµφωνηθεί ο τόπος ενδιάµεσου σταθµού εντός του εδάφους άλλου κράτους. Η αεροπορική 
µεταφορά µεταξύ δύο σηµείων εντός του εδάφους ενός και µόνον κράτους, χωρίς να έχει 
συµφωνηθεί ο τόπος ενδιάµεσου σταθµού εντός του εδάφους άλλου κράτους, δεν νοείται ως διεθνής 
αεροπορική µεταφορά, έστω και αν έχει συµφωνηθεί να εγκαταλείπει η πτήση προσωρινά τον 
εναέριο χώρο του πρώτου κράτους. 
 

768626391 

Η αεροπορική µεταφορά που εκτελείται από διαδοχική σειρά αεροµεταφορέων θεωρείται αδιαίρετη 
αεροµεταφορά, εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη την εκλαµβάνουν ως µία και µόνη δραστηριότητα, 
είτε αυτή έχει συµφωνηθεί υπό την µορφή µιάς και µόνο συµβάσεως ή σειράς συµβάσεων, και δεν 
χάνει τον διεθνή της χαρακτήρα απλώς επειδή µία σύµβαση ή µία σειρά συµβάσεων εκτελείται 
πλήρως εντός του εδάφους του ίδιου κράτους. 
 
(Βλ. «αεροπορική µεταφορά», «δηµόσια αεροπορική µεταφορά».) 
 
- «∆ιεθνής κοινοτικός αερολιµένας» (international Community airport) σηµαίνει κάθε κοινοτικό 
αερολιµένα, ο οποίος, µετά από άδεια που χορηγείται από την αρµόδια αρχή, µπορεί να 
χρησιµοποιείται για τις αεροπορικές συγκοινωνίες µε τρίτες χώρες. 
 

(Άρθρο 2) 
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- «∆ιεθνής σύµβαση της Βαρσοβίας 1929» σηµαίνει- 
 
* την διεθνή σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων σχετικών µε τις διεθνείς αεροπορικές 
µεταφορές, που υπογράφηκε στην Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, και κυρώθηκε µε το περί 
Μεταφοράς δι’ Αέρος (Αποικίες, Προτεκτορατα και Εµπεπιστευµενα Εδάφη) ∆ιάταγµα του 1953, 
 
* την διεθνή σύµβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε στην Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955, 
και κυρώθηκε µε τον περί του Πρωτοκόλλου της Χάγης και της Συµβάσεως της Γκουανταλαχάρας 
(Κυρωτικό) Νόµο του 1970,  
 
* την συµπληρωµατική της συµβάσεως της Βαρσοβίας διεθνή σύµβαση που υπογράφηκε στην 
Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου 1961 και κυρώθηκε µε τον περί του Πρωτοκόλλου της Χάγης 
και της Συµβάσεως της Γκουανταλαχάρας (Κυρωτικό) Νόµο του 1970, 
 
ανάλογα µε το ποιά από αυτές διέπει την σύµβαση µεταφοράς του συγκεκριµένου επιβάτη, καθώς 
και -  
 
* όλες τις διεθνείς πράξεις που συµπληρώνουν την σύµβαση της Βαρσοβίας, συνδέονται µε αυτήν 
και είναι σε ισχύ. 
 

608835816 
- “∆ιεθνής σύµβαση του Μόντρεαλ 1971” σηµαίνει την διεθνή σύµβαση περί καταστολής 
παρανόµων πράξεων στρεφοµένων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που υπογράφηκε 
στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971 και κυρώθηκε µε τον περί της Συµβάσεως περί 
Καταστολής Παρανόµων Πράξεων στρεφοµένων κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας 
(Κυρωτικό) Νόµο του 1973 - όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολο του Μόντρεαλ 1988 περί 
καταστολής παρανόµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που υπηρετούν την διεθνή πολιτική 
αεροπορία, που υπογράφηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 1988 και κυρώθηκε µε τον περί του Πρωτοκόλλου 
της Πόλης της Γουατεµάλας και των Τεσσάρων Πρωτοκόλλων του Μόντρεαλ (Κυρωτικό) Νόµο του 
1989. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «∆ιεθνής σύµβαση του Μόντρεαλ 1999» σηµαίνει την διεθνή σύµβαση για την ενοποίηση 
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 
Αυγούστου 1999 και κυρώθηκε µε τον περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Ενοποίηση Ορισµένων 
Κανόνων στις ∆ιεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Κυρωτικό) Νόµο του 2002.  
 
- «∆ιεθνής σύµβαση του Σικάγου 1944» σηµαίνει την διεθνή σύµβαση περί διεθνούς πολιτικής 
αεροπορίας, που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 και κυρώθηκε µε τον περί της 
Σύµβασης ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και ∆εκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 
1947εως 1984 (Κυρωτικό) και περί συναφών Θεµάτων Νόµο του 1988. 
 
- “∆ιεθνής σύµβαση του Τόκυο 1963” σηµαίνει την διεθνή σύµβαση περί αδικηµάτων και ετέρων 
πράξεων τελουµένων επί αεροσκαφών, που υπογράφηκε στις 14 Σεπτεµβρίου 1963 και κυρώθηκε µε 
τον περί της Συµβάσεως περί Αδικηµάτων και Ετέρων Πράξεων Τελουµένων επί Αεροσκαφών 
(Κυρωτικό) Νόµο του 1972. 
 
- “∆ιεθνής σύµβαση της Χάγης 1970” σηµαίνει την διεθνή σύµβαση περί καταστολής παρανόµων 
καταλήψεων αεροσκαφών, που υπογράφηκε στην Χάγη στις 16 ∆εκεµβρίου 1970 και κυρώθηκε µε 
τον περί της Συµβάσεως περί Καταστολής Παρανόµων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικό) 
Νόµο του 1972. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «∆ιερεύνηση αεροπορικού ατύχηµατος ή συµβάντος», βλ. «έρευνα». 
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- «Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα» ∆ιαγραφή µε το 2 και 3(α) του 96(Ι) του 2011. 
 

559337913 
- «∆ιευκολύνσεις διανοµής» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «∆ικαιούχος αποζηµιώσεως» (person entitled to compensation) σηµαίνει τον επιβάτη ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να εγείρει αξιώσεις αποζηµιώσεως κατά του αεροµεταφορέα, 
σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο. 
 
- «∆ικαίωµα µεταφορών» (traffic right) σηµαίνει το δικαίωµα ενός αεροµεταφορέα να µεταφέρει 
Επιβάτες ή/και φορτίο στο πλαίσιο ενός Αεροπορικού δροµολογίου. 
 
- «∆ικαιώµατα αδειας» (ratings) σηµαίνουν τις παρατηρήσεις που αναγράφονται σε αδεια ή σε 
ξεχωριστό έγγραφο και που καθορίζουν ειδικούς όρους, δικαιώµατα ή περιορισµούς συνδεδεµένους 
µε την αδεια. 
 
- «∆ιπλή κράτηση» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «∆ροµολόγιο» (air service), βλ. «Αεροπορικό δροµολόγιο». 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Εθελοντής επιβάτης» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Ειδικό Τραβηκτικό ∆ικαίωµα, ΕΤ∆» (Special Drawing Right, SDR) σηµαίνει το δικαίωµα όπως 
ορίζεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund) 
 

731940507 
- «Εισιτήριο» (ticket) σηµαίνει το έγκυρο έγγραφο που παρέχει αξίωση προς µεταφορά ή το 
ισοδύναµο του, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής µορφής του, το οποίο έχει εκδοθεί ή 
εγκριθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον εξουσιοδοτηµένο πράκτορα του. 
 
- «Έκτακτο Αεροπορικό δροµολόγιο» (non-scheduled air service) σηµαίνει το αεροπορικό 
δροµολόγιο που δεν είναι τακτικό. 
 
(Βλ. επίσης «αεροπορικό δροµολόγιο», «αδιάκοπο αεροπορικό δροµολόγιο», «απευθείας 
αεροπορικό δροµολόγιο», «τακτικό αεροπορικό δροµολόγιο».) 
 
2 του 12(Ι) του 2012. 
«Ελάχιστο Όριο Παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει: 
 
- Αναφορικά µε Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που 
υπερίπτανται του εδάφους της ∆ηµοκρατίας, τη διατήρηση τριών τοµέων ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας για την περίοδο µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου (περιλαµβανοµένων) και δύο τοµέων 
για την υπόλοιπη περίοδο του έτους, νοουµένου ότι σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, ο χρόνος ανοίγµατος τοµέων δεν θα είναι λιγότερος από το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό της 
υπηρεσίας που καθορίζει η Κεντρική Μονάδα διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. 
 
- Αναφορικά µε Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη που 
ευρίσκονται εν πτήσει ή κινούνται στην περιοχή ελιγµών ορισµένου αεροδροµίου, τη συνεχή 
διατήρηση της παρεχόµενης υπηρεσίας µε διακοπή των υπηρεσιών όχι συχνότερα από µία φορά ανά 
εβδοµάδα και για διάρκεια όχι µεγαλύτερη από δύο ώρες κάθε φορά, νοουµένου ότι σε ουδεµία 
τέτοια διακοπή θα επηρεάζονται περισσότερες από οκτώ πτήσεις και ότι τέτοιες διακοπές δεν θα 
γίνονται ταυτόχρονα στους αερολιµένες Λάρνακας και Πάφου. 
 
- «Έλεγχος» (control), βλ. «αποτελεσµατικός ελεγχος». 
 
2(β) του 124(Ι) του 2012. 
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- «Εµπλεκόµενο πρόσωπο» (person involved) σηµαίνει -  
 
(α) ιδιοκτήτη, µέλος πληρώµατος ή φορέα εκµετάλλευσης του εµπλεκόµενου σε ατύχηµα ή σοβαρό 
συµβάν αεροσκάφους· 
 
(β) κάθε πρόσωπο εµπλεκόµενο στη συντήρηση, σχεδιασµό, κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους ή 
στην κατάρτιση του προσωπικού του· 
 
(γ) κάθε πρόσωπο εµπλεκόµενο στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, 
πληροφοριών πτήσης ή αερολιµενικής εξυπηρέτησης, που έχει παράσχει υπηρεσίες για το 
αεροσκάφος· 
 

829306066 
(δ) το προσωπικό της αρµόδιας αρχής· ή 
 
(ε) το προσωπικό του EASA. 
 
- «Εν πτήσει» (in flight) βλ. «αεροσκάφος εν πτήσει». 
 
- «Εναέρια κυκλοφορία» (air traffic) σηµαίνει το σύνολο των αεροσκαφών που ευρίσκονται εν 
πτήσει ή κινούνται στην περιοχή ελιγµών ορισµένου αεροδροµίου.  
 
- «Ενδοκοινότικη πτήση» (intra-Community flight) σηµαίνει την πτήση αεροσκάφους µεταξύ δύο 
κοινοτικων αεροδροµίων χωρίς ενδιάµεσες στάσεις, η οποία δεν αναχωρεί από αεροδρόµιο τρίτης 
χώρας ούτε φθάνει σε τέτοιο αεροδρόµιο. 
 

(Aρθρo 2) 
 

2(γ) του 124(Ι) του 2012. 
- «Εντεταλµένος επιθεωρητής» (investigator-in-charge) σηµαίνει το µέλος της Επιτροπής 
Εξερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων στο οποίο ανατίθεται, µε βάση τα 
προσόντα του, η ευθύνη για την διοργάνωση, την διεξαγωγή και τον έλεγχο µιάς έρευνας. 
 
- «Επαναπιστοποιηµένο πολιτικό υποηχητικό αεριωθούµενο αεροπλάνο» (recertificated civil 
subsonic jet aeroplane) σηµαίνει το αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, για το οποίο είχε 
αρχικά εκδοθεί πιστοποιητικό θορύβου βάσει των προδιαγραφών του Κεφάλαιου 2 ή ισοδύναµων 
προδιαγραφών, ή για το οποίο δεν είχε αρχικά εκδοθεί πιστοποιητικό θορύβου, και το οποίο έχει 
τροποποιηθεί µε τρόπο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Κεφαλαιου 3 είτε άµεσα µε την 
λήψη τεχνικών µέτρων είτε έµµεσα µε την επιβολή λειτουργικών περιορισµών. Το αεριωθούµενο 
υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο, για το οποίο αρχικά µπορούσε να εκδοθεί µόνο διπλό 
πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών του κεφαλαιου 3 επιβάλλοντας περιορισµούς βάρους, 
θεωρείται ως επαναπιστοποιηµένο. Το αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο το οποίο έχει 
τροποποιηθεί µε τρόπο που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Κεφάλαιου 3, αντικαθιστώντας 
πλήρως τους κινητήρες του µε νέους που έχουν αναλογία παρακάµψεως τουλάχιστον τρια, δεν 
θεωρείται ως επαναπιστοποιηµένο αεροπλάνο. 
 
(Βλ. «Αεριωθούµενο υποηχητικό πολιτικό αεροπλάνο»). 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Επιβεβαιωµένη κράτηση» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 

629189372 
- «Επικύρωση» (validation) σηµαίνει τη ρητή δήλωση της ∆ηµοκρατίας ή ενός κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο ότι µία 
Άδεια που εκδόθηκε από ένα από τα κράτη αυτά µπορεί να χρησιµοποιήται όπως µία αδεια που 
εκδόθηκε από το κράτος που επικυρώνει. 
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- «Επιχείρηση» (undertaking) σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νοµικό πρόσωπο 
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, κάθε δηµόσιο οργανισµό µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα. 
 
- «Επιχειρησιακό αεροσκάφος» (business aircraft), βλ. “τουριστικό ή Επιχειρησιακό αεροσκάφος”.  
 
- «Επιχειρησιακό πρόγραµµα» (business plan) σηµαίνει την λεπτοµερή περιγραφή των 
προβλεπόµενων εµπορικών δραστηριοτήτων του αεροµεταφορέα για µία συγκεκριµένη περίοδο, 
ιδίως σχετικά µε την εξέλιξη της αγοράς και των σχεδιαζόµενων επενδύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων 
αυτών. 
 
- «Έρευνα» (investigation) σηµαίνει την διαδικασία που διεξάγεται µε σκοπό την πρόληψη 
ατυχηµάτων και συµβάντων και περιλαµβάνει την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, την 
συναγωγή πορισµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού του αιτίου ή των αιτίων και, όπου 
πρόσφορο, την έκδοση συστάσεων ασφάλειας. 
 
- «ΕΤ∆» (SDR, Special Drawing Right) σηµαίνει το ειδικό τραβηκτικό δικαίωµα, όπως αυτό 
ορίζεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 
 
- «Ευρωπαϊκός Κοινός Αεροπορικός Χώρος», βλ. «Συµφωνία Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού 
Χώρου». 
 
- «Ζώνη Κυκλοφορίας αεροδροµίου» (aerodrome traffic zone) σηµαίνει τον εναέριο χώρο 
καθορισµένων διαστάσεων υπεράνω του αεροδροµίου, ο οποίος υπηρετεί την προστασία της 
Κυκλοφορίας αεροδροµίου. 
 
- «Ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 

141099512 

(Άρθρο 2) 
 
- «Θανάσιµος τραυµατισµός» (fatal injury) σηµαίνει τον τραυµατισµό προσώπου σε ατύχηµα µε 
συνέπεια τον θάνατο του εντός τριάντα ηµερων από την ηµεροµηνία του ατυχηµατος. 
 
(Bλ. επίσης «τραυµατισµός».) 
 
- «Ιδιωτικό αεροδρόµιο» (private aerodrome) σηµαίνει το αεροδρόµιο που δεν είναι δηµόσιο. 
 
- «Ιπτάµενο τεχνικό πλήρωµα» (flying technical crew) περιλαµβάνει τους χειριστές, πλοηγούς και 
µηχανικούς µε έγκυρες επαγγελµατικές άδειες, που ασκούν καθήκοντα αφορώντα άµεσα τον 
χειρισµό του αεροσκάφους κατά την πτήση. 
 
(Bλ. επίσης «πλήρωµα θαλάµου επιβατών».) 
 
- «Κανονικό κόµιστρο» ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
(Βλ. επίσης “κόµιστρο”) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
“Κανονισµός” σηµαίνει τον κανονισµό που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 259 (Εξουσιοδοτήσεις 
προς το Υπουργικό Συµβούλιο) παράγραφοι 1 εως 5. 
 

308188915 
2(β) του 124(Ι) του 2012. 
- «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 996/2010» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τη διερεύνηση και την 
πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 
94/56/ΕΚ, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε. 
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- “Καταγραφέας πτήσεως” (flight recorder) σηµαίνει καταγραφέα οποιουδήποτε τύπου, 
εγκατάστηµενο στο αεροσκάφος µε σκοπό να διευκολύνει την διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος. 
 
- «Καταναλωτής” (consumer) σηµαίνει το πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες ή προτίθεται να 
αγοράσει ή χρησιµοποιεί προϊόν αεροπορικής µεταφοράς. 
 

(Άρθρο 2) 
 
2 του 12(Ι) του 2012 
«Κεντρική Μονάδα διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει την κεντρική µονάδα 
διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας την οποία έχει συστήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), η οποία έχει αναλάβει το σχεδιασµό, το 
συντονισµό και την εκτέλεση των µέτρων διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. 
 
- «Κεφάλαιο 2» και «Κεφάλαιο 3» ( chapter 2, chapter 3) σηµαίνουν τις προδιαγραφές θορύβου 
όπως ορίζονται στον Τόµο Ι, Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 και Κεφάλαιο 3, αντιστοίχως, του 
Παραρτήµατος 16 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως του Σικάγου. 
 
- «Κίνηση αεροσκάφους» (aircraft movement) σε ένα αεροδρόµιο σηµαίνει την προσγείωση ή 
απογείωση αεροσκάφους στο αεροδρόµιο αυτό. 
 

385961234 
- «Κίνηση επιβάτη» (passenger movement) σε ένα αεροδρόµιο σηµαίνει την αποβίβαση ή επιβίβαση 
επιβάτη σε ή από αεροσκάφος που προσγειώθηκε ή πρόκειται να απογειωθεί στο αεροδρόµιο αυτό.  
 
- «Κοινοτικό αεροδρόµιο» (Community aerodrome), σηµαίνει αεροδρόµιο που βρίσκεται στο 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
- «Κοινοτικός αερολιµένας» (Community airport) σηµαίνει αερολιµένα που βρίσκεται στο 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
- «Κοινοτικός αεροµεταφορέας» (Community air carrier) σηµαίνει τον αεροµεταφορέα του οποίου η 
άδεια εκµεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σύµφωνα µε το 
κοινοτικό δίκαιο. 
 
- «Κοινοτικός αεροµεταφορέας φορτίου» (Community air cargo carrier) σηµαίνει  
 
- τον αεροµεταφορέα φορτίου, ο οποίος έχει και διατηρεί την κεντρική του διοίκηση και τον κύριο 
τόπο εργασιών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και του οποίου η πλειοψηφία των µετοχών είναι και 
παραµένει στην κατοχή κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή/και υπηκόων κρατών µελών, και 
η οποία είναι και συνεχίζει να βρίσκεται υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κρατών ή προσώπων 
αυτών, ή  

 
- τον αεροµεταφορέα φορτίου, που ανταποκρινεται στον ορισµο του Κοινοτικού αεροµεταφορέα. 

 
(Βλ. επίσης «αεροµεταφορέας», «αεροµεταφορέας του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου».) 
 
- «Κόµιστρο» (cargo rate) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 

353022694 
(Βλ. επίσης «κανονικό κόµιστρο».) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Κρατική υπηρεσία» σηµαίνει την υπηρεσία που εξυπηρετεί κρατικούς σκοπούς και περιλαµβάνει 
και τις ένοπλες δυνάµεις, την αστυνοµία, το τελωνείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 
 
- «Κρατικό αεροδρόµιο» (state aerodrome) σηµαίνει το αεροδρόµιο που χρησιµοποιείται για 
σκοπους των κρατικων υπηρεσιών και περιλαµβάνει και τα στρατιωτικα αεροδροµια. 
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- «Κρατικό αεροσκάφος» (state aircraft) σηµαίνει το αεροσκάφος που χρησιµοποιείται για σκοπούς 
των κρατικών υπηρεσιών και περιλαµβάνει και τα στρατιωτικα αεροσκάφη. 
 
- «Κράτος εκµεταλλεύσεως» (state of the operator) σηµαίνει το κράτος στην επίκρατεια του οποίου 
βρίσκεται η εδρα της επιχειρήσεως που εκµεταλλευται το αεροσκάφος ή, αν δεν υπάρχει εδρα, η 
κατοικια του προσώπου που εκµεταλλευεται το αεροσκάφος.  
 
- «Κράτος κατασκευής» (state of manufacture) σηµαίνει το κράτος το οποίο ασκει δικαιοδοσια επί 
της επιχειρήσεως η οποία είναι υπευθυνη για την τελικη συναρµολογηση του αεροσκάφους. 
 
-«Κράτος νηολογησεως» (state of registry) σηµαίνει το κράτος στο Νηολόγιο του οποίου είναι 
εγγεγραµµενο το αεροσκάφος. 
 
- «Κράτος περιστατικου» (state of occurrence) σηµαίνει το κράτος στην επίκρατεια του οποίου 
λαµβάνει χώρα Αεροπορικό ατύχηµα ή συµβαν. 
 
- «Κράτος σχεδιασµου» (state of design) σηµαίνει το κράτος το οποίο ασκει δικαιοδοσια επί της 
επιχειρήσεως η οποία είναι υπευθυνη για τον σχεδιασµο του τύπου του αεροσκάφους.  
 

38203060 
(Άρθρο 2) 

 
- «Κυβερνητης» (pilot in-command) σηµαίνει τον χειριστή, ο όποιος ορισθηκε από τον 
εκµεταλλευοµενο το αεροσκάφος ως κυβερνητης του αεροσκάφους, ή, ελλειψει τετοιου προσώπου 
ή, αν ο κυβερνητης χασει για οποιονδηποτε λογο την ικανοτητα να κυβερνα το αεροσκάφος, το 
πρόσωπο που κατά το κρισιµο χρονικό σηµειο κυβερνα το αεροσκάφος. 
 
- «Κυκλοφορία αεροδροµίου» (aerodrome traffic) σηµαίνει την επί του εδάφους Κυκλοφορία 
αεροσκαφών εντός της περιοχης ελιγµών του αεροδροµίου, και την Κυκλοφορία αεροσκαφών που 
εισερχονται, εξερχονται ή ευρίσκονται εντός του αεροδροµίου, καθώς και την Κυκλοφορία 
ιπταµενων αεροσκαφών που βρίσκονται υπεράνω ή πλησιον του αεροδροµίου.  
 
(Βλ. επίσης «Εναέρια Κυκλοφορία».) 
 
- «Κυπριακό αεροσκάφος» σηµαίνει αεροσκάφος εγγεγραµµενο στο Κυπριακό Νηολόγιο 
Αεροσκαφών δυνάµει του άρθρου 11 (εγγραφη). 
 
- «Κυπριακος εναεριος χώρος» σηµαίνει τον εναέριο χώρο της ∆ηµοκρατίας. 
 
- «Κύριο έκθεµα» ( principal display) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Λειτουργικος περιορισµός» (operational restriction) σηµαίνει τον περιορισµο µαζας που 
επίβαλλεται στο αεροπλάνο ή/και τον λειτουργικο περιορισµο εντός του πεδίου ελέγχου του 
κυβερνήτη αεροσκάφους ή του εκµεταλλευοµενου το αεροσκάφος, όπως η µειωµενη χρήση των 
πτερυγιων. 
 
- « Λογαριασµος διαχειρισεως» (management account) σηµαίνει την λεπτοµερή αναφορα εσοδων και 
εξοδων κατά την συγκεκριµένη περίοδο µε µιαν ανάλυση των σχετικών µε τις αεροπορικές 
µεταφορές και των λοιπών δραστηριοτήτων, καθώς και των χρηµατικων και µη χρηµατικων 
στοιχείων. 
 

661067724 
(Aρθρo 2) 

 
- «Μητρικος αεροµεταφορέας» (parent air carrier) σηµαίνει τον αεροµεταφορέα ο όποιος, άµεσα ή 
έµµεσα, µονος ή από κοινού µε αλλους, έχει την κυριότητα ενός πωλητή συστηµάτων ή ασκει 
αποτελεσµατικό έλεγχο επ’ αυτού, καθώς και τον αεροµεταφορέα ο όποιος ανήκει στον µητρικο 
αεροµεταφορέα ή ελεγχεται αποτελεσµατικα από αυτον. 
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- « Νεοεισερχοµενος αεροµεταφορέας» (new entrant) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
3(γ) του 96(Ι) του 2011. 
- «Οδηγία 2009/12/ΕΚ», σηµαίνει την Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιµενικά τέλη, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 
 
- «Οργανισµος εκµεταλλεύσεως αερολιµένα» (airport operator) σηµαίνει το νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικου ή δηµοσιου δικαιου που κατέχει Άδεια αερολιµένα.  
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Πάροχος υπηρεσιών εδάφους» (supplier of groundhandling services) σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που παρέχει σε τρίτους µία ή περισσοτερες κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους. 
 
- «Παραρτηµα 16/5» (Αnnex 16/5) σηµαίνει τον Τόµο Ι (Θορυβος Αεροσκαφών) του Παραρτήµατος 
16 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως του Σικάγου, όπως αυτό ισχύει από 26 Νοεµβριου 1981, σύµφωνα µε 
την Τροποποίηση 5. 
 

444756448 
- «Πεδίο προσγειώσεως» (airfield) σηµαίνει το αεροδρόµιο που δεν είναι αερολιµένας. 
 
- «Περίοδος προγραµµατισµου δροµολογιων» (scheduling period) σηµαίνει την θερινη ή χειµερινη 
περίοδο στα προγραµµατα των αεροµεταφορέων. 
 
- «Περιοχή αεροδροµίου» (aerodrome area) σηµαίνει την οριζοµενη στο Άρθρο 38 (Περιορισµοί 
Κυριότητας) παραγραφος 3 περιοχή. 
 
- «Περιοχή ελιγµών» (manoeuvring area) σηµαίνει το τµήµα του αεροδροµίου το οποίο 
χρησιµοποιείται για την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, καθώς και για τις κινησεις 
αεροσκαφών που σχετιζονται µε προσγειώσεις και απογειωσεις, στο οποίο δεν περιλαµβανονται οι 
Χώροι σταθµεύσεως. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Περιοχή κινήσεως» (movement area) σηµαίνει το τµήµα του αεροδροµίου το οποίο 
χρησιµοποιείται για την επί του εδάφους κίνηση αεροσκαφών και περιλαµβάνει την περιοχή ελιγµών 
και τους χώρους σταθµεύσεως. 
 
(Βλ. επίσης «απαγορευµένη περιοχή».) 
 
- «Πιστοποιητικό αεροµεταφορέα» (air operator’s certificate, AOC) σηµαίνει το έγγραφο το οποίο –  
 
2(α) του 114(Ι) του 2004. 
–χορηγείται σε επιχείριση ή οµάδα επιχειρήσεων από την αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας ή την 
αρµόδια αρχή άλλου κράτους, και  
 

74342131 
- πιστοποιει ότι ο εν λόγω αεροµεταφορέας διαθετει την επαγγελµατικη ικανοτητα και οργανωση να 
εξασφαλιζει την ασφαλη λειτουργία αεροσκαφών για τις αεροπορικές δραστηριοτητες που 
αναφερονται στο πιστοποιητικό. 
 
2(γ) του 114(Ι) του 2004. 
2(β) του 6(Ι) του 2008. 
«Πιστοποιητικό θορύβου» σηµαίνει το προβλεπόµενο στο άρθρο 203 (Χρήση Αεριωθούµενων 
υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων) πιστοποιητικό θορύβου, το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή ή αρµόδια αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συµβαλλόµενου Μέρους του 
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Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου· 
 
- «Πιστοποιητικό κατάλληλοτητας για πτήση» (certificate of fitness for flight) σηµαίνει το 
Πιστοποιητικό που εκδιδει µηχανικος συντηρησεως αεροσκαφών σύµφωνα µε τα οριζοµενα σε 
κανονισµό. 
 
2 του 70(Ι) του 2006. 
«πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας» σηµαίνει το πιστοποιητικό ή τη έγκριση που προβλέπεται στο 
άρθρο 16· 
 
- «Πλήρωµα θαλάµου επιβατών» (passenger cabin crew) περιλαµβάνει τους φροντιστες και τους 
αεροσυνοδους. 
 
(Βλ. επίσης «ιπταµενο τεχνικο Πλήρωµα».) 
 
- «Πολιτικό αεροδρόµιο» ( civil aerodrome) σηµαίνει το µη κρατικό αεροδρόµιο. 
 
- «Πολιτικό αεροσκάφος» (civil aircraft) σηµαίνει το µη κρατικό αεροσκάφος. 
 
- «Προϊόν αεροπορικής µεταφοράς» ( air transport product) σηµαίνει τόσο το απλο όσο και το 
συνδυασµενο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς. 
 

431129515 
(Βλ. «απλο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς», «συνδυασµενο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς».) 
 
- «Προσγείωση» (landing) περιλαµβάνει και την προσθαλασσωση. 
 
- «Πρωτοκολλο Βρυξελλων 1997» ( Brussels Protocol 1997) σηµαίνει το (τροποποιηµενο 
µεταγενεστερα) πρωτοκολλο ενοποιησεως της διεθνούς συµβάσεως Εurocontrol σχετικά µε την 
συνεργασια για την ασφάλεια της αεροναυτιλιας της 13 ∆εκεµβρίου 1960, το οποίο υπογράφηκε στις 
27 Ιουνιου 1997 στις Βρυξελλες και κυρώθηκε µε τον περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Eurocontrol 
(Κυρωτικους) Νοµους του 1990 και του 2000. 
 
- «Πωλησεις θέσεων µόνο» (seat-only sales) σηµαίνει την πώληση θέσεων χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
συνδυαζοµενη υπηρεσία, π.χ. την παροχή κατάλυµατος, απευθείας στο κοινό από τον 
αεροµεταφορέα ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπροσωπο του ή ένα ναυλωτη. 
 
- «Πωλητής συστηµάτων» (system vendor) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 

(Άρθρο 2) 
 
2(α) του 124(Ι) του 2012. 
- «Σοβαρό συµβάν» (serious incident) σηµαίνει συµβάν συνδεόµενο µε τη λειτουργία αεροσκάφους 
και συντελούµενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπήρξε µεγάλη πιθανότητα να 
σηµειωθεί ατύχηµα, το οποίο επέρχεται, στην περίπτωση επανδρωµένου αεροσκάφους, κατά το 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που οιονδήποτε πρόσωπο επιβιβάζεται στο αεροσκάφος για να 
αναχωρήσει µε την πτήση και τη στιγµή που όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν 
αποβιβασθεί ή στην περίπτωση µη επανδρωµένου αεροσκάφους, κατά το χρονικό διάστηµα από τη 
στιγµή που το αεροσκάφος είναι έτοιµο να κινηθεί για να αναχωρήσει µέχρι τη στιγµή που φθάνει 
στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και το πρωτογενές σύστηµα πρόωσης απενεργοποιείται και 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα συµβάντα που παρατίθενται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 996/2010, τα οποία όπως αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτηµα, πιθανόν να αποτελέσουν 
σοβαρό συµβάν. 
 
- «Σοβαρος τραυµατισµός» (serious injury) σηµαίνει τον τραυµατισµό προσώπου- 
 

61634063 
* σε περιστατικο στο οποίο οδηγησε επαληθευµενη έκθεση σε µολυσµατικες ουσιες ή σε 
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επίβλαβεις ακτινοβολιες, ή  
 
* σε περιστατικο το οποίο είχε τις εξής συνεπειες: 
 

(α) αναγκη νοσηλειας σε νοσοκοµειο διαρκειας 48 τουλάχιστον ωρών, που αρχισαν εντός επτα 
ηµερων από την ηµερα του τραυµατισµου, ή 
 
(β) κατάγµα οποιουδήποτε οστου, εκτός από απλα κατάγµατα της µυτης, δακτυλων του χεριου ή 
δακτυλων του ποδιου, ή 
 
(γ) λυση της συνεχειας ιστων µε αποτελεσµα σοβαρη αιµορραγια ή βλάβη νευρων, µυων ή τενοντων, 
ή 
 
(δ) βλάβη σε οποιοδήποτε εσωτερικο οργανο, ή 
 
(ε) εγκαυµατα δευτερου ή τριτου βαθµου ή οποιαδήποτε άλλα εγκαυµατα σε ποσοστο µεγαλυτερο 
του 5% της επίφανειας του σωµατος.  
 
(Βλ. επίσης «θανάσιµος τραυµατισµός»). 
 
- «Σταθµευση», βλ. «χώρος σταθµεύσεως. 
 

755020320 
2(β) του 124(Ι) του 2012. 
- «συγγενείς» (relatives) σηµαίνει το στενό οικογενειακό περιβάλλον και/ή τους πλησιέστερους 
συγγενείς και/ή τα άτοµα του άµεσου περιβάλλοντος του θύµατος του ατυχήµατος . 
 
2(δ) του 124(Ι) του 2012. 
- «Συµβαν» (incident) σηµαίνει το γεγονός το οποίο, χωρίς να είναι ατύχηµα, συσχετιζεται µε χρήση 
αεροσκάφους, η οποία θετει ή θα µπορούσε να θεσει σε κινδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας του.  
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Συµµέτοχος αεροµεταφορέας» (participating air carrier) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 
2004.  
 
2(β) του 114(Ι) του 2004. 
«Συµφωνία για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου» σηµαίνει τη Συµφωνία για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται, και για τους σκοπούς του δέκατου έβδοµου και δέκατου όγδοου κεφαλαίου 
του παρόντος Νόµου, περιλαµβάνει τη Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις αεροπορικές µεταφορές, η οποία υπογράφθηκε στο 
Λουξεµβούργο στις 21.6.1999, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 

 
- “Συνδυασµενη Αεροπορική Προδιαγραφη” (Joint Aviation Requirement, JAR) σηµαίνει µία 
προδιαγραφη θεσπιζοµενη από τις Συνδυασµενες Αεροπορικές Αρχές (Joint Aviation Authorities, 
JAA), ένα κλαδο της Ευρωπαϊκής Συνδιασκεψεως Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation 
Conference, ECAC). 
 
- «Συνδροµητης ηλεκτρονικου συστήµατος κρατήσεων» (CRS subscriber) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) 
του 114(Ι) του 2004.  
 
 

857661843 
- «Συνδυασµενο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς» (bundled air transport product) σηµαίνει τον 
προετοιµασµενο συνδυασµό απλου προϊόντος αεροπορικής µεταφοράς µε άλλες υπηρεσίες µη 
βοηθητικες της αεροπορικής µεταφοράς, ο όποιος συνδυασµος προσφέρεται προς πώληση ή/και 
πωλειται σε συνολικη τιµή. 
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(Βλ. επίσης «προϊόν αεροπορικής µεταφοράς», «απλο προϊόν αεροπορικής µεταφοράς». 
 
(Άρθρο 2) 
 
- Συνολικος πολιτικος υποηχητικος αεριωθουµενος στολος» (total civil subsonic jet fleet) σηµαίνει 
το σύνολο του στολου πολιτικων υποηχητικων αεριωθουµενων αεροσκαφών που είναι στην διάθεση 
ενός αεροµεταφορέα, είτε κατά Κυριότητα είτε κατά οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδοτικης 
µισθώσεως διαρκειας ενός τουλάχιστον ετους. 
 
2(α) του 124(Ι) του 2012. 
- «Σύσταση ασφαλείας» (safety recommendation) σηµαίνει πρόταση της Επιτροπής ∆ιερευνήσεως 
Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων, που βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από 
έρευνα ή άλλες πηγές, όπως µελέτες ασφαλείας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την 
πρόληψη ατυχήµατος και συµβάντος. 
 
- «Σύστηµα αερολιµένων» (airport system) σηµαίνει δύο ή περισσότερους αερολιµένες, οι οποίοι 
εξυπηρετούν µαζί την ίδια πόλη ή το ίδιο αστικό κέντρο. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Τακτικη πτήση» (scheduled flight) σηµαίνει την πτήση, η οποία έχει όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

188836395 
(α) εκτελείται µε αεροσκάφη προορισµενα για την µεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, έναντι 
αµοιβής και µε τρόπο ωστε κάθε πτήση διαθετει θέσεις προς ατοµικη πώληση στο κοινό, είτε 
απευθείας από τον αεροµεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτηµενους πρακτορες του, 
 
(β) εξυπηρετει την σύνδεση δύο ή περισσοτέρων, παντοτε των ιδιων αερολιµένων, είτε σύµφωνα µε 
ένα δηµοσιευµενο πρόγραµµα είτε µε πτήσεις τόσο τακτικες ή συχνες, ωστε να πρόκειται προφανως 
για συστηµατικη σειρά. 
 
- «Τακτικό Αεροπορικό δροµολόγιο» (scheduled air service) σηµαίνει το αεροπορικό δροµολόγιο 
που έχει όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
(α) εκτελείται µε αεροσκάφη προορισµενα για την µεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, έναντι 
αµοιβής και µε τρόπο ωστε κάθε πτήση διαθετει θέσεις προς ατοµικη πώληση στο κοινό, είτε 
απευθείας από τον αεροµεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτηµενους πρακτορες του, 
 
(β) εξυπηρετει την σύνδεση δύο ή περισσοτέρων, παντοτε των ιδιων αερολιµένων, είτε σύµφωνα µε 
ένα δηµοσιευµενο πρόγραµµα είτε µε πτήσεις τόσο τακτικες ή συχνες, ωστε να πρόκειται προφανως 
για συστηµατικη σειρά. 
 

(Άρθρο 2) 
 
- «Τέλη» (charges, fees) σηµαίνουν δικαιώµατα. 
 
- «Τέλη άδειας αερολιµένα» (airport licence charges) σηµαίνουν τα κατά το Άρθρο 33 (άδεια 
αεροδροµίου) παραγραφος 11 Τέλη. 
 
- «Τέλη άδειας χειριστή» (pilot licence charges) σηµαίνουν τα κατά το Άρθρο 20 (άδεια χειριστή 
αεροσκάφους) παραγραφος 5 Τέλη. 
 

715515375 
3(β) του 96(Ι) του 2011. 
- «Τέλη αερολιµένα» (airport charges) σηµαίνει την εισφορά που εισπράττεται από τον Φορέα 
∆ιαχείρισης Αερολιµένα και καταβάλλεται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µεταφέρουν 
αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδροµείο ή και φορτίο, από ή προς το συγκεκριµένο δροµολόγιο για τη 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

χρήση των διευκολύνσεων και των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τον Φορέα 
∆ιαχείρισης Αερολιµένα και αφορούν την προσγείωση, την απογείωση, το φωτισµό και τη 
στάθµευση αεροσκαφών καθώς και τη διακίνηση επιβατών και φορτίου. 
 
- «Τέλη ελέγχου εναεριας κυκλοφορίας» (air traffic control charges) σηµαίνουν τα κατά το άρθρο 90 
(Κόστος) παραγραφος 3 τέλη. 
 
- «Τέλη Eurocontrol» (Eurocontrol charges) σηµαίνουν τα κατά το άρθρο 5 (δικαίωµα χρήσεως του 
εναεριου Χώρου) παραγραφος 2 και άρθρο 262 (Τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµου για την 
Ασφάλεια της Αεροπλοιας) και τους κανονισµους που εκδιδονται βάσει αυτού. 
 
- «Τέλη ηλεκτρονικου συστήµατος κρατήσεων» (CRS charges) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) 
του 2004.  
 
- «Τέλη Κυπριακου Νηολογιου Αεροσκαφών» σηµαίνουν τα κατά το άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο 
Αεροσκαφών) τέλη. 
 
- «Τέλη τεχνικού ελέγχου» σηµαίνουν τα κατά το άρθρο 17 (τεχνικος έλεγχος πτητικης ικανότητας) 
παραγραφος 9 και το Άρθρο 35 (τεχνικος Έλεγχος αεροδροµίων) παραγραφος 7 τέλη. 
 

(Aρθρο 2) 
 
- «Τελικός προορισµός» (final destination) σηµαίνει τον προορισµό, ο οποίος αναγράφεται στο 
παρουσιαζόµενο προς έλεγχο εισιτήριο ή, σε περίπτωση διαδοχικών πτήσεων, στο απόκοµµα του 
εισιτηρίου που αντιστοιχεί στην τελευταία πτήση. Ανταποκρίσεις, οι οποίες µπορούν 
πραγµατοποιηθούν χωρίς δυσχέρεια, έστω και αν η άρνηση επιβιβάσεως προκάλεσε καθυστέρηση, 
δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 
 

262370526 
- «Τιµή ναυλώσεως» (charter fare) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
  
(Βλ.επίσης «τιµή ναυλώσεως κατά θεση», «αεροπορικός ναύλος».) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) 
του 2004.  
 
- «Τιµή ναυλώσεως κατά θεση» (seat rate) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
(Βλ. επίσης «τιµή ναυλώσεως», «αεροπορικός ναύλος».) 
 
- «Τουριστικό ή Επιχειρησιακό αεροσκάφος» (tourist or business aircraft) σηµαίνει το ιδιωτικό 
αεροσκάφος που προοριζεται για ταξίδια µε δροµολόγιο καθοριζοµενο κατά την επιθυµία του 
χρήστη. 
 
- «Τριτη χώρα» (third country) η «τρίτο κράτος» (third state) σηµαίνει χώρα (κράτος), εκτός της 
∆ηµοκρατίας, που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ούτε ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό 
Αεροπορικό Χώρο. 
 

(Aρθρο 2) 
 
- «Υπερκρατηµενη πτήση» (overbooked flight) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Υπευθυνος εκµεταλλεύσεως αεροδροµίου» (aerodrome operator) σηµαίνει την διεύθυνση 
αεροδροµίου (βλ. ορισµο του όρου αυτού). 
 

178628802 
- «Υπευθυνος εκµεταλλεύσεως αεροσκάφους» (aircraft operator) σηµαίνει το πρόσωπο, τον 
οργανισµό η την επιχείρηση που εκµεταλλευεται ή προτιθεται να εκµεταλλευθει ένα ή περισσοτερα 
αεροσκάφη. 
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- «Υπευθυνος εκµεταλλεύσεως πεδίου προσγειώσεως» (airfield operator) σηµαίνει το φυσικό ή 
Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικου ή δηµοσιου δικαιου που κατέχει αδεια πεδίου προσγειώσεως. 
 
- «Υπηρεσία», βλ. «κρατικη υπηρεσία». 
 
2 του 12(Ι) του 2012. 
«Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει: 
 
(α) την εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των γραφείων υποβολής 
αναφορών και των υπηρεσιών ελέγχου αεροδροµίων· 
 
(β) τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών· 
 
(γ) τη διαχείριση του εναερίου χώρου· 
 
(δ) τη διαχείριση αερολιµένων· 
 
(ε) τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας· 
 
(στ) το συντονισµό χρονοθυρίδων. 
 
- «Υπηρεσίες εδάφους» (groundhandling services) σηµαίνουν τις καθοριζοµενες στο άρθρο 65 
(Κατάλογος υπηρεσιών εδάφους) Υπηρεσίες. 
 
(Βλ. επίσης «αεροναυτιλιακές υπηρεσίες».) 
 

(Άρθρο 2) 
 

946882784 

- «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιων και Εργων. 
 
- «Υποχρέωση δηµοσίας υπηρεσίας» (public service obligation) σηµαίνει την Υποχρέωση που 
επίβαλλεται σε αεροµεταφορέα σχετικά µε αεροπορική γραµµή, στην οποία έχει εξουσιοδοτηθει από 
την ∆ηµοκρατία να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιζει την εκτέλεση ενός 
δροµολογίου µε τρόπο που να εκπληρωνει ορισµένες σταθµες συνεχειας, τακτικοτητας, 
χωρητικοτητας και τιµων, τις οποίες ο αεροµεταφορέας δεν θα ικανοποιουσε, αν λαµβανε υπ’ οψη 
αποκλειστικα το εµπορικο του συµφερον. 
 
3(γ) του 96(Ι) του 2011. 
- «Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα» σηµαίνει τον φορέα ο οποίος σε συνδυασµό ή όχι µε άλλες 
δραστηριότητες ανάλογα µε την περίπτωση, έχει ως στόχο δυνάµει εθνικών, νοµοθετικών ή 
κανονιστικών διατάξεων ή συµβάσεων, τη διοίκηση και την διαχείριση των αερολιµενικών 
υποδοµών ή των υποδοµών αερολιµενικών συστηµάτων και το συντονισµό και τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων των διάφορων αεροµεταφορέων που εξυπηρετούν τους συγκεκριµένους 
αερολιµένες ή αερολιµενικά συστήµατα. 
 
- «Φορτίο» (cargo, freight) περιλαµβάνει και ταχυδροµειο και ζωα. 
 
- «Χρονοθυριδα» (slot) ∆ιαγράφηκε µε 2(δ) του 114(Ι) του 2004.  
 
- «Χρήστης αερολιµένα» (airport user) σηµαίνει τον επιβάτη, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
µεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες ή/και φορτίο από ή προς ορισµένο αερολιµένα, καθώς και κάθε 
άλλο φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιει τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις του αερολιµένα.  
 
- «Χωρητικότητα» (capacity) σηµαίνει τον αριθµό των θέσεων που διατίθενται προς πώληση στο 
κοινό σε ένα τακτικό αεροπορικό δροµολόγιο κατά την διάρκεια µιάς δεδοµενης χρονικης περιοδου. 
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- «Χώρος σταθµεύσεως» (apron) σηµαίνει το τµήµα του αεροδροµίου το οποίο χρησιµοποιείται για 
την υποδοχη αεροσκαφών µε σκοπό την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, φορτωση ή εκφορτωση 
φορτίου, ανεφοδιασµο, σταθµευση ή συντηρηση. 
 

528534412 

Άρθρο 3 
 

Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ερµηνεια του Νόµου 
 

1.Αντικείµενο του παρόντος Νόµου είναι η ρύθµιση των σχέσεων που απορρέουν από την 
λειτουργία ή την εκµετάλλευση αεροσκάφους ή αεροδροµίου.  
 
2. Με εξαίρεση το Εικοστό Έκτο κεφάλαιο (αστικη ευθύνη αεροµεταφορέα), ο παρων Νόµος δεν 
εφαρµόζεται στα κρατικά αεροσκάφη και στα αποκλειστικως από κρατικα αεροσκάφη 
χρησιµοποιουµενα αεροδροµια. ∆εν θιγονται η παραγραφος 2 του παρόντος άρθρου, το αρθρο 4 
(κυριαρχια επί του εναεριου χώρου) παραγραφος 4, το αρθρο 5 (δικαίωµα χρήσεως του εναεριου 
χώρου) παραγραφος 1 στoιχειο (β) και το Άρθρο 40 (δηµόσια και ιδιωτικη χρήση αεροδροµίων) 
παραγραφος 6.  
 
3.Ο παρων Νοµος και οι κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδοµενες διατάξεις πρεπει, στο πλαίσιο της 
θελησεως του νοµοθετη, να εφαρµοζονται κατά τρόπο που – 
 
(α) διευκολυνει και επίταχυνει την αεροναυτιλια µεταξύ των συµβαλλοµένων κρατών της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως του Σικάγου 1944 και προλαµβανει κάθε ασκοπη χρονοτριβη για τα αεροσκάφη, τα 
Πλήρωµατα, τους Επιβάτες και το φορτίο, 
 
(β) εξασφαλιζει, στο πλαίσιο αυτό, το ανωτατο δυνατο οριο οµοιοµορφιας στους κανονισµους, τα 
προτυπα, τις διαδικασιες και την οργανωση, σε ο,τι αφορα τα αεροσκάφη, το προσωπικό, τους 
αεροδιαδροµους και τις βοηθητικες υπηρεσίες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ 

 
811838805 

Άρθρο 4 
 

Κυριαρχία επί του εναέριου χώρου 
 

1. Η ∆ηµοκρατία ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον Κυπριακό εναέριο χώρο. 
 
2. Η κατά την παράγραφο 1 κυριαρχία περιορίζεται µόνο – 
 
(α) από τον νόµο αυτόν και τις προς εκτέλεσή του εκδιδόµενες διατάξεις, 
 
(β) από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από της ισχύος του στην ∆ηµοκρατία, και, ανεξάρτητα 
από αυτό, τις προς εκτέλεση ή προσαρµογή προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκδιδόµενες 
Kυπριακές διατάξεις, 
 
(γ) από το ισχύον εντός της ∆ηµοκρατίας διεθνές δίκαιο. 
 
3. Υπό την επίφυλαξη των αρθρων 40 (δηµόσια και ιδιωτικη χρήση αεροδροµίων) και 41 
(περιορισµοί χρήσεως), µε διάταγµα του Υπουργού ορίζονται οι αεροπορικοί διάδροµοι και τα 
αεροδρόµια, η αποκλειστική χρήση των οποίων επιβάλλεται στα πολιτικά αεροσκάφη. Απαγορευεται 
η πτήση εκτός των καθορισµένων αεροπορικών διαδροµων και η χρήση άλλων αεροδροµίων από 
εκεινα των οποιων η αποκλειστικη χρήση επιβαλλεται στα αεροσκάφη. 
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4. ∆εν επιτρέπεται σε αλλοδαπά κρατικά αεροσκάφη να υπερίπτανται του εδάφους της ∆ηµοκρατίας 
ή να προσγειώνονται σ’ αυτό χωρίς την ρητή άδεια του Υπουργού και κατά τους όρους της άδειας. 
 

814647793 
5. ∆εν επιτρέπεται σε αλλοδαπό αεροσκάφος, που µπορεί να λειτουργει χωρίς χειριστή, να 
υπερίπταται χωρίς χειριστή του εδάφους της ∆ηµοκρατίας, εκτός ειδικής άδειας του Υπουργού και 
κατά τους όρους της άδειας. Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος νηολογήσεως 
του αεροσκάφους αυτού αναλαµβάνει να εξασφαλίσει ότι οι πτήσεις του αεροσκάφους σε περιοχές 
ανοικτές στην πολιτική αεροπορία θα ελέγχονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τα 
πολιτικά αεροσκάφη. 
 
2 του 12(Ι) του 2012. 
6. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο µε βάση τους όρους εργοδότησης του έχει υποχρέωση 
να παρέχει Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας, να αρνηθεί, όταν του ζητηθεί από 
το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας, να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές επικαλούµενο 
το δικαίωµα της απεργίας, εάν η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα οδηγήσει σε υποβάθµιση των 
υπηρεσιών αυτών κάτω από το Ελάχιστο Όριο Παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης της ροής εναέριας 
κυκλοφορίας ή πιθανόν να επηρεάσει δυσµενώς την εθνική ασφάλεια. 
 

Άρθρο 5 
 

∆ικαίωµα χρήσεως του εναέριου χώρου 
 

1. ∆ικαίωµα χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου υπό τους όρους του άρθρου 4 (κυριαρχια επί 
του εναεριου χώρου) παράγραφος 2 έχουν – 

 
(α) αεροσκάφη που είναι νηολογηµένα στην ∆ηµοκρατία, 
 
(β) Κυπριακά κρατικά αεροσκάφη, 
 
(γ) αεροσκάφη που είναι νηολογηµένα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που 
ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή 
της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, 
 

435554325 
(δ) αεροσκάφη που έχουν το προς τούτο δικαίωµα βάσει του ισχύοντος στην ∆ηµοκρατία διεθνούς 
δικαίου, 
 
(ε) αεροσκάφη στα οποία δόθηκε άδεια εισόδου και χρήσεως του Κυπριακού εναέριου χώρου από 
τον Υπουργό ή την εξουσιοδοτηµένη από αυτόν αρµόδια αρχή. 
 
2. ∆εν επιβάλλονται τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις για την απλή διέλευση αλλοδαπού αεροσκάφους ή 
των ευρισκοµένων σ’ αυτό προσώπων ή πραγµάτων διά του Κυπριακού εναέριου χώρου ή την 
είσοδο ή έξοδο από αυτόν. Eξαιρουνται τα Τέλη, τα οποία ρυθµιζονται στο άρθρο 262 (τέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµου για την ασφάλεια της Αεροπλοιας, Eurocontrol) και σε κανονισµους που 
εκδιδονται βάσει αυτού. 
 

Άρθρο 6 
 

Απαγορευµένες περιοχές 
 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συµβάσεων και ιδίως του άρθρου 9 της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως του Σικάγου 1944, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Kοινο Αεροπορικό Χώρο, και των 
ειδικών νόµων για την εθνική άµυνα και την δηµόσια ασφάλεια, ο Υπουργός µπορεί να εκδίδει 
διατάγµατα, τα οποία ορίζουν υπό οποιές προϋποθέσεις και για ποσο χρόνο περιορίζεται ή 
απαγορεύεται σε κυπριακά ή αλλοδαπά αεροσκάφη η πτήση πάνω από ορισµένες περιοχές. 
 
2. Οι κατά την παραγραφο 1 απαγορευµενες περιοχές ορίζονται κατά τρόπο που δεν περιοριζει 
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αδικαιολογητα τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, 
 

Άρθρο 7 
 

Περιορισµοί αεροπορικών µεταφορών 
 

122334241 

1. Απαγορευεται η µεταφορά µέσω του κυπριακού εναέριου χώρου αντικειµενων τα οποία ορίζονται 
µε διάταγµα του Υπουργου. Το διάταγµα αυτό οριζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί 
κατ’ εξαίρεση να επίτραπεί η µεταφορά τους. 
 
2. Απαγορευεται η µεταφορά πυροµαχικων και υλικων πολέµου στην ∆ηµοκρατία ή πάνω από το 
έδαφός της µε αεροσκάφος χρησιµοποιούµενο στην διεθνή αεροναυτιλία, εκτός κατόπιν αδείας του 
Υπουργού. Οι έννοιες των πυροµαχικών και των υλικών πολέµου ορίζονται µε διάταγµα του 
Υπουργού, ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψη, προς επίτευξη οµοιοµορφίας, τις κατά καιρούς συστάσεις 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
3. Η µεταφορά άλλων υλικών, εκτός των πυροµαχικών και υλικών πολέµου, µπορεί να περιορισθεί ή 
να απαγορευθεί µε διάταγµα από τον Υπουργό για λόγους δηµόσιας τάξεως και ασφάλειας που 
χρησιµοποιούνται στην διεθνή αεροναυτιλία, χωρίς όµως διακρίσεις βάσει της εθνικότητας των 
αεροσκαφών, και υπό τον όρον ότι δεν παρεµποδίζεται η µεταφορά και η χρήση επί αεροσκάφους 
εξοπλισµού αναγκαίου για την λειτουργία ή την ναυσιπλοϊα του αεροσκάφους ή την ασφάλεια του 
προσωπικού ή των επιβατών. 
 
4. Απαγορεύεται η χρήση µέσα σε αεροσκάφος φωτογραφικών µηχανών κάθε είδους, κινητών 
τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, κατά την διάρκεια της πτήσεως, προσγειώσεως και 
απογειώσεως και κατά τον λοιπό χρόνο λειτουργίας των κινητήρων, εφόσον τουτο ορίζεται σε 
διάταγµα του Υπουργου. 
 

Άρθρο 8 
 

Κρατική ρύθµιση και εποπτεία 
 

1. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο - 
 
(α) θεσπίζει µε κανονισµό κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, 
 
(β) µε κανονισµό εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί εξαιρέσεις από τους κανόνες αυτούς, 
όπου το επιτρέπει ο νόµος, 
 

100995957 
(γ) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άλλες κανονιστικες ή ατοµικες πράξεις σύµφωνα 
και στα ορια εξουσιοδοτησεων του παρόντος Νόµου, 
 
3(α) του 114(Ι) του 2004 
(δ) µε Κανονισµούς καθορίζει οποιοδήποτε θέµα για εφαρµογή των Κανονισµών ή Οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που σχετίζονται µε τις αεροµεταφορές και προβλέπει την ίδρυση και 
λειτουργία οποιωνδήποτε συντονιστικών ή συµβουλευτικών επιτροπών για την εφαρµογή των εν 
λόγω Κανονισµών ή Οδηγιών. 
 
2. Εντός των ορίων και υπό τους όρους του παρόντος Νόµου και των κανονισµών, ο Υπουργός – 
 
(α) εκδίδει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί κανονιστικες και ατοµικες πράξεις µε Αντικείµενο 
την πολιτική αεροπορία, σύµφωνα και στα ορια εξουσιοδοτησεων του παρόντος Νόµου, 
 
(β) ασκει την εποπτεια εκτελεσεως της αεροπορικής νοµοθεσιας, 
 
(γ) επίβαλλει τις προβλεποµενες από τον παροντα Νόµο διοικητικες κυρώσεις για παραβάσεις της 
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αεροπορικής νοµοθεσιας, 
 
(δ) ασκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τις ιδιαίτερες εξουσίες τις οποίες του παρέχει ο νόµος. 
 

(Άρθρο 8) 
 
3. Εντός των οριων και υπό τους όρους του παρόντος Νόµου, των κανονισµων του Υπουργικου 
Συµβουλιου και των διαταγµατων και αποφάσεων του Υπουργου, η αρµόδια αρχή – 
 

985506415 
(α) ελεγχει την συµµορφωση προς τους κανόνες, διαταγες, απαγορευσεις και όρους διοικητικων 
πράξεων µε Αντικείµενο την πολιτική αεροπορία, 
 
(β) ασκει τις λοιπες αρµοδιοτητες τις οποίες του παρέχει ο νοµος, 
 
(γ) λαµβάνει τα προβλεπόµενα από τον παροντα Νόµο ∆ιοικητικά µέτρα, 
 
(δ) παρέχει τις αναγκαιες αεροναυτιλιακές υπηρεσίες προς αεροσκάφη που κατευθυνονται προς τον 
Κυπριακό εναέριο χώρο, ιπτανται εντός αυτού ή απογειωνονται ή προσγειωνονται εντός της 
∆ηµοκρατίας ή της Περιοχης Πληροφοριας (FIR) Λευκωσιας 
 
4. Προς άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων ο Υπουργός µε αποφαση ή η αρµόδια αρχή δύναται 
οποτεδήποτε να εντέλλεται την επιθεώρηση, έρευνα και έλεγχο αεροσκαφών και αεροδροµίων, όλων 
των χώρων και όλων των σχετικών µε την λειτουργία τους εγγράφων. Η διενέργεια έρευνας σε 
κατοικια παρά την άρνηση του θιγοµένου επιτρέπεται µόνο µε δικαστικό ένταλµα. 
 
5. Προς διευκόλυνση των ανωτέρω ελέγχων, κάθε αεροσκάφος πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 18 (εγγραφα φεροµενα επί του αεροσκάφους) έγγραφα, τα οποία πρέπει να 
είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο. 
 
6. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση του αεροσκάφους προβλέπεται έλεγχος ταξιδιωτικών 
εγγράφων ή τελωνειακός ή φορολογικός έλεγχος, είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση τελωνειακού 
αερολιµένα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το άρθρο 4 (κυριαρχια επί του εναεριου χώρου) παραγραφος 3 
ούτε τις διεθνείς υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας να εξαιρεί από τους τελωνειακούς δασµούς, φόρους 
και τέλη κάθε είδους την καύσιµη ύλη, τα λιπαντικά έλαια, τα ανταλλακτικά και τον συνηθισµένο 
εξοπλισµό και εφόδια του αεροσκάφους. 
 

(Άρθρο 8) 
 
7. Όταν κατά την προσγείωση ή απογείωση αεροσκάφους προβλέπεται υγειονοµικός έλεγχος, 
σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας ή κατά την κρίση του αρµοδίου για την 
δηµόσια υγεία υπουργού, είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση υγειονοµικού αερολιµένα. Η διαταξη 
αυτή δεν θιγει το αρθρο 4 (κυριαρχια επί του εναεριου χώρου) παραγραφος 3.  
 

57988226 

8. Ο Υπουργός ορίζει µε διάταγµα, σύµφωνα µε την τελωνειακή και υγειονοµική νοµοθεσία και τους 
∆ιεθνείς Κανονισµούς Υγείας, τους τελωνειακούς και τους υγειονοµικούς αερολιµένες. 
 
9. Οι προβλεποµενοι στις προηγουµενες παραγραφους κανονισµοί, διαταγµατα και κανονιστικες 
αποφάσεις εκδιδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συµβούλιο) 
παραγραφος 1 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παραγραφος 1. 
 
9. Οι προβλεποµενες στις προηγουµενες παραγραφους αδειες, πιστοποιητικα και άλλες ατοµικες 
πράξεις εκδιδονται βάσει του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συµβούλιο) 
παράγραφοι 1 και 6 και του άρθρου 260 (εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό) παράγραφοι 1 και 2. 
 
10. Tο άρθρο 36 (κρατικη εποπτεια επί των αεροδροµίων) δεν θιγεται.  
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3(β) του 114(Ι) του 2004. 
11. Η αρµόδια αρχή δύναται να εκδίδει εκάστοτε Εγκύκλιο Αεροναυτικών Πληροφοριών (AIC), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος 15 της ∆ιεθνούς Σύµβασης του Σικάγο 1944, και κάθε 
πρόσωπο, στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω Εγκύκλιος, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της. 
 

2 του 49(Ι) του 2011 
 

Άρθρο 8Α 
 Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 

 
 

  1. Η αρµόδια αρχή είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, ανάπτυξη, εφαρµογή και 
παρακολούθηση του Εθνικού Προγράµµατος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.  
  
 2. Η αποτελεσµατικότητα του Εθνικού Προγράµµατος Ασφάλειας Πολιτικής 
Αεροπορίας επιτυγχάνεται µέσω του Εθνικού Προγράµµατος Ποιοτικού Ελέγχου 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο εκπονείται και εφαρµόζεται από την 
αρµόδια αρχή.  
 
 3. Η αρµόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρµόζει Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.  
 
 4. Τα προβλεπόµενα στα εδάφια 1, 2 και 3 Εθνικά Προγράµµατα και οι 
συµπεριλαµβανόµενες σε αυτά διαδικασίες, πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση παράνοµων ενεργειών στρεφόµενων κατά της 
πολιτικής αεροπορίας που διαπράττονται τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει, 
καθορίζονται βάσει κανονισµών, διαταγµάτων και αποφάσεων καθώς και βάσει 
τεχνικών οδηγιών ασφάλειας που εκδίδει η αρµόδια αρχή.  
  

 
 
 
 

216(Ι) του 2002 
6(Ι) του 2004 

75(Ι) του 2008. 

5. Οι συµπεριλαµβανόµενες στα Εθνικά Προγράµµατα διαδικασίες, πρακτικές και 
πρότυπα ασφάλειας, το περιεχόµενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτικό ή 
περιορισµένης χρήσης (διανοµής) εκδίδονται µε τεχνικές οδηγίες ασφάλειας που 
εκδίδει η αρµόδια αρχή, δεν δηµοσιεύονται και διακινούνται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον περί Κανονισµών Ασφαλείας ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών, 
Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2002, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  
 

100003242 
 6. Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελεί 
το ανώτατο εθνικό συντονιστικό όργανο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για θέµατα 
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και της οποίας η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και η 
λειτουργία καθορίζονται µε Κανονισµούς. 

 
 

2 του 159(Ι) του 2007. 
 

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 ∆ηµοκρατία 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. 
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3. Ο Τοµέας Εποπτείας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες του κατά 
τρόπο αµερόληπτο και διαφανή. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΊΤΟ 
 

ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
 

Άρθρο 9 
 

Υποχρέωση νηολογήσεως – επίδειξη σηµάτων 
 

883076846 
1. Μόνο νηολογηµένα αεροσκάφη µπορούν να κυκλοφορούν στον Κυπριακό εναέριο χώρο. Η 
αρµόδια αρχή µπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να επιτρέπει χωρικά και χρονικά περιορισµένες και 
αιτιολογηµένες εξαιρέσεις. 
 
2. Κάθε αεροσκάφος που κυκλοφορεί στον Κυπριακό εναέριο χώρο φέρει ευδιάκριτα στην 
εξωτερική του επιφάνεια τα ακριβή σήµατα νηολογήσεως και εθνικότητάς του. Τα σήµατα των 
Κυπριακών αεροσκαφών ορίζονται µε κανονισµό. 
 

Άρθρο 10 
 

Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών 
 

1. Υπό την εποπτεία του Υπουργού τηρείται από την αρµόδια αρχή το Κυπριακό Νηολόγιο 
Αεροσκαφών. 
 
2. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών καταχωρείται η εγγραφή, µεταγραφή και διαγραφη του 
αεροσκάφους και και των επ’ αυτού εµπραγµατων δικαιωµάτων, καθώς και κάθε µεταβολή των 
κατάχωρηθέντων στοιχείων. Για τις πράξεις αυτές εκδίδονται πιστοποιητικά. 
 
3. Οι κατάχωρησεις της παραγραφου 2 γινονται µε αποφαση της αρµόδιας αρχής, υπό την επίφυλαξη 
των εποµενων αρθρων του παρόντος κεφαλαίου και των διατάξεων του εικοστου τεταρτου 
κεφαλαίου περί προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
4. Για την εγγραφή, µεταγραφή, µεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων και διαγραφή 
αεροσκάφους ή την χορήγηση πιστοποιητικού ή αντιγράφου µπορούν να εισπράττονται τέλη, τα 
οποία ορίζονται µε κανονισµους του Υπουργικού Συµβουλιου. Τα τέλη αυτά είναι ίσα για τους 
Κυπρίους υπηκόους και τους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των 
κρατών που ανηκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο. 
 
5. Το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών είναι προσιτό στο κοινό. Καθένας µπορεί να ζητήσει 
αντίγραφο της εγγραφής, µεταγραφής, µεταβολής στοιχείων ή διαγραφής ορισµένου αεροσκάφους. 
 

744000077 
Άρθρο 11 

 
Εγγραφή 

 
1. Στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών εγγράφονται µόνο αεροσκάφη, τα οποία εκπληρώνουν 
όλες τις επόµενες προϋποθέσεις: 
 
(α) δεν είναι εγγεγραµµένα σε αλλοδαπό νηολόγιο, 
 
(β) πιστοποιείται η πτητική τους ικανότητα µε πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 16 
(πιστοποιητικό πτητικης ικανότητας) ή η ανανέωση του πιστοποιητικού σύµφωνα µε το άρθρο 17 
(τεχνικος έλεγχος της πτητικης ικανότητας) παράγραφος 5, 
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5 του 114(Ι) του 2004. 
(γ) πιστοποιείται η περιβαλλοντολογική τους συµβατότητα µε πιστοποιητικό θορύβου, 
 
(δ) ο κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50% κύριός τους ή κάτοχος δικαιώµατος αγοράς τους ή, επί 
χρηµατοδοτικής µισθώσεως (leasing) διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών, ο µισθωτής ή άλλος 
παρόµοιος δικαιούχος είναι – 
 
(αα) φυσικό πρόσωπο κυπριακής υπηκοότητας ή υπηκοότητας ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, έστω και αν δεν 
κατοικεί ή διαµένει στην ∆ηµοκρατία, ή 
 
(ββ) νοµικό πρόσωπο το οποίο – 
 

718298256 
- ιδρύθηκε κατά το δίκαιο της ∆ηµοκρατίας ή το δίκαιο ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, 
 
- έχει την καταστατική έδρα του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας ή στο 
έδαφος ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό 
Κοινό Αεροπορικό Χώρο, και του οποίου – 
 
- η περιουσία και το κεφάλαιο ανήκουν, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, σε Κύπριους υπηκόους 
ή σε υπηκόους κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον 
Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, 
 
- οι έχοντες εξουσία εκπροσωπήσεως ή προσωπικά ευθυνόµενοι είναι κατά πλειοψηφία Κύπριοι 
υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ενός κράτους που ανήκει στον 
Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο. 
 
2. Σε περίπτωση που το αεροσκάφος έχει την συνηθη του εδρα και περιοχή επιχειρήσεων στην 
αλλοδαπη, ο δε κυριος η ο ναυλωτης αυτού δεν έχει ούτε τόπο διαµονης ούτε την εδρα των 
επιχειρήσεων του στην ∆ηµοκρατία, ο Υπουργός έχει εξουσια να απορριψει την αιτηση προς 
εγγραφη του αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή, ανάλογα µε την περίπτωση, να 
διαταξει την διαγραφη του αεροσκάφους από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, εφόσον κρινει 
ότι, υπό τις περιστάσεις, το αεροσκάφος οφειλε να εγγραφει στο Νηολόγιο άλλου κράτους. Κατά τα 
λοιπά δεν θιγεται το Άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παραγραφος 2.  
 
3. Αεροσκάφος που δεν εκπληρώνει µία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 µπορεί µε 
απόφαση του Υπουργού δεόντως αιτιολογηµένη να εγγραφεί κατ’ εξαίρεση στο Κυπριακό Νηολόγιο 
Αεροσκαφών. 
 
4. Ο κυριος αεροπσκαφους και ο εκµεταλλευόµενος αυτό οφείλουν να αναφέρουν αµελλητί στο 
Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών οποιαδήποτε µεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις 
νηολογήσεως. 
 

Άρθρο 12 
 

Μεταγραφή 
 

561700105 
1. Αεροσκάφη εγγεγραµένα σε αλλοδαπά νηολόγια µπορούν, εφόσον διαγραφούν από αυτά, να 
µεταγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
11 (εγγραφη) παράγραφος 1. 
 
2. Η µεταγραφή έχει τις ίδιες έννοµες συνέπειες µε την εγγραφή. 
 
3. Η µεταγραφή αεροσκαφών που ανήκουν κατά την έννοια του άρθρου 11 (εγγραφη) παράγραφος 1 
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σε υπηκόους κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή υπηκόους κρατών που ανηκουν στον 
Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνεται χωρίς καθυστέρηση και δεν βαρύνεται µε τέλη 
υψηλότερα των κανονικών τελών εγγραφής. Το Άρθρο 122 (κυριότητα ή διάθεση αεροσκαφών) 
παραγραφος 5 δεν θιγεται. 
 

Άρθρο 13 
 

∆ιαγραφή 
 

1. Αεροσκάφος διαγράφεται από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, αν και όταν - 
 
(α) χάσει την κυπριακή του εθνικότητα, 
 
(β) καταστραφεί πλήρως, 
 
(γ) πιθανολογείται σοβαρά επί τρείς τουλάχιστον µήνες η απώλειά του, 
 

420105397 

(δ) διαλυθεί. 
 
6 του 114(Ι) του 2004. 
2. Η παραγραφος 1 δεν θιγει το Άρθρο 10 (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) παραγραφος 2, το 
αρθρο 202 (δυνητικές απαλλαγές) στοιχειο (γ), και το Άρθρο 208 (περιορισµός διαγραφής 
αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών). 
 
3. Αεροσκάφος µπορεί να διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών για να εγγραφεί σε 
αλλοδαπό νηολόγιο. 
 
4. Μετά από υπηρεσιακή έρευνα των σχετικών περιστατικών, η διαγραφή διατάσσεται 
αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου στις 
περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 
 

Άρθρο 14 
 

Ρήτρα δηµόσιου συµφέροντος 
 

Για λόγους δηµόσιου συµφέροντος ο Υπουργός µπορεί κατ’εξαίρεση να απαγορεύει την εγγραφή ή 
µεταγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή να διατάζει την διαγραφή του από 
αυτό. 
 

Άρθρο 15 
 

Κυπριακή εθνικότητα 
 

616557002 

1. Με την εγγραφή του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών το αεροσκάφος αποκτά την Κυπριακή 
εθνικότητα. 
 
2. Ένα αεροσκάφος χάνει την Κυπριακή εθνικότητα, αν εκλείψει µία από τις προϋποθέσεις εγγραφής 
του στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αν εγγραφεί σε αλλοδαπό νηολόγιο. Οι έννοµες 
συνέπειες της απώλειας της εθνικότητας επέρχονται µε την έκδοση της σχετικής πράξεως του 
Υπουργού ή της εξουσιοδοτηµένης από αυτόν αρµόδιας αρχής. Η πράξη µπορεί να προβλέπει ισχύ 
από τον χρόνο της εκλείψεως µιάς από τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπου αυτό επιβάλλεται προς 
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος ή εύλογου συµφέροντος των κυρίων ή τρίτων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
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ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Άρθρο 16 
 

Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας 
 
 

1. Ένα αεροσκάφος επιτρέπεται να κυκλοφορεί µόνο αν - 
 
(α) είναι εφοδιασµένο µε έγκυρο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το οποίο εκδόθηκε, 
παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε κατά τον νόµο της χώρας στην οποία το 
αεροσκάφος αυτό είναι νηολογηµένο, 
 
(β) συµµορφώνεται µε τους όρους υπό τους οποίους το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας 
εκδόθηκε, παρατάθηκε, ανανεώθηκε, επικυρώθηκε ή αναγνωρίσθηκε. 
 

899699747 

2. Η πτητική ικανότητα πιστοποιείται µε πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της ∆ηµοκρατίας ή της 
αρµόδιας υπηρεσίας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλου κράτους που ανήκει στον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή, σε άλλες περιπτώσεις, µε πιστοποιητικό του οποίου αναγνωρίζεται 
η ισχύς βάσει του ισχύοντος στην ∆ηµοκρατία δικαίου, κατά την διάκριση της αρµοδίας αρχής της 
∆ηµοκρατίας. 
 
3. Η διαδικασία εκδόσεως, ανακλήσεως, αναστολής και ανανεώσεως, καθώς και το περιεχόµενο και 
ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας ορίζονται – 
 
(α) σε κανονισµους, 
 
(β) στις σχετικες διατάξεις των Παραρτηµατων 6 και 8 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως του Σικάγου 1944, 
 
(γ) στις σχετικες διατάξεις των κανονισµων των Συνδυασµένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας που 
ισχυουν δυνάµει του άρθρου 261. 
 
4. Η αρµόδια αρχή µπορεί σε ειδικες περιπτώσεις, προβλεποµενες σύµφωνα µε την παραγραφο 3, να 
επίτρεπει προσωρινά σε αεροσκάφος, στο οποίο έχει χορηγηθει από µηχανικο συντηρησεως 
αεροσκαφών Πιστοποιητικό κατάλληλοτητας για πτήση, να κυκλοφορει χωρίς να είναι εφοδιασµένο 
µε Πιστοποιητικό πτητικης ικανότητας. 
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: 

L 240, 
7.9.2002, 

σ. 1. 

3 του 70(Ι) του 2006. 
5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, η πτητική 
ικανότητα οποιουδήποτε αεροσκάφους, το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της 
πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας 
της Αεροπορίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
πιστοποιείται ή εγκρίνεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 
Άρθρο 17 

Καταργήθηκε από το 4 του 70(Ι) του 2006. 
 

870278835 
Τεχνικός έλεγχος πτητικής ικανότητας 

 
Άρθρο 18 

 
Εγγραφα φερόµενα επί του αεροσκάφους 
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1. Τα εξής έγγραφα φέρονται πάντοτε επί του αεροσκάφους: 
 
(α) το πιστοποιητικό νηολογήσεως, 
 
(β) το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, 
 
(γ) αν το αεροσκάφος είναι υποηχητικό, το πιστοποιητικό θορύβου, 
 
(δ) οι ειδικές άδειες των µελών του πληρώµατος, 
 
(ε) το ασφαλιστήριο έγγραφο του αεροσκάφους που καλύπτει κινδύνους τρίτων, 
 

186019599 
(στ) το ηµερολόγιο του αεροσκάφους, 
 
(ζ) αν το αεροσκάφος φέρει ραδιοσυσκευή, η άδεια ραδιοσταθµού του αεροσκάφους, 
 
(η) αν το αεροσκάφος µεταφέρει Επιβάτες, ονοµαστικός κατάλογος των επιβατών, ο οποίος 
αναγράφει και τον τόπο επιβιβάσεως και προορισµού, 
 
(θ) αν το αεροσκάφος µεταφέρει φορτίο, δηλωτικά και λεπτοµέρειες διασαφήσεως του φορτίου. 
 
2. Κανονισµοί µπορούν να τροποποιουν ή/και να συµπληρώνουν την παραγραφο 1. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
 

Άρθρο 19 
 

∆ικαίωµα διακυβερνήσεως αεροσκάφους 
 

493863224 

1. Μόνο όποιος κατέχει έγκυρη άδεια χειριστή αεροσκάφους δικαιούται να κυβερνά ή να 
συγκυβερνά αεροσκάφος του τύπου για τον οποίο έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί άδεια. 
 
2. Εκπαιδευόµενος χειριστής µπορεί, για εκπαιδευτικούς ή εξεταστικούς σκοπούς, να κυβερνά 
αεροσκάφος – 
 
(α) µε την συνοδεία και υπό την άµεση εποπτεία και ευθύνη εκπαιδευτή µε έγκυρη άδεια χειριστή 
του τύπου του κυβερνωµένου αεροσκάφους, οπότε ο εκπαιδευτής θεωρείται ως ο κυβερνήτης του 
αεροσκάφους, 
 
(β) χωρίς την συνοδεία, αλλά κατ’ εντολή και υπό την εποπτεία εξεταστή ή εκπαιδευτή µε έγκυρη 
άδεια χειριστή του τύπου του κυβερνωµένου αεροσκάφους, το οποίο δεν πρέπει να µεταφέρει 
επιβάτες. 
 
3. Αεροσκάφος που µεταφέρει επιβάτες πρέπει να κυβερνάται από επιβαίνοντα χειριστή. 
 
4. Χειριστής µε έγκυρη άδεια, του οποίου η κατάσταση σωµατικής και ψυχικής υγείας και 
πνευµατικής διαύγειας σε δεδοµένο χρόνο µπορεί να επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλεια επικείµενης 
πτήσεως, οφείλει να προβαινει σε σχετική δήλωση προς τον εκµεταλλευόµενο το αεροσκάφος ή τον 
αντιπρόσωπό του και να απεχει της διακυβερνήσεως του αεροσκάφους. 
 
5. Ο εκµεταλλευόµενος το αεροσκάφος ή ο αντιπρόσωπός του ορίζει τον κυβερνήτη του 
αεροσκάφους για κάθε συγκεκριµένη πτήση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια. 
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Άρθρο 20 
 

Άδεια χειριστή αεροσκάφους 
 

992634594 

1. Άδεια χειριστή αεροσκάφους χορηγείται µόνο για ορισµένου τύπου αεροσκάφος και προϋποθέτει 
ότι - 
 
(α) ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το όριο ηλικίας 
χειριστών, 
 
(β) η κατάσταση της σωµατικής και ψυχικής του υγείας, σύµφωνα µε τον προσδιοριζόµενο σε 
διάταγµα του Υπουργού ιατρικό έλεγχο, δεν δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες για τον ασφαλή 
χειρισµό αεροσκάφους, 
 
(γ) δεν συντρέχουν καταδίκες για αξιόποινες πράξεις, η εκτέλεση των οποίων διακινδυνεύει την 
ασφάλεια πτήσεως ή διευκολύνεται µε την άσκηση του επαγγέλµατος χειριστή αεροσκάφους, 
 
(δ) δεν συντρέχουν γεγονότα που αφορούν τον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής του υποψηφίου και 
θεµελιώνουν εύλογες αµφιβολίες για την καταλληλότητά του να κυβερνά αεροσκάφος, 
 
(ε) δεν συντρέχουν γεγονότα που θεµελιώνουν την εύλογη υποψία ότι, εν όψει του δηµοσίου 
συµφέροντος, ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλµατος του χειριστή 
αεροσκάφους, 
 
(στ) ο υποψήφιος έχει υποστεί µε επιτυχία την δοκιµασία προς διαπίστωση των αναγκαίων γνώσεων, 
ικανότητας, επιδεξιότητας και εµπειρίας σχετικά µε τον τύπο του αεροσκάφους για το οποίο ζητείται 
η έκδοση της άδειας. 
 
2. Η χορήγηση άδειας χειριστή αεροσκάφους γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 
υπ’αρ.1 της διεθνούς συµβάσεως του Σικάγου 1944 και των κανονισµων των Συνδυασµένων Αρχών 
Πολιτικής Αεροπορίας που ισχυουν δυνάµει του άρθρου 261 (Κανονισµοί των Συνδυασµένων 
Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας). 
 
3. Η άδεια εκδίδεται από την αρµόδια αρχή και αναφέρει ρητώς ότι υπόκειται στην κατά την 
παράγραφο 4 επικύρωση. 
 

666913747 
4. Η συνέχιση της συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 ελέγχεται σε τακτές χρονικές 
περιόδους και επικυρώνεται από την αρµόδια αρχή στο έγγραφο της άδειας. 
 
5. Οι χρονικές περίοδοι, οι όροι και η διαδικασία διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων προς χορήγηση 
ή επικύρωση της άδειας ορίζονται µε διάταγµα του Υπουργού. Mε κανονισµό ορίζονται τα τέλη και 
τα έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλει ο υποψήφιος για την διενέργεια των ελέγχων και 
δοκιµασιών. 
 
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, αν εκλείψει µεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της 
παραγράφου 1, η άδεια ανακαλείται ή δεν επικυρώνεται. 
 
7. Η άδεια χειριστή αεροσκάφους αναστέλλεται στην περίπτωση – 
 
(α) τραυµατισµού, 
 
(β) ασθένειας, 
 
(γ) συµπεριφοράς, στην οποία πιθανολογείται τέλεση πειθαρχικού αδικήµατος τιµωρούµενου µε 
αναστολή της άδειας, ή 
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(δ) άλλου συµβάντος, 
 
εφόσον στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) ή (δ) θεµελιώνονται εύλογες αµφιβολίες για την ικανότητα ή 
καταλληλότητα του χειριστή προς ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, και 
 

819796502 
(ε) σε περίπτωση εγκυµοσύνης. 
 
8. Λεπτοµέρειες ρυθµίζει διάταγµα του Υπουργού. 
 

Άρθρο 21 
 

Υπόλοιπο ιπτάµενο τεχνικό Πλήρωµα 
 

Οι διατάξεις των άρθρων 19 (δικαίωµα διακυβερνησεως αεροσκάφους) και 20 (άδεια χειριστή 
αεροσκάφους) εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στο υπόλοιπο ιπτάµενο τεχνικο πλήρωµα. 
 

Άρθρο 22 
 

Αποδοχή και Αναγνώριση αλλοδαπών αδειών ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος 
 

1. Aδειες του ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος, οι οποίες έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από 
συµβαλλοµενο κράτος της ∆ιεθνούς Συµβάσεως του Σικάγου 1944 και σύµφωνα µε παραρτηµα 1 
αυτής, γινονται αποδεκτες, εφόσον οι προϋποθεσεις εκδοσεως ή επικυρώσεως τους είναι, κατά την 
κριση της αρµόδιας αρχής, ισοτιµες ή υπερτερες από τα ελαχιστα ορια που ορίζονται σε διάταγµα 
του Υπουργου. 
 
2. Αδειες του ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος, οι οποίες έχουν χορηγηθει από κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτος µελος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο 
γινονται αποδεκτες σύµφωνα µε κανονισµους. 
 

771487593 
3. Επαγγελµατικες αδειες του ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές των Συνδυασµένων Αεροπορικών Αρχών (JAA Licenses) θεωρουνται ότι έχουν 
χορηγηθει βάσει του παρόντος Νόµου, εκτός εαν η αρµόδια αρχή αποφασισει διαφορετικα. 
 
4. Η κατά τις προηγουµενες παραγραφους Αποδοχή ανακαλειται, εαν εκλειψει µεταγενεστερα 
οποιαδήποτε προυποθεση χορηγησεως αδειας. 
 
6. Τα εµπιστευτικα στοιχεία που περιεχονται στην αρµόδια αρχή κατά την εφαρµογη του παρόντος 
άρθρου καλυπτονται από το επαγγελµατικο απορρητο. 
 

Άρθρο 23 
 

Πλήρωµα θαλάµου επιβατών 
 
Ως µελη πληρώµατος θαλάµου επιβατών αεροσκάφους που µεταφέρει επιβάτες µπορούν να 
απασχοληθούν µόνο πρόσωπα που έχουν συµπληρωσει επίτυχως αρχικη και περιοδικως 
επαναλαµβανοµενη εκπαιδευση. Η εκπαιδευση αυτή παρεχεται από τον αεροµεταφορέα, αφου 
εγκριθεί από την αρµόδια αρχή. Το αρθρο 28 (εκπαιδευση πληρώµατος θαλάµου επιβατών) δεν 
θιγεται.  
 

Άρθρο 24 
 

Αναγκαίο πλήρωµα 
 
1. Κάθε αεροσκάφος πρέπει να έχει τουλάχιστον το πλήρωµα που ορίζει το πιστοποιητικό πτητικής 
ικανότητας του αεροσκάφους αυτού. Αν συγκεκριµενες περιστάσεις το επιβαλλουν, η αρµόδια αρχή 
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µπορεί, για τις περιπτώσεις αυτές, να ορισει ανωτερο αριθµό πληρώµατος. 
 

872896254 
2. Αλλοδαπά αεροσκάφη πρέπει να έχουν τουλάχιστον το πλήρωµα που ορίζει το δίκαιο του κράτους 
νηολογήσεώς τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
 

Άρθρο 25 
 

Άδεια εκπαιδευτή χειριστών 
 

7. Το επάγγελµα του εκπαιδευτή χειριστών αεροσκάφους µπορεί να ασκήσει µόνο όποιος κατέχει 
την σχετική άδεια. Η άδεια αυτή µπορεί να χορηγείται υπό όρους και προθεσµίες. 
 
8. Η άδεια χορηγείται µόνο σε πρόσωπα που κατέχουν, και εφόσον χρόνο διατηρούν, έγκυρη άδεια 
χειριστή του αεροσκάφους, στο οποίο θα διεξαχθεί η εκπαίδευση, και αφορά µόνο εκπαίδευση στον 
τύπο αυτό του αεροσκάφους. 
 
9. Η άδεια δεν χορηγείται, αν γεγονότα θεµελιώνουν εύλογη υποψία- 
 
(α) ότι µπορεί να διακινδυνεύεται η δηµόσια τάξη και ασφάλεια, ή 
 

136724472 
(β) ότι ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτής του είναι, εν όψει του δηµόσιου συµφέροντος, ακατάλληλοι για 
την παροχή ή αποδοχή εκπαιδεύσεως χειριστών αεροσκάφους. 
 
10. Αν εκλείψει µεταγενέστερα οποιαδήποτε προϋπόθεση της παραγράφου 2, ή αν γίνουν γνωστά 
αποκρυβέντα ή ανακύψουν νέα γεγονότα κατά την έννοια της παραγράφου 3, η άδεια ανακαλείται ή 
δεν ανανεώνεται. 
 
11. Η άδεια µπορεί να ανακληθεί, αν παρέµεινε αχρησιµοποίητη άνω του έτους. 
 
12. Η πρακτική άσκηση των χειριστών µπορεί να διενεργηθεί µόνο υπό την εποπτεία προσώπου που 
κατέχει άδεια εκπαιδευτή. 
 

Άρθρο 26 
 

Εκπαίδευση υπόλοιπου ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος 
 

Η εκπαίδευση του υπόλοιπου ιπτάµενου τεχνικού πληρώµατος παρέχεται από εκπαιδευτές που έχουν 
την απαιτούµενη άδεια στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδεύσεως των εκάστοτε κλάδων. 
 

Άρθρο 27 
 

Πρόσβαση σε σχολές χειριστών αεροσκαφών 
 

328577220 

Υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κρατών που ανηκουν στον Ευρωπαϊκό 
Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνονται δεκτοί σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών ή 
λοιπού ιπταµένου τεχνικού προσωπικού, που λειτουργούν στην ∆ηµοκρατία, και υπάγονται στις ίδιες 
εξετάσεις και διαδικασίες για χορήγηση αδείας υπό τους ίδιους όρους, όπως και οι κύπριοι υπήκοοι. 
 

Άρθρο 28 
 

Εκπαίδευση πληρώµατος θαλάµου επιβατών 
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Η κατά το Άρθρο 23 (Πλήρωµα θαλάµου επιβατών) εκπαίδευση του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα καθήκοντα ασφαλείας πτήσεως και παροχής πρώτων βοηθειών. 
 

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 

 
Αρθρο 29 

 
Καθήκοντα 

 
1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διασφαλίζει ότι – 
 

740506768 
(α) ένας τουλάχιστον χειριστής ελέγχει αδιάκοπα το αεροσκάφος καθ’ όλη την διάρκεια της 
πτήσεως, 
 
(β) οι επιβάτες και το πλήρωµα ενηµερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας και τους τηρούν, 
 
(γ) σε περίπτωση καθυστερήσεως της απογειώσεως µετά την επιβίβαση ή της προσγειώσεως, η 
οποία υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά, οι επιβάτες ενηµερώνονται για τα αίτια και την προβλεπόµενη 
διάρκεια, κατά τακτά  
 
(δ) όλα τα έγγραφα που κατά το άρθρο 18 (εγγραφα φεροµενα επι του αεροσκαφους) πρέπει να 
φέρονται επί του αεροσκάφους, καθώς και όλα τα αναγκαία για την αεροναυτιλία αντικείµενα και 
στοιχεία βρίσκονται και είναι διαθέσιµα στο αεροσκάφος, 
 
(ε) τα καθήκοντα και οι διατυπώσεις πριν, κατά την διάρκεια και µετά την πτήση εκπληρώνονται, 
 
(στ) η αρµόδια αρχη ενηµερώνεται για όλα τα συµβάντα που πρέπει κατά τον παροντα Νοµο, ιδιως 
το άρθρο 17 (τεχνικος ελεγχος της πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 7, κανονισµους του 
Υπουργικου Συµβουλιου ή διαταγµατα του Υπουργου να αναφέρονται σ’ αυτήν, 
 
(ζ) η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ενηµερώνεται για όλες τις επικίνδυνες συνθήκες 
καιρού ή εναέριας κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της πτήσεως, οι οποίες µπορεί να έχουν σηµασία 
για άλλα αεροσκάφη, 
 
(η) εκτελούνται όλα τα άλλα καθήκοντα που προβλέπονται σε κανονισµους του Υπουργικου 
Συµβουλιου ή διατάγµατα του Υπουργού. 
 
2. Οι αντίθετες προς τα ανωτέρω καθήκοντα εντολές του αεροµεταφορέα δεν απαλλάσσουν τον 
κυβερνήτη από την υποχρέωση συµµορφώσεώς του προς τα καθήκοντα αυτά. Tο αρθρο 250 
(αξιοποινες πραξεις) παραγραφος 6 δεν θιγεται. 
 

729754745 

Αρθρο 30 
 

Εξουσίες 
 

1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ασκεί κατά την διάρκεια της πτήσεως και των ενδιάµεσων 
σταθµεύσεων την εξουσία επί του πληρώµατος και των επιβατών η οποία επιβάλλεται προς 
διαφύλαξη της Ασφάλειας του αεροσκάφους, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των 
λοιπών µεταφερόµενων αντικειµένων, καθώς και της ασφάλειας, αποτελεσµατικότητας και 
οµαλότητας της αεροναυτιλίας. 

 
2. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους λαµβάνει κατά την διάρκεια της πτήσεως κάθε πρόσφορο µέτρο 
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ασφάλειας, και µπορεί ιδίως – 
 
(α) να απαιτεί από οποιοδήποτε µέλος του πληρώµατος την εκτέλεση υπηρεσίας διαφορετικής από 
εκείνη για την οποία έχει προσληφθεί, 
 
(β) να απαγορεύει την επιβίβαση παντός προσώπου που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοολούχων 
ποτών, ναρκωτικών ή φαρµάκων σε βαθµό επικίνδυνο για την ασφάλεια του αεροσκάφους, των 
επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών µεταφερόµενων αντικειµένων, και να ζητεί εν 
ανάγκη την συνδροµή των δηµόσιων αρχών, 
 
(γ) να επιβάλλει την αποκατάσταση της τάξεως, διατάσσοντας µέλη του πληρώµατος, µε την 
συνδροµή των διατεθειµένων προς τούτο επιβατών, να προβαινουν στην σύλληψη και κράτηση 
προσώπου που εξετέλεσε ή βρίσκεται στην αρχή εκτελέσεως αξιόποινης πράξεως η πραξεως η οποια 
θετει σε κινδυνο την ασφάλεια του αεροσκαφους η των προσωπων η πραγµατων που βρισκονται σ’ 
αυτο, η η οποια θετει σε κινδυνο την ταξη και πειθαρχια στο αεροσκαφος, µέχρις ότου το πρόσωπο 
αυτό παραδοθεί στις δηµόσιες αρχές του τόπου της επόµενης προσγειώσεως του αεροσκάφους, 
 
(δ) να διατάσσει την αποβίβαση σε ενδιάµεση στάθµευση ή αναγκαστική προσγείωση παντός 
προσώπου το οποίο κρίνει, βασει της συµπεριφορας του η για αλλο σοβαρο λογο, ως επικίνδυνο για 
την ασφάλεια του αεροσκάφους, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών 
µεταφερόµενων αντικειµένων, και να ζητεί εν ανάγκη την συνδροµή των δηµόσιων αρχών. 
 
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους µπορεί να ζητεί την συνδροµή των δηµόσιων αρχών του τοπου 
της ενδιάµεσης σταθµεύσεως ή του προορισµού της πτήσεως για την σύλληψη προσώπου, που 
εξετέλεσε ή βρίσκεται στην αρχή εκτελέσεως αξιόποινης πράξεως επί του αεροσκάφους, και την 
αποµάκρυνσή του από το αεροσκάφος. 
 

524400949 

4. Σε περιπτώσεις συλλήψεως, κρατήσεως και ακούσιας αποβιβάσεως ειδοποιούνται οι δηµόσιες 
αρχές των αερολιµένων απογειώσεως και εποµενης προσγειώσεως του αεροσκάφους, καθώς και οι 
πλησιέστερες διπλωµατικές ή προξενικές αρχές του κράτους του οποίου την υπηκοότητα έχει ο 
θιγόµενος. Στις δηµοσιες αυτες αρχες παραδιδονται τα εγγραφα και Κοινόποιουνται οι πληροφοριες 
που αφορουν τον θιγοµενο.  
 
5. Κατά την διάρκεια της πτήσεως ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ασκεί αρµοδιότητες ληξιάρχου 
και συντάσσει τις προβλεπόµενες εκάστοτε πράξεις. Αντίγραφα των πράξεων, υπογεγραµµένα από 
τον κυβερνήτη, αποστέλλονται αµελλητί στις αρµόδιες αρχές. Οι διατάξεις των περι της Εµπορικης 
Ναυτιλιας (Πλοιαρχοι και Ναυτικοι) Νοµων του 1968 µεχρι 1996 και οποιουδηποτε νοµου τους 
τροποποιει η τους αντικαθιστα, εφαρµοζονται αναλογως. 
 
6. Οι διαταξεις του παροντος αρθρου δεν θιγουν τις διαταξεις της διεθνους συµβασεως του Τοκυο 
1963, της διεθνους συµβασεως της Χαγης 1970 και της διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 1971. 
 

Αρθρο 31 
 

Ευθύνη 
 

1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ευθύνεται για την ασφάλεια του αεροσκάφους, του πληρώµατος, 
των επιβαινοντων προσωπων, του φορτιου και των λοιπών µεταφεροµενων αντικειµενων καθ’όλη 
την διάρκεια της πτήσεως η των ενδιαµεσων σταθµευσεων, έστω και αν κατα το κρισιµο χρονικο 
σηµειο άλλο πρόσωπο κυβερνά το αεροσκάφος. Το αρθρο 108 (αποφυγη συγκρουσεως) παραγραφος 
2 δεν θιγεται. 
 
2. Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, κατά την διάρκεια της πτήσεως η των 
ενδιαµεσων σταθµευσεων, χάνει για οποιοδήποτε λόγο την ικανότητα να κυβερνά το αεροσκάφος, η 
ευθύνη της παραγράφου 1 µετατίθεται στον συγκυβερνήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
αναλαµβάνει την διακυβέρνηση του αεροσκάφους. 
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3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή το άλλο πρόσωπο κατά την παράγραφο 2, που ενεργεί υπό την 
απειλή προσώπων, τα οποία έθεσαν παράνοµα το αεροσκάφος υπό την εξουσία τους απαλάσσεται 
από κάθε ευθύνη. Οφείλει όµως, στο πλαίσιο του ευλόγου, να προσπαθεί να διαφυλάσσει την 
ασφάλεια της πτήσεως. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 

540791928 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 
Αρθρο 32 

 
Κατάταξη 

 
1. Τα αεροδρόµια διακρίνονται σε αερολιµένες και πεδία προσγειώσεως. 
 
2. Τα αεροδρόµια διακρίνονται σε πολιτικά και στρατιωτικά. Ο νόµος αυτός αναφέρεται µόνο στα 
πολιτικά αεροδρόµια, εκτός αν ρητώς προβλεπεται το αντίθετο, κυριως στο Κεφάλαιο Εικοστο Εκτο 
(αστικη ευθυνη αεροµεταφορέων), ιδιως αρθρο 231 (αντικειµενο και Πεδίο εφαρµογής) παραγραφος 
3. Το αρθρο 40 (δηµοσια και ιδιωτικη χρηση αεροδροµίων) παραγραφος 6 δεν θιγεται. 
 
3. Τα αεροδρόµια είναι δηµόσια ή ιδιωτικά. 
 
4. Τα αεροδρόµια είναι δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Το αρθρο 40 (δηµοσια και ιδιωτικη χρηση 
αεροδροµίων) παραγραφοι 2 και 4 δεν θιγεται. 
 
5. Οι αερολιµένες µπορεί να είναι τελωνειακοί ή/και υγειονοµικοί. Το αρθρο 8 (κρατικη ρυθµιση και 
εποπτεια) παραγραφοι 5 και 6 δεν θιγεται. 
 

Αρθρο 33 
 

228130221 

Άδεια αεροδροµίου 
 
1. Η κατασκευη και λειτουργία αεροδροµίου προυποθετει διοικητικη αδεια (αδεια αεροδροµίου), η 
οποια µπορει να ειναι συστατικο µερος συµβασεως δηµοσιου. 

 
2. Η αδεια για την κατασκευή, καθώς και την ουσιώδη ανασκευή ή επέκταση αεροδροµίου που δεν 
ανηκει στην κυριοτητα του κρατους χορηγειται ως εξης:  
 
(α) την άδεια κατασκευής αερολιµένα χορηγεί το Υπουργικό Συµβούλιο µε αποφαση,  
 
(β) την άδεια κατασκευής πεδίου προσγειώσεως ή ανασκευής ή διευρύνσεως αερολιµένα ή πεδίου 
προσγειώσεως χορηγεί ο Υπουργός µε διάταγµα, 
 
(γ) την άδεια αναβαθµισεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιµένα χορηγει το Υπουργικο Συµβουλιο 
µε αποφαση. 
 
3. Οι άδειες της παραγράφου 2 χορηγούνται – 
 
(α) στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πράγµατι εκµεταλλεύεται ή πρόκειται να εκµεταλλευθεί το 
αεροδρόµιο, 
 
(β) για δηµόσια ή ιδιωτική χρήση, 
 

144081652 
(γ) για ορισµένου τύπου αεροσκάφη, 
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(δ) για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε ούτε µακρότερη των 
εικοσιπεντε ετών, αλλά που µπορεί να ανανεώνεται για τις ίδιες η βραχυτερες περιόδους. 
 
4. Οι άδειες της παραγράφου 2 µπορούν να συνοδεύονται µε όρους η/και προθεσµίες στο πλαίσιο 
του παροντος Νόµου και των βασει αυτου εκδιδοµενων κανονισµων. Η άδεια αναγράφει την χρονική 
περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να γίνει η έναρξη των εργασιών, καθώς και την προθεσµία, εντός 
της οποίας πρέπει να έχουν περατωθεί οι εργασίες. Μετά την παρέλευση των προθεσµιών αυτών η 
άδεια θεωρείται οτι δεν ισχύει πλέον, εκτός αν ανανεωθεί. 
 
5. Αν κατά τις εργασίες κατασκευής ή ανασκευής ή επεκτάσεως αεροδροµίου είναι πολύ πιθανή η 
πρόκληση σηµαντικών ζηµιών στο δηµόσιο ή σε τρίτους, η αρµοδια αρχή εξαρτά την χορήγηση της 
άδειας από την παροχή εύλογης εγγυήσεως εκ µέρους του αιτούντος. Η εγγυηση αυτη περιλαµβανει 
την συναψη ασφαλιστικης συµβασεως για ευθυνη εναντι τριτου. 
 
6. Η άδεια αερολιµένα χορηγείται ή ανανεώνεται, η δε άδεια αναβαθµίσεως πεδίου προσγειώσεως 
χορηγείται, µόνο αν η γεωγραφική θέση, φύση και έκταση του ακινήτου, καθώς και ο υφιστάµενος ή 
προγραµµατισµένος αεροναυτιλιακός εξοπλισµός και αεροναυτιλιακές διευκολύνσεις του 
αεροδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, 
καθώς και µετεωρολογικών υπηρεσιών, είναι κατάλληλοι για την ασφαλή, τακτική, αποτελεσµατική 
και οικονοµική εκµετάλλευση των προτεινόµενων αεροπορικών υπηρεσιών και αεροσκαφών. Κατα 
τα λοιπα εφαρµοζονται τα σχετικα παραρτηµατα της διεθνους συµβασεως του Σικαγου 1944.  
 
7. Η άδεια πεδίου προσγειώσεως χορηγείται ή ανανεώνεται µόνο, αν αυτό είναι κατάλληλο για την 
ασφαλή αφιξη και αναχωρηση αεροσκαφών του αναφερόµενου στην άδεια τύπου. 
 
8. Η άδεια αεροδροµίου χορηγείται ή ανανεώνεται µόνο αν, κατά την συµφωνη γνώµη των αρµοδιων 
υπηρεσιών για την πολεοδοµια, την Χώροταξια και την προστασία του περιβάλλοντος, τηρούνται οι 
διατάξεις για την Χώροταξία, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία από τον θόρυβο, 
τις δονήσεις και τα εκπεµποµενα αερια. Οι ανωτερω Υπηρεσίες λαµβάνουν υπ’ όψη τα υποβληθέντα 
σ’αυτες υποµνήµατα εµπειρογνωµόνων ή εχόντων έννοµο συµφέρον.  
 
9. Η άδεια αεροδροµίου χορηγείται ή ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση οτι η κυριότητα επ’ αυτού 
αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 11 (εγγραφη) παρ.1 στοιχείο (δ) για την εγγραφή 
αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών. Οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 
εφαρµόζονται αναλογως. 
 
10. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνεται µεν προσωρινά µια από τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού 
για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδροµίου, αλλά αναµένεται ευλόγως η σύντοµη 
εκπλήρωσή της, η άδεια αεροδροµίου µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί µε 
δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση του κατά την παραγραφο 1 αρµοδιου Υπουργικου Συµβουλιου ή 
Υπουργου, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες επί πεδίων προσγειώσεως και το 
ένα έτος επί αερολιµένων. 
 

899828433 
11. Χωρίς έγκυρη άδεια αεροδροµίου δεν είναι έγκυρη η σύναψη οποιασδήποτε συµβάσεως µε 
αντικείµενο το αεροδρόµιο ή µέρος αυτού. 
 
12. Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδροµίου εισπράττονται τέλη, οριζόµενα µε 
κανονισµους του Υπουργικου Συµβουλιου, και αποδιδονται δαπανες. 
 
13. Η διευθυνση του αεροδρόµιου οφείλει να αναφέρει αµελλητί στην αρµόδια αρχη οποιαδήποτε 
µεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγήσεως ή ανανεώσεως άδειας αεροδροµίου. 
 
14. Οι διαταξεις του αρθρου αυτου δεν θιγουν τις διαταξεις αλλης συναφους νοµοθεσιας. 
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Αρθρο 34 
 

Ρήτρα δηµόσιου συµφέροντος 
 

1. Η άδεια αεροδροµίου δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται, αν γεγονότα θεµελιωνουν ευλογη υποψια, 
οτι διακινδυνεύεται η δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Αν τέτοια γεγονότα ανακύψουν µεταγενέστερα, η 
άδεια µπορεί να ανακληθεί από το όργανο το οποίο την είχε χορηγήσει. 
 
2. Για λόγους δηµόσιου συµφέροντος ο Υπουργός µπορεί κατ’εξαίρεση να αναστελλει προσωρινά 
την άδεια αεροδροµίου. Για την επαναφορά σε ισχύ ή την οριστική ανάκληση της άδειας αποφασίζει 
το Υπουργικό Συµβούλιο ή ο Υπουργός, ανάλογα µε το ποιός είχε αρχικά χορηγήσει την άδεια. 
 
3. Σε περιπτωση πολεµου η αλλου δηµοσιου κινδυνου που απειλει την υπαρξη της ∆ηµοκρατιας η 
τµηµατος της ο Υπουργος µπορεί µε διαταγµα να θέτει ένα αεροδρόµιο, για ορισµένο η αόριστο 
χρόνο, υπό κρατική διοίκηση. Τους όρους και την διαδικασία ορίζει κανονισµός. 
 

809284865 

Αρθρο 35 
 

Τεχνικός έλεγχος αεροδροµίων 
 

1. Μετά την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας αεροδροµίου ή άδειας αναβαθµίσεως 
πεδίου προσγειώσεως σε αερολιµένα, και πριν χορηγηθεί η ζητούµενη άδεια, η αρµόδια αρχη ελέγχει 
αν το προορισµένο για τον σκοπό αυτό ακίνητο και τα σχέδια κατασκευής και τεχνικού εξοπλισµού 
του προτεινοµενου αεροδροµίου εκπληρώνουν τις νοµιµες προϋποθέσεις χορηγήσεως της 
ζητουµενης άδειας: 
 
2 του 83(Ι) του 2005. 

 
 

Κεφ. 96 
14 του 1959 
67 του 1963 

6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 

9 του 1986 
115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(Ι) του 1992 
45(Ι) του 1994 
14(Ι) του 1996 
52(Ι) του 1996 
37(Ι) του 1997 
72(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1998 
35(Ι) του 1999 
61(Ι) του 1999 

Νοείται ότι για την κατασκευή, την ανακατασκευή ή την επέκταση αεροδροµίου 
δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας δυνάµει του περί Ρυθµίσεως Οδών και 
Οικοδοµών Νόµου. 
 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

81(Ι) του 1999 
57(Ι) του 2000 
66(Ι) του 2000 
73(Ι) του 2000 

126(Ι) του 2000 
157(Ι) του 2000 
26(Ι) του 2002 
33(Ι) του 2002 

202(Ι) του 2002. 
 

2. Μετά την κατασκευή του αεροδροµίου, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια, και πριν την έναρξη 
λειτουργίας του, η αρµόδια αρχη ελέγχει, αν η περατωθείσα κατασκευή και ο έτοιµος προς 
λειτουργία τεχνικός εξοπλισµός του αεροδροµίου εκπληρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις 
χορηγήσεως και τους κατά την παράγραφο 3 όρους της χορηγηθείσας άδειας. 
 
3. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του αεροδροµίου η αρµόδια αρχη διενεργεί τεχνικό έλεγχο του 
αεροδροµίου και του εξοπλισµού του – 
 
(α) κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα, 
 
(β) µετά την εκτέλεση µετατροπών ή ουσιωδων επισκευών, 
 
(γ) κάθε φορά που φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωµατική λειτουργία επιβάλλει τον έλεγχο, 
 

488325238 
(δ) κάθε φορά που η αρµόδια αρχη κρίνει τον έλεγχο αναγκαίο. 
 
4. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 1 χορηγείται η ζητηθείσα άδεια 
αεροδροµίου ή αναβαθµίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιµένα. Μετά την θετική έκβαση του 
ελέγχου της παραγράφου 2 εξουσιοδοτείται η έναρξη λειτουργίας του αεροδροµίου µε σχετική 
καταχώριση στην χορηγηθείσα άδεια. Μετά την θετική έκβαση των ελέγχων της παραγράφου 3 
ανανεώνεται η άδεια του αεροδροµίου. 
 
5. Αν η αρµόδια αρχη διαπιστώσει την µη τήρηση όρου, ο οποίος περιλαµβάνεται σε ισχύουσα άδεια 
αεροδροµίου ή στα σχετικα παραρτηµατα της διεθνους συµβασεως του Σικαγου 1944, ή διαπιστώσει 
λάθη ή παραλείψεις στον έλεγχο, ή αν συµβούν φυσικά γεγονότα ή βλάβες οι οποίες µπορούν να 
διακινδυνεύουν την ασφάλεια αεροσκαφών ή χρηστών η περιοικων του αεροδροµίου, η αρµόδια 
αρχη λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι 
Ασφάλειας, της αναστολής ή και ανακλήσεως της άδειας του αεροδροµίου. 
 
6. Κάθε φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωµατική λειτουργία, που µπορεί να διακινδυνεύει την 
ασφάλεια αεροσκάφους ή χρηστών η περιοικων αεροδροµίου, αναφέρεται αµέσως στην αρµόδια 
αρχη. 
 
7. Το Υπουργικό Συµβουλιο ορίζει µε κανονισµους τα τέλη και έξοδα τα οποία οφείλει να 
καταβάλλει ο εκµεταλλευόµενος το αεροδρόµιο. 
 

Αρθρο 36 
 

Κρατική εποπτεία επί των αεροδροµίων 
 

1. Στο πλαίσιο της διαµορφώσεως και εκτελέσεως της πολιτικής αεροπορικών µεταφορών, και των 
οικονοµικών, τουριστικών, περιβαλλοντολογικών και άλλων πολιτικών συσχετίσεων και 
επιπτώσεών της, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών δεσµεύσεων και επιδιώξεων της ∆ηµοκρατίας, 
ο Υπουργός, και κατ’ εξουσιοδότησή του η αρµόδια αρχη, ασκεί κρατική εποπτεία επί των 
αεροδροµίων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 
 
2. Η ανωτέρω παράγραφος δεν θίγει την ισχύ των άρθρων 8 (κρατικη ρυθµιση και εποπτεια) και 34 
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(ρητρα δηµοσιου συµφεροντος). 
 

416475117 
3. Ο Υπουργός, αφού ακούσει την γνώµη των εκµεταλλευοµένων θιγόµενο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
αεροδρόµιο, µπορεί να απευθύνει σ’ αυτούς γενικές ή ειδικές οδηγίες για να προβούν σε ορισµένες 
πράξεις ή παραλείψεις προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας ή των διεθνών σχέσεων ή 
δεσµεύσεων της ∆ηµοκρατίας. Αν για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, κατά την κρίση του 
Υπουργού, οι οδηγίες αυτές δεν πρέπει να γίνουν δηµόσια γνωστές, χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικές και απαγορεύεται η κοινοποίησή τους σε τρίτους. 
 

Αρθρο 37 
 

Κυριότητα επί αεροδροµίου 
 

1. Η κυριοτητα επι αεροδροµίου µπορει να ανηκει πληρως ή εν µερει στο κρατος, σε οργανισµο 
τοπικης αυτοδιοικησεως ή σε αλλο Νοµικό προσωπο δηµοσιου δικαιου ή σε φυσικο ή Νοµικό 
προσωπο ιδιωτικου δικαιου, ελεγχοµενο οικονοµικα απο ιδιωτες ή απο το κρατος ή Νοµικό προσωπο 
δηµοσιου δικαιου. 
 
2. Η κυριότητα επί αεροδροµίου, όπως και τα ελέγχοντα οικονοµικά συµφέροντα µπορούν να 
µεταβιβάζονται, πλήρως ή εν µέρει, από τον δηµόσιο στον ιδιωτικό και από τον ιδιωτικό στον 
δηµόσιο τοµέα. 
 
3. Η κυριότητα ή δικαίωµα από χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) ή άλλο δικαίωµα εκµεταλλεύσεως 
αερολιµενα, που δεν ανηκει στο κρατος, µεταβιβάζεται ύστερα από εγκριση του Υπουργικου 
Συµβουλιου. Χωρίς εγκριση η αδεια του αερολιµενα θεωρειται ως ανακληθεισα µε την συναψη της 
συµβασεως µεταβιβασεως. 
 
4. Η διοίκηση αεροδροµίου που ανήκει στον δηµόσιο τοµέα µπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες.  
 
5. Παρα τις διαταξεις του περι Κτησεως Ακινητης Ιδιοκτησιας (Αλλοδαποι) Νοµου και του αρθρου 
18 του περι Ακινητης Ιδιοκτησιας (∆ιακατοχη, Εγγραφη και Εκτιµηση) Νοµου, το Υπουργικο 
Συµβουλιο εχει εξουσια να συναπτει Συµβαση ∆ηµοσιου δυναµει των περι Προσφορων του 
∆ηµοσιου Νοµων του 1997 µεχρι 2001, µε την οποια να εκµισθωνει οποιοδηποτε αεροδροµιο ή να 
αναθετει σε οποιοδηποτε προσωπο την κατασκευη, διαχειριση, αναπτυξη, επεκταση, τροποποιηση, 
διευθυνση ή λειτουργία οποιουδηποτε αεροδροµίου. 
 

Αρθρο 38 
 

173712491 
Περιορισµοί κυριότητας 

 
1. Στον βαθµό που µπορούν να διακινδυνεύουν ή να παρεµποδίζουν την ασφαλή και αποτελεσµατική 
λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, απαγορεύεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόµενη 
περιοχή του αεροδροµίου - 
 
(α) η άσκηση δικαιωµάτων εκ της κυριότητας ή άλλων εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων, 
 
(β) η εγκατάσταση η/και χρήση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ή άλλων ηλεκτρονικών σταθµών ή 
συσκευών, 
 
(γ) η φύτευση ή διατήρηση δέντρων ή άλλων φυτών πάνω από ένα προκαθορισµένο ύψος, 
 
(δ) η εγκατάσταση ή διατήρηση κεραιών, διαφηµίσεων ή άλλων υπερυψωµάτων πάνω από ένα 
προκαθορισµένο ύψος, 
 
(ε) η τοποθέτηση, διέλευση, συντηρηση η επισκευη ηλεκτροφόρων, τηλεφωνικών ή άλλων 
καλωδίων ή σωλήνων πάνω από ακίνητα. 
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2. Προς εξυπηρέτηση της ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, 
επιτρέπεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόµενη περιοχή του αεροδροµίου και µε δαπανες του 
δηµοσιου: 
 
(α) η τοποθέτηση σηµάτων, 
 

964439332 

(β) η αποµάκρυνση αντικειµένων ή η κοπή δένδρων, 
 
(γ) η αναρρύθµιση ή κατάργηση οδών και διόδων, 
 
(δ) η λήψη άλλων αναγκαίων για την Ασφάλεια και αποτελεσµατικοτητα της πολιτικης αεροποριας 
µέτρων. 
 
3. Με διάταγµα του Υπουργού και κριτήριο τις ανάγκες της ασφαλούς και αποτελεσµατικής 
πολιτικής αεροπορίας, καθορίζεται η περιοχή του αεροδροµίου και το επιτρεπόµενο ανώτατο ύψος 
φυτών, κτισµάτων και άλλων αντικειµένων. 
 
4. Κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού αποφεύγονται µέτρα που είναι για τους ιδιώτες, λόγω του 
είδους η/και της διάρκειάς τους, επαχθέστερα από τον αναγκαίο εκάστοτε βαθµό. 
 
5. Για τους ανωτέρω περιορισµούς κυριότητας καταβάλλεται αποζηµίωση στο µέτρο που το είδος 
ή/και η διάρκεια του περιορισµού θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας. 
 

Αρθρο 39 
 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
 

1. Η κατασκευή, επέκταση η απρόσκοπτη λειτουργία πολιτικού αεροδροµίου ή άλλων 
εγκαταστάσεων της πολιτικής αεροπορίας εξυπηρετεί σκοπό δηµόσιας ωφέλειας, κατά την έννοια 
του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, και δικαιολογεί την αναγκαστική απαλλοτρίωση της 
αναγκαίας προς τούτο κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώµατος επί της 
ιδιοκτησίας αυτής. Κατα τα λοιπα ισχυει ο περι αναγκαστικης απαλλοτριωσεως Νοµος του 1962 
µεχρι (Αρ. 2) 1996. 

 
342441916 

2. Η αποζηµίωση βαρύνει τον κάτοχο άδειας του ωφελούµενου αεροδροµίου. Αν όµως πρόκειται για 
µέτρα που εξυπηρετούν άµεσα την ασφάλεια πτήσεως, άσχετα µε την προσγείωση ή απογείωση 
αεροσκαφών, η αποζηµίωση βαρύνει το δηµόσιο. 
 
3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται ανάλογα στις περιπτώσεις που οφείλεται αποζηµίωση κατά το 
άρθρο 38 (περιορισµοι κυριοτητας) παράγραφος 6. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 

ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
 

Αρθρο 40 
 

∆ηµόσια και ιδιωτική χρήση αεροδροµίων 
 

1. Η δηµόσια χρήση αεροδροµίων τελεί υπό την επιφύλαξη της χωρητικότητάς τους και των 
ισχυόντων κανόνων ασφαλείας. 
 
2. Οι αερολιµένες είναι πάντοτε δηµόσιας χρήσεως. 
 
3. Για την διεξαγωγή αεροπορικων δροµολογιων επιτρέπεται µόνο η χρήση αερολιµένων. 
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145384848 

4. Τα πεδία προσγειώσεως είναι δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Ο Υπουργός ορίζει µε διάταγµα, 
ποιά πεδία προσγειώσεως είναι ανοικτά σε δηµόσια χρήση. 
 
5. Η ιδιωτική χρήση αεροδροµίων τελεί υπό την επιφύλαξη καταστάσεων ανάγκης. Αεροσκάφος σε 
κατάσταση ανάγκης δικαιούται να προσγειωθεί µε απόλυτη προτεραιότητα και σε πεδίο 
προσγειώσεως ιδιωτικής χρήσεως, ανεξάρτητα από το είδος του αεροσκάφους για το οποίο έχει 
εκδοθεί η άδεια αεροδροµίου και ανεξάρτητα από την συναίνεση του ιδοκτήτη ή του 
εκµεταλλευοµένου το πεδίο προσγειώσεως. Αρκεί, στο µέτρο του δυνατού, η συνεννόηση του 
χειριστή του αεροσκάφους µε τον υπεύθυνο για την εναέρια κυκλοφορία του πεδίου προσγειώσεως 
µε σκοπό να αποφευχθούν ατυχήµατα και ζηµίες. 
 
6. Η χρήση στρατιωτικών αεροδροµίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται µόνο ύστερα από 
άδεια του Υπουργού Αµυνας. 
 

Αρθρο 41 
 

Περιορισµοί χρήσεως 
 

1. Ο Υπουργός, αφού ακούσει στον διαθέσιµο χρόνο την γνώµη του εκµεταλλευοµένου το θιγόµενο 
αεροδρόµιο, µπορεί µε αποφαση να απαγορεύει ή να περιορίζει την χρήση ενός αεροδροµίου ή 
µέρους αυτού, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την ασφαλή άφιξη, στάθµευση ή αναχώρηση 
αεροσκάφους. 
 
2. Ο Υπουργός, αφού ακούσει την γνώµη του εκµεταλλευοµένου το θιγόµενο αεροδρόµιο, των 
θιγοµενων αεροµεταφορέων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως της κατά το άρθρο 37 
(κυριοτητα επι αεροδροµίου) παραγραφος 3 περιοχής του αεροδροµίου, µπορεί µε αποφαση να 
αυξοµειωνει τον χρόνο του ηµερονυκτίου στον οποίο επιτρέπονται κινήσεις αεροσκαφών ή/και τον 
συνολικό αριθµό τους ανά εικοσιτετράωρο ή άλλη χρονική περίοδο σε ένα συγκεκριµένο 
αεροδρόµιο. Λαµβάνει υπ’όψη και σταθµίζει ιδίως τους εξής παράγοντες: 
 
(α) τις διεθνείς υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας και την κατάσταση των εξωτερικών σχέσεων, 
σύµφωνα µε ενηµέρωση του Υπουργού απο τον Υπουργο των Εξωτερικών, 
 
(β) την υγιά εξέλιξη της πολιτικής αεροπορίας σε όλη τη χώρα, 
 

363204002 
(γ) την ικανοποίηση των εύλογων συµφερόντων των χρηστών των αεροπορικών υπηρεσιών, 
 
(δ) την προστασία της υγείας των περιοίκων του αεροδροµίου και την προστασία του περιβάλλοντος, 
 
(ε) την ορθολογική χρήση του διαθέσιµου χρόνου στον διάδροµο προσγειώσεως του συγκεκριµένου 
αεροδροµίου. 
 

Αρθρο 42 
 

Ίσοι όροι χρήσεως 
 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κατανοµή των χρονοθυρίδων και για τον προκαλούµενο 
η εκπεµποµενο από τα αεροσκάφη θόρυβο, δονήσεις και αερια, η χρήση των αερολιµένων γίνεται 
υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες για όλα τα αεροσκάφη που έχουν, κατά το άρθρο 5 
(δικαιωµα χρήσεως εναεριου χώρου), δικαίωµα χρήσεως του Κυπριακού του εναέριου χώρου. 
 
2. Αυτό ισχύει και για την χρήση από όλα τα αεροσκάφη των αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, καθώς και 
µετεωρολογικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στον αερολιµένα για την ασφαλή και 
αποτελεσµατική λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

 
ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

 
517302691 

Αρθρο 43 
 

Γενικοί κανόνες 
 

1. Για την χρήση από αεροσκάφος αερολιµένα και αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, κατά την 
έννοια του άρθρου 42 (ισοι οροι χρήσεως) παράγραφος 2, µπορούν να εισπράττονται τέλη 
αερολιµένα. 
 
4(α) του 96(Ι) του 2011. 
2. Τα κατά την παράγραφο 1 τέλη οφείλονται από κοινού και κεχωρισµένα από τον 
εκµεταλλευόµενο ,τον κάτοχο και τον κύριο του αεροσκάφους: 
 
 Νοείται ότι, ελλείψει οποιουδήποτε από τα αναφερόµενα πρόσωπα, ευθύνεται για την καταβολή του 
τέλους ο Κυβερνήτης του αεροσκάφους. 
 
3. ∆ιαγράφηκε µε το 4(β) του 96(Ι) του 2011. 
 
4. Το Υπουργικο Συµβουλιο µπορεί µε κανονισµο να εκδίδει κατευθυντηριες γραµµες για την 
διαρθρωση, διαβάθµιση, το ύψος των τελών και προβλεψη ποινικης ρητρας, σύµφωνα µε τα επόµενα 
άρθρα. 
 
5. Σε περιπτωση υπερηµεριας τελων, ο υπευθυνος εκµεταλλευσεως του αερολιµενα δικαιουται να 
ζητει απο το αρµοδιο δικαστηριο την εκδοση διαταγµατος για την κατακρατηση του αεροσκαφους. 
Το αρθρο 249 (απαγορευση απογειωσεως) παραγραφος 2 δεν θιγεται. 
 

Αρθρο 44 
 

Ισότητα τελών 
 

569838166 

Τα κατά το άρθρο 43 (Γενικοί κανόνες) επιβαλλόµενα τέλη σε αεροσκάφη, νηολογηµένα σε 
συµβαλλόµενο κράτος της διεθνούς συµβάσεως του Σικάγου 1944, δεν επιτρέπεται να είναι 
υψηλότερα – 
 
(α) προκειµένου περί αεροσκαφών που δεν εκτελούν τακτικα διεθνη δροµολογια, από τα τέλη τα 
καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραµµένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που ανήκουν 
στην ίδια κλάση και εκτελούν όµοια δροµολογια, 
 
(β) προκειµένου περί αεροσκαφών που εκτελούν τακτικα διεθνη δροµολογια, από τα τέλη τα 
καταβλητέα από αεροσκάφη εγγεγραµµένα στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών, που εκτελούν 
όµοια δροµολογια. 
 

Αρθρο 45 
 

Επιτρεπόµενες διακρίσεις 
 

Υπο την επιφύλαξη του άρθρου 44 (ισοτητα τελων) και των επόµενων άρθρων του παροντος 
κεφαλαίου επιτρέπονται διακρίσεις κατά την επιβολή τελών αερολιµένα ανάλογα – 
 
(α) µε την εκτέλεση τακτικού ή µη τακτικού διεθνούς δροµολογίου, 
 
(β) µε τις απαιτουµενες διοικητικές η τελωνειακές διατυπώσεις,  
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(γ) µε την µορφη ή/και την διάρκεια χρήσεως του αερολιµένα, 
 

55237114 
(δ) µε τον τύπο, το βαρος ή/και τα λοιπα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, 
 
(ε) µε την χρονική ζώνη του εικοσιτετραωρου εντος της οποίας γίνεται η χρήση του αερολιµένα, 
 
(στ) µε τον βαθµό θορύβου, δονήσεων και αεριων τα οποία προκαλεί το αεροσκάφος, 
 
(ζ) µε τους λοιπούς όρους και συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η χρήση. 
 

Αρθρο 46 
5 του 96(Ι) του 2011. 

 
Τέλη αερολιµένα για αεροπορικά δροµολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 

Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο 
 

1. Ειδικά για την επιβολή τελών αερολιµένα σε εµπορικές πτήσεις, τακτικές ή µη, µεταξύ 
αερολιµένων ευρισκόµενων στην ∆ηµοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 47 (Απαγόρευση 
διακρίσεων), 48 (Συσχέτιση µε κόστος), 49 (Αναπροσαρµογή τελών), 50 (∆ιαφάνεια), 51 
(∆ιαβουλεύσεις), 52 (Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδοµές και Ποιοτικά 
Πρότυπα) και 54 (∆ιαφοροποίηση των Υπηρεσιών). 
 
2. Η επιβολή τελών στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 διέπεται από τις αρχές της αποφυγής 
διακρίσεων, της συσχετίσεως µε το κόστος και της διαφάνειας. 
 
3. Οι ανωτέρω αρχές εφαρµόζονται σε κάθε αερολιµένα ή σύστηµα αερολιµένων που είναι ανοικτό 
σε εµπορική κυκλοφορία. Τα άρθρα 48 (Συσχέτιση µε κόστος), 49 (Αναπροσαρµογή τελών), 50 
(∆ιαφάνεια), 51 (∆ιαβουλεύσεις), 52 (Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδοµές 
και Ποιοτικά Πρότυπα) και 54 (∆ιαφοροποίηση των Υπηρεσιών) ισχύουν υποχρεωτικά για 
αερολιµένες, των οποίων η ετήσια κυκλοφορία είναι άνω των 5 εκατοµµυρίων επιβατών ή στους 
αερολιµένες µε την µεγαλύτερη εµπορική κίνηση στην περίπτωση που στη ∆ηµοκρατία ουδείς 
αερολιµένας έχει ετήσια κίνηση των 5 εκατοµµυρίων επιβατών.  
 

107524156 
 4.(α) Η αρµόδια αρχή δηµοσιεύει κατάλογο των αερολιµένων που βρίσκονται στο έδαφος της 
∆ηµοκρατίας και υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ.  
 
 (β) Ο κατάλογος βασίζεται σε δεδοµένα της Επιτροπής (Eurostat) και ενηµερώνεται ετησίως. 
 
5. Οι διατάξεις του άρθρου 46 (Τέλη αερολιµένα για αεροπορικά δροµολόγια προς και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), 47 (Απαγόρευση διακρίσεων), 48 
(Συσχέτιση µε κόστος), 49 (Αναπροσαρµογή τελών), 50 (∆ιαφάνεια), 51 (∆ιαβουλεύσεις), 52 
(Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών), 53 (Νέες Υποδοµές και Ποιοτικά Πρότυπα) και 54 
(∆ιαφοροποίηση των Υπηρεσιών) δεν εφαρµόζονται:  
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.: 
L 341, 

7.12.2006, 
σ.3. 

 

(α) για τα αερολιµενικά τέλη που εισπράττονται επ’ αµοιβή των επί διαδροµής 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και των τερµατικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, της Επιτροπής, της 6ης 
∆εκεµβρίου 2006, για τον καθορισµό κοινού συστήµατος χρέωσης των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

(β) για τα τέλη που εισπράττονται επ’ αµοιβή των υπηρεσιών εδάφους που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα της Οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης 
Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους 
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Ε.Ε.: 
L. 272, 

25.10.1996, 
σ. 36. 

 

αερολιµένες της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε.: 
L. 204, 

26.7.2006, 
σ.1. 

(γ) για τα τέλη που επιβάλλονται για τη χρηµατοδότηση της παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες µε ειδικές ανάγκες και επιβάτες µε περιορισµένη κινητικότητα που 
αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά µε τα 
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα 
όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

 6. Με ∆ιάταγµα του Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
καθορίζονται οι περιπτώσεις των αεροσκαφών που εξαιρούνται από την καταβολή τελών 
αερολιµένα.  
 
 7. Κατόπιν ενηµέρωσης της Επιτροπής, και σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, το Υπουργικό 
Συµβούλιο δύναται να επιτρέπει στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Αερολιµένα να εφαρµόζει κοινό και 
διαφανές σύστηµα επιβολής τελών στους αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας που εξυπηρετούν την ίδια 
πόλη ή αστικό κέντρο υπό τον όρο ότι έκαστος αερολιµένας συµµορφώνεται πλήρως µε τις 
απαιτήσεις περί διαφάνειας του άρθρου 50 (∆ιαφάνεια.) 
 

Αρθρο 47 
 

Απαγορευση διακρίσεων 
6 του 96(Ι) του 2011. 

112711369 
Στα αεροπορικά δροµολόγια προς και απο την Ευρωπαικη Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Κοινό 
Αεροπορικό Χώρο, τα οποία είναι ισοδύναµα κατά τον τύπο ή/και τα χαρακτηριστικά του 
αεροσκάφους, την απόσταση πτήσεως ή/και τις διοικητικές και τελωνειακές διατυπώσεις, ισχύει το 
ίδιο ύψος τελών. Το ύψος των αερολιµενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται µε Κανονισµούς για 
λόγους δηµόσιου και γενικού συµφέροντος καθώς και για λόγους περιβαλλοντικούς µε βάση 
κριτήρια αντικειµενικά, συναφή και διαφανή. 
 

Aρθρο 48 
 

Συσχετιση µε κόστος 
 

1. Το επίπεδο των τελών αερολιµένα που εισπράττονται σε αερολιµένες ή σε συστήµατα 
αερολιµένων για αεροπορικα δροµολογια προς και απο την Ευρωπαικη Ένωση και το Ευρωπαϊκό 
Κοινό Αεροπορικό Χώρο καθορίζεται σε εύλογη σχέση µε το συνολικό κόστος των υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων για τις οποίες καταβάλλονται τα τέλη. Για τον καθορισµό του ύψους του κόστους 
αυτού λαµβάνονται ιδίως υπ’όψη τα εξης: 
 
(α) το κόστος χρηµατοδοτήσεως των διευκολύνσεων, συνυπολογιζοµένης της µειώσεως της αξίας 
του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της δεδοµένης περιόδου και της χρηµατοδοτήσεως των 
διευκολύνσεων, για τις οποίες αποφασισθηκαν νοµίµως το πρόγραµµα έργου και η ηµεροµηνία 
ενάρξεως των εργασιών, και για τις οποίες η ενδεχοµένως απαιτούµενη διοικητική άδεια έχει 
χορηγηθεί, 
 
(β) τα δηµοσιονοµικά έξοδα, 
 
(γ) οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως, 
 
(δ) τα γενικά διοικητικά έξοδα και οι διάφορες επιβαρύνσεις, 
 
(ε) εύλογη απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου. 
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548504710 
2. Με την επιφύλαξη των διαταξεων του περι ανταγωνισµού νόµου, τα τέλη αερολιµένα που ισχύουν 
στον κύριο αερολιµένα της ∆ηµοκρατίας µπορεί να καθορίζονται σε επίπεδο που να επιτρέπει στην 
διευθυνση του αερολιµένα, προς τον σκοπό προωθήσεως της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 
να ενισχύει οικονοµικά το ύψος των τελών αερολιµένα στα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας, 
υπό τους εξής όρους: 
 
(α) η οικονοµική ενίσχυση προέρχεται από έσοδα του κυρίου αερολιµένα µη σχετιζόµενα µε τα τέλη 
αερολιµένα ή/και 
 
(β) η οικονοµική ενίσχυση προέρχεται από τα τέλη αερολιµένα, µε την προϋπόθεση οτι αυτά έχουν 
καθορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ή 
 
(γ) σε αρνητική περίπτωση, όταν δεν πληρούνται οι όροι των στοιχείων (α) και (β) και όταν οι 
εγκεκριµένες κρατικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν, τα θιγόµενα περιφερειακά αεροδρόµια έχουν το 
καθένα ετήσια κυκλοφορία µικρότερη από 300.000 κινήσεις επιβατών ή 30.000 τόννους φορτίου, και 
εφόσον η ετήσια κυκλοφορία µεταφεροµένων ή διαµετακοµιζοµένων επιβατών στον κύριο 
αερολιµένα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 5% της συνολικής κυκλοφορίας του αερολιµένα αυτού. 
 
3. Το κόστος καθορίζεται σύµφωνα µε τις αρχές λογιστικής και αποτιµήσεως που αναγνωριζονται 
γενικα στην ∆ηµοκρατια. 
 

Αρθρο 49 
 

Αναπροσαρµογή τελών 
 

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 48 (συσχετιση µε κοστος), η διευθυνση του 
αερολιµένα µπορεί, στο πλαισιο του αρθρου 46 (τελη αερολιµενα για αεροπορικα δροµολογια προς 
και απο την Ευρωπαικη Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), να λαµβάνει υπ’όψη 
τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές δαπάνες οι οποιες οφείλονται στην εναέρια κυκλοφορία και να 
αναπροσαρµόζει τα τέλη ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες διαχειρίσεως των διευκολύνσεων του 
αερολιµένα ή τις διακυµάνσεις στην ζήτηση και χρήση του αερολιµένα σε µια δεδοµένη περίοδο. 
 
2. Η κατά την παράγραφο 1 αναπροσαρµογή τελών δεν µπορεί να έχει ως στόχο την δηµιουργία 
συµπληρωµατικών εσόδων για τον αερολιµένα. 
 

74559748 
3. Η διευθυνση του αερολιµένα, µπορεί επίσης, στο πλαίσιο της εµπορικής της πολιτικής – 
 
(α) να λαµβάνει υπ’ όψη το σύνολο ή µέρος του εισοδήµατός του που δεν προέρχεται από τα τέλη 
αερολιµένα όταν καθορίζει το συνολικό υψος των τελών αερολιµένα, 
 
(β) να παραχωρεί εκπτώσεις χωρίς να παραβαίνει τις διατάξεις των περί Προστασίας του 
Ανταγωνισµού Νοµων του 1989 και του 1999. 
 
4. Οι αναπροσαρµογές των τελών αερολιµένα εφαρµόζονται µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. 
 

Αρθρο 50 
7 του 96(Ι) του 2011. 

 
∆ιαφάνεια 

 
1. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα, στο πλαίσιο του άρθρου 46 (Τέλη αερολιµένα για αεροπορικά 
δροµολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο), 
µεριµνά ώστε κάθε φορά που πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 51 
(∆ιαβουλεύσεις) να παρέχει σε κάθε χρήστη του αερολιµένα ή στους εκπροσώπους του ή στις 
ενώσεις χρηστών του αερολιµένα πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που χρησιµεύουν ως βάση για 
τον καθορισµό του ύψους των τελών αερολιµένα και/ή του συστήµατος χρέωσης. Τα στοιχεία αυτά 
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περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 (α) σαφή απαρίθµηση των διαφόρων υπηρεσιών και υποδοµών που παρέχονται από τον αερολιµένα 
εις αντάλλαγµα των επιβαλλόµενων τελών,  
 
 (β) τη µέθοδο υπολογισµού που χρησιµοποιεί το διοικητικό όργανο του αερολιµένα,  
 
(γ) το ποσό κάθε κατηγορίας τελών που εισπράττονται στον αερολιµένα και το συνολικό κόστος των 
υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά, 
  
 (δ) τις προβλέψεις της καταστάσεως του αερολιµένα σχετικά µε τα τέλη, την ανάπτυξη της 
κυκλοφορίας και τυχόν προταθείσες επενδύσεις, 
 
 (ε) γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιµένα σε σχέση µε τις καλυπτόµενες εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα αερολιµενικά τέλη, 
 
 (στ) στοιχεία για οποιαδήποτε χρηµατοδότηση από δηµόσιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις 
και υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα αερολιµενικά τέλη,  
 
 (ζ) την πραγµατική χρήση της υποδοµής και του εξοπλισµού του αερολιµένα για µια συγκεκριµένη 
περίοδο, και 
 
 (η) την προβλεπόµενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόµενων µείζονων επενδύσεων ως προς τα 
αποτελέσµατα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιµένα. 
 

433589458 
 2. Οι χρήστες του αερολιµένα κοινοποιούν στον Φορέα ∆ιαχείρισης του Αερολιµένα πριν από 
οποιαδήποτε διαβούλευση τα εξής ιδίως στοιχεία: 
 
 (α) προβλέψεις για την κυκλοφορίας τους, 
 
 (β) προβλέψεις για τη σύνθεση και την προβλεπόµενη χρήση του στόλου τους, 
 
 (γ) τα σχέδια αναπτύξεώς τους στον αερολιµένα, και 
 
 (δ) τις ανάγκες τους στον εν λόγω αερολιµένα. 
 
 3. Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου θεωρούνται εµπιστευτικές ή 
οικονοµικώς ευαίσθητες και αντιµετωπίζονται αναλόγως . 
 
 4. Στην περίπτωση που ο Φορέας ∆ιαχείρισης είναι εισηγµένος στο χρηµατιστήριο πρέπει να 
τηρούνται οι διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 
 

Αρθρο 51 
7 του 96(Ι) του 2011. 

 
∆ιαβουλεύσεις 

 
1. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα πραγµατοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του 
αερολιµένα ή τους αντίστοιχους εκπροσώπους ή µε την ένωση τους για τη λειτουργία του 
συστήµατος αερολιµενικών τελών, το ύψος των τελών αερολιµένα και, ανάλογα µε την περίπτωση, 
την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας.  
 
2. Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 1 πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µια φορά το έτος, εκτός εάν 
έχει συµφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούµενη διαβούλευση.  
 
3. Στην περίπτωση που υπάρχει πολυετής συµφωνία µεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης Αερολιµένα και 
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των χρηστών του αερολιµένα η διαβούλευση πραγµατοποιείται, όπως προβλέπεται στη συµφωνία.  
 
4. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα, προτού λάβει απόφαση για τυχόν µεταβολές του συστήµατος 
χρέωσης αερολιµενικών τελών ή του ύψους τους πραγµατοποιεί µε τους χρήστες του αερολιµένα 
διαβουλεύσεις για τις προτεινόµενες µεταβολές και λαµβάνει υπόψη του τις απόψεις τους.  
 
5. Οι µεταβολές του συστήµατος χρέωσης αερολιµενικών τελών ή του ύψους τους 
πραγµατοποιούνται, όποτε είναι δυνατόν, µε συµφωνία του φορέα διαχείρισης του αερολιµένα µε 
τους χρήστες του αερολιµένα.  
 
6. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση µε τις απόψεις των 
χρηστών του αερολιµένα σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συµφωνία µε του χρήστες για τις 
προτεινόµενες µεταβολές.  
 
7. Για το σκοπό της παραγράφου 5, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης του συστήµατος αερολιµενικών τελών ή του ύψους του στους χρήστες του αερολιµένα 
καθώς και την αιτιολόγηση των προτεινόµενων µεταβολών το αργότερο τέσσερις µήνες πριν την 
έναρξη ισχύος των τελών, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να 
αιτιολογούνται στους χρήστες.  
 
8. Σε κάθε περίπτωση και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4,5,6 και 7, ο Φορέας ∆ιαχείρισης 
Αερολιµένα δηµοσιεύει την απόφαση του ή τις εισηγήσεις του για µεταβολή του συστήµατος 
αερολιµενικών τελών ή του ύψους τους τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την έναρξη της ισχύος τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
 

8 του 96(Ι) του 2011 
 

Άρθρο 52 
Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών  

 
1. Η Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών αποτελεί το φορέα εποπτείας και εφαρµογής του ∆έκατου 
Κεφαλαίου. 
 
2. Τα µέλη που απαρτίζουν την Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών ορίζονται µε Απόφαση του 
Υπουργού. 
 
3.(α) Η Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών λειτουργεί ανεξάρτητα και πρέπει να υπάρχει νοµικός 
διαχωρισµός αυτής από το Φορέα ∆ιαχείρισης Αερολιµένα ή τους Αεροµεταφορείς. 
 
(β) Σε περίπτωση που η ∆ηµοκρατία διατηρεί την κυριότητα των Αερολιµένων, του Φορέα 
∆ιαχείρισης Αερολιµένα ή των Αεροµεταφορέων ή τον έλεγχο του Φορέα ∆ιαχείρισης Αερολιµένα ή 
των Αεροµεταφορέων οι λειτουργίες που αφορούν αυτή την κυριότητα ή αυτό τον έλεγχο δεν 
ανατίθενται στην Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών. 
 
4. Σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά µε τα αερολιµενικά τέλη που λαµβάνει ο Φορέας 
∆ιαχείρισης Αερολιµένα, οι χρήστες του αερολιµένα και/ή ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα 
δύνανται να προσφύγουν στην Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών, η οποία εξετάζει την 
αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήµατος χρέωσης αερολιµενικών τελών ή του ύψους τους. 
 
5. Η τροποποίηση του συστήµατος χρέωσης αερολιµενικών τελών και/ή του ύψους τους δεν τίθεται σε 
ισχύ, προτού εξεταστεί από την Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών, στην περίπτωση που 
υποβληθεί προσφυγή σ’ αυτήν. 
 
6. Η Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών δύναται να αναθέσει τη δική της εποπτική και πλήρη 
ευθύνη για υλοποίηση του ∆έκατου Κεφαλαίου σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές υπό την 
προϋπόθεση ότι η υλοποίηση του έργου της Εποπτικής Αρχής Αερολιµενικών Τελών διενεργείται υπό 
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τις ίδιες προδιαγραφές. 
 
7. Η Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών ασκεί τις αρµοδιότητές της µε αµεροληψία και διαφάνεια. 
 
8. Όταν η Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών διαπιστώσει ότι οι χρήστες του αερολιµένα και/ή ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης του Αερολιµένα ενεργούν κατά παράβαση του ∆έκατου Κεφαλαίου του Νόµου ή 
ενεργούν κατά παράβαση των αποφάσεών της δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 245 και 246.  
 
9. Η συγκρότηση, η λειτουργία της Εποπτικής Αρχής Αερολιµενικών Τελών καθώς επίσης η 
διαδικασία της αναφερόµενης στην παράγραφο 4 προσφυγής καθώς και τυχόν καταβλητέα για 
σκοπούς της προσφυγής τέλη, καθορίζονται µε Κανονισµούς. 
 

8 του 96(Ι) του 2011 
 

Άρθρο 53  
Νέες Υποδοµές και Ποιοτικά Πρότυπα 

 
1. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα διαβουλεύεται µε τους χρήστες του αερολιµένα πριν την 
οριστικοποίηση των σχεδίων για νέα έργα υποδοµών. 
 
2. Για τη διασφάλιση οµαλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας των αερολιµένων, ο Φορέας 
∆ιαχείρισης Αερολιµένα και οι χρήστες του αερολιµένα ή οι αντίστοιχοι εκπρόσωποί τους ή 
αντίστοιχη ένωση τους διαπραγµατεύονται για τη σύναψη συµφωνίας, όσον αφορά το επίπεδο 
υπηρεσιών αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους αερολιµένες.  
 
3. Οι διαπραγµατεύσεις της παραγράφου 2 για την ποιότητα των υπηρεσιών δύνανται να 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 
(∆ιαβουλεύσεις). 
 
4. Οι συµφωνίες για το επίπεδο υπηρεσιών της παραγράφου 2 καθορίζουν το επίπεδο υπηρεσιών το 
οποίο πρέπει να παρέχει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένων, σε συνάρτηση µε το πραγµατικό 
σύστηµα χρέωσης και/ή το επίπεδο τελών αερολιµένα καθώς και το επίπεδο υπηρεσιών που 
δικαιούνται οι χρήστες του αερολιµένα έναντι των αερολιµενικών τελών. 
 

8 του 96(Ι) του 2011 
 

Άρθρο 54  
∆ιαφοροποίηση των Υπηρεσιών 

 
1. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα δύναται να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος 
συγκεκριµένων αερολιµενικών υπηρεσιών, αεροσταθµών ή τµηµάτων αεροσταθµών προκειµένου να 
παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες ή εξειδικευµένο αεροσταθµό ή τµήµα αυτού.  
 
2. Το ύψος των αερολιµενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε την ποιότητα και το 
πεδίο αυτών των υπηρεσιών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 καθώς και το κόστος τους ή κάθε άλλη 
αντικειµενική και διαφανή αιτιολόγηση.  
 
3. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αερολιµένα µέσα στα πλαίσια του άρθρου 46 (τέλη αερολιµένα για 
αεροπορικά δροµολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό 
Χώρο) έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ελεύθερα τα διαφοροποιηµένα τέλη της παραγράφου 2.  
 
4. Κάθε χρήστης αερολιµένα έχει την ανάλογη πρόσβαση στις εξατοµικευµένες υπηρεσίες ή 
εξειδικευµένο αεροσταθµό ή τµήµα αυτού, που αναφέρονται στη παράγραφο 1.  
 
5. Στην περίπτωση που λόγω περιορισµένης χωρητικότητας δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες και/ή εξειδικευµένο αεροσταθµό ή τµήµα αυτού από µεγαλύτερο αριθµό 
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χρηστών, η πρόσβαση καθορίζεται µε βάση συναφή, αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Αερολιµένα και εγκρίνονται από τον Υπουργό. 
 

Αρθρο 55 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

Συντονισµός αερολιµένα 
 

Αρθρο 56 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

Συντονιστής 
 

Aρθρο 57 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

Επιτροπή συντονισµού 
 

Aρθρο 58 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

Χωρητικοτητα αερολιµενα 
 

Αρθρο 59 
 

232415854 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
Πληροφορηση του συντονιστη 

 
Αρθρο 60 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
∆ιαδικασια κατανοµής χρονοθυρίδων 

 
Αρθρο 61 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
Περιφερειακα δροµολογια 

 
Αρθρο 62 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αποταµίευµα χρονοθυρίδων 

 
Αρθρο 63 
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Καταργήθηκε µε το άρθρο 7 του 114(Ι) του 2004. 
 

Μηχανισµος διασφαλισεως 
 

145690083 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 

Αρθρο 64 
 

Παροχή υπηρεσιών εδάφους 
 

Οι οργανισµοι εκµεταλλευσεως αερολιµενα και οι υπευθυνοι εκµεταλλευσεως πεδίων προσγειώσεως 
µε εµπορικη κυκλοφορια υποχρεουνται να καθιστουν δυνατη την Παροχή υπηρεσιών εδάφους προς 
τους αεροµεταφορεις ή/και την Αυτοεξυπηρέτηση των αεροµεταφορέων. 
 

Αρθρο 65 
 

Κατάλογος υπηρεσιών εδάφους 
 

1. Οι Υπηρεσίες εδάφους περιλαµβανουν: 
 
(α) τις διοικητικες Υπηρεσίες εδάφους και την εποπτεια υπηρεσιών εδάφους, 
 

664107143 
(β) την εξυπηρετηση των επιβατων, 
 
(γ) την διεκπεραιωση των αποσκευων,  
 
(δ) την διεκπεραιωση του φορτιου, 
 
(ε) τις υπηρεσίες πιστας, 
 
(στ) τον καθαρισµο και την τακτοποιηση του αεροσκαφους, 
 
(ζ) τον ανεφοδιασµο µε καυσιµα και λιπαντικα,  
 
(η) την συντηρηση του αεροσκαφους, 
 
(θ) τις υπηρεσίες πτησεως και την διοικηση του πληρώµατος, 
 
(ι) τις µεταφορες επι του εδάφους,  
 

771636724 
(ια) την τροφοδοσια . 
 
2. Οι διοικητικες Υπηρεσίες εδάφους και η εποπτεια των υπηρεσιών εδάφους περιλαµβανουν: 
 
(α) την αντιπροσωπευση και τον συνδεσµο µε τις τοπικες αρχες ή καθε αλλη ενοτητα, την καταβολη 
πληρωµων για λογαριασµο του χρηστη του αερολιµενα και την παροχή χώρων στους αντιπροσωπους 
του, 
 
(β) τον ελεγχο της φορτωσεως, των µηνυµατων και των τηλεπικοινωνιων, 
 
(γ) την διεκπεραιωση, αποθηκευση και διαχειριση των φορτιων, 
 
(δ) οποιες αλλες εποπτικες υπηρεσίες πριν, κατα την διαρκεια και µετα την πτηση, καθως και καθε 
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αλλη διοικητικη υπηρεσια που ζητει ο αεροµεταφορεας.  
 
3. Η εξυπηρετηση των επιβατων περιλαµβανει καθε µορφη εξυπηρετησεως κατα την αναχωρηση, 
αφιξη, διελευση (transit) ή µετεπιβιβαση (transfer), ιδιως τον ελεγχο εισιτηριων και ταξιδιωτικων 
εγγραφων, την παραλαβη των αποσκευων και την µεταφορα τους µεχρι τον χώρο διαλογης. 
 
4. Η διεκπεραιωση των αποσκευων περιλαµβανει τον χειρισµο των αποσκευων στον χώρο διαλογης, 
την διαλογη των αποσκευων, την προετοιµασια τους για την αναχωρηση, την φορτωση τους στα 
οχηµατα ή τους µηχανισµους που τις µεταφερουν απο το αεροσκαφος στον χώρο διαλογης και στον 
Χώρο διανοµης, και αντιστροφως, καθως και τις αντιστοιχες εκφορτωσεις. 
 
5. Η διεκπεραιωση του φορτιου περιλαµβανει: 
 

148205697 
(α) σχετικα µε το φορτιο εν γενει, τον φυσικο χειρισµο του εξαγοµενου, διερχοµενου και εισαγοµενου 
φορτιου, την διεκπεραιωση των σχετικων µε το φορτιο εγγραφων και τελωνειακων διαδικασιων και 
την ληψη των µετρων ασφάλειας που συµφωνηθηκαν µεταξυ των µερων ή απαιτουνται απο τις 
περιστασεις, 
 
(β) ειδικα για το ταχυδροµειο, τον φυσικο χειρισµο του αφικνυοµενου ή αναχώρουντος 
ταχυδροµειου, την διεκπεραιωση των σχετικων µε το ταχυδροµειο εγγραφων και την ληψη των 
µετρων Ασφάλειας που συµφωνηθηκαν µεταξυ των µερων ή απαιτουνται απο τις περιστασεις. 
 
6. Οι υπηρεσίες πιστας περιλαµβανουν: 
 
(α) την καθοδηγηση του αεροσκαφους κατα την αφιξη και την αναχωρηση του, εφοσον η υπηρεσια 
αυτη δεν παρεχεται απο την υπηρεσια εναεριας κυκλοφοριας, 
 
(β) την βοηθεια του αεροσκαφους κατα την σταθµευση και την διαθεση των καταλληλων προς τουτο 
µεσων, εφοσον η υπηρεσια αυτη δεν παρεχεται απο την υπηρεσια εναεριας κυκλοφοριας, 
 
(γ) την επικοινωνια µεταξυ του αεροσκαφους και του παρόχου υπηρεσιών πιστας, εφοσον η υπηρεσια 
αυτη δεν παρεχεται απο την υπηρεσια εναεριας κυκλοφοριας, 
 
(δ) την φορτωση και εκφορτωση του αεροσκαφους, συµπεριλαµβανοµενης της διαθεσεως και 
χρησιµοποιησεως καταλληλων µεσων, καθως και την µεταφορα του πληρώµατος και των επιβατων 
µεταξυ αεροσκαφους και αεροσταθµου, και την µεταφορα των αποσκευων µεταξυ αεροσκαφους και 
αεροσταθµου, 
 
(ε) την διαθεση και χρησιµοποιηση καταλληλων µεσων κατα την εκκινηση των κινητηρων του 
αεροσκαφους, 
 
(στ) την µετακινηση του αεροσκαφους κατα την αφιξη και την αναχωρηση, καθως και την διαθεση 
και χρησιµοποιηση καταλληλων µεσων, 
 

858525633 
(ζ) την µεταφορα, φορτωση και εκφορτωση τροφιµων και ποτων στο αεροσκαφος και απο το 
αεροσκαφος. 
 
7. Ο καθαρισµος και η τακτοποιηση του αεροσκαφους περιλαµβανουν:  
 
(α) τον εξωτερικο και εσωτερικο καθαρισµο του αεροσκαφους, τον καθαρισµο και την τακτοποιηση 
των χωρων υγιεινης και της Παροχής υδατος, 
 
(β) την ψυχρανση και θερµανση του θαλαµου, τον εκχιονισµο και την αποπαγωση του αεροσκαφους, 
 
(γ) την αναδιαρρυθµιση του θαλαµου µε καταλληλο εξοπλισµο, την αποθηκευση του εξοπλισµου 
αυτου. 
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8. Ο ανεφοδιασµος µε καυσιµα και λιπαντικα περιλαµβανει: 
 
(α) την διοργανωση και διεξαγωγη του ανεφοδιασµου και της εκκενωσεως καυσιµων, 
συµπεριλαµβανοµενης της αποθηκευσεως και του ποσοτικου και ποιοτικου ελεγχου, 
 
(β) την λιπανση και τον ανεφοδιασµο µε αλλα υγρα. 
 
9. Η συντηρηση του αεροσκαφους περιλαµβανει: 
 

394985258 
(α) τις τακτικες εργασιες πριν την πτηση, 
 
(β) τις ιδιαιτερες εργασιες που απαιτει ο χρηστης του αεροδροµίου, 
 
(γ) την διαθεση και διαχειριση ανταλλακτικων και καταλληλου εξοπλισµου, 
 
(δ) την εξασφαλιση καταλληλου Χώρου σταθµευσεως ή/και υποστεγου για την διεξαγωγη της 
συντηρησεως. 
 
10. Οι Υπηρεσίες πτησεως και η διοικηση του πληρώµατος περιλαµβανουν: 
 
(α) την προετοιµασια της πτησεως στον αερολιµενα αναχωρησεως ή σε οποιοδηποτε αλλο σηµειο, 
 
(β) την εξυπηρετηση κατα την πτηση, συµπεριλαµβανοµενης, αν υπαρξει αναγκη, της αλλαγης 
πορειας, 
 
(γ) τις υπηρεσίες µετα την πτηση, 
 
(δ) την διοικηση του πληρώµατος. 
 

220848083 
11. Οι µεταφορες επι του εδάφους περιλαµβανουν: 
 
(α) την διοργανωση και διεξαγωγη της µεταφορας των επιβατων, του πληρώµατος, των αποσκευων 
και του φορτιου µεταξυ διαφορων αεροσταθµων του ιδιου αερολιµενα, εκτος της ιδιας µεταφορας 
µεταξυ του αεροσκαφους και οποιουδηποτε αλλου σηµειου εντος της περιµετρου του ιδιου 
αερολιµενα, 
 
(β) οποιαδηποτε ειδικη µεταφορα ζητει ο χρηστης του αεροδροµίου 
 
12. Η τροφοδοσια περιλαµβανει: 
 
(α) τον συνδεσµο µε τους προµηθευτες και την διαχειριση,  
 
(β) την αποθηκευση των τροφιµων, των ποτων και του εξοπλισµου παρασκευης και καταναλωσεως 
τους, 
 
(γ) τον καθαρισµο του εξοπλισµου αυτου, 
 
(δ) την παρασκευη και παραδοση τροφιµων και ποτων, καθως και του σχετικου εξοπλισµου. 
 

Αρθρο 66 
 

125034511 
Πεδίο εφαρµογής 

 
1. Οι διαταξεις των εποµενων αρθρων του παροντος Κεφάλαιου εφαρµοζονται σε αερολιµενες που 
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ειναι ανοικτοι στην εναερια εµπορικη κυκλοφορια και διεκπεραιωνουν ετησιως τουλαχιστον δυο 
εκατοµµυρια κινησεις επιβατων η πενηντα χιλιαδες τοννους φορτιου. 
 
2. Κατα παρεκκλιση απο την προηγουµενη παραγραφο – 
 
(α) οι διαταξεις σχετικα µε τις κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους που αναφερονται στο αρθρο 70 
(Αυτοεξυπηρέτηση) παραγραφος 1, εκτος απο εκεινες που αναφερονται στο αρθρο 70 παραγραφος 2, 
εφαρµοζονται σε καθε αερολιµενα, ανεξαρτητα απο τον ογκο της κινησεως του,  
 
(β) οι διαταξεις σχετικα µε τις κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους που αναφερονται στο αρθρο 70 
(Αυτοεξυπηρέτηση) παραγραφος 2 εφαρµοζονται σε αερολιµενες που διεκπεραιωνουν εησιως 
τουλαχιστον ενα εκατοµµυριο κινησεις επιβατων η εικοσιπεντε χιλιαδες τοννους φορτιου. 
 
8 του 114(Ι) του 2004. 
 
3. Οταν ενας αερολιµενας φθασει σε ενα απο τα κατωτατα ορια κυκλοφοριας φορτιου, που 
αναφερονται στο αρθρο αυτο, χωρις να φθασει στο αντιστοιχο οριο κινησεων επιβατων, οι διαταξεις 
του παροντος Κεφάλαιου δεν εφαρµοζονται σε κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους που προοριζονται 
αποκλειστικα για επιβάτες. 
 

Αρθρο 67 
 

∆ιαχωρισµός λογαριασµών 
 

9 του 114(Ι) του 2004. 
1. Οπου η διευθυνση αερολιµενα, ο αεροµεταφορεας παροχέας η ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους 
προσφερουν οι ιδιοι Υπηρεσίες εδάφους, οφειλουν να διαχωριζουν αυστηρα τους λογαριασµους των 
υπηρεσιών εδάφους απο τους λογαριασµους των αλλων δραστηριοτητων τους, συµφωνα µε τις 
τρεχουσες εµπορικες πρακτικες. 
 

204650521 
2. Ο Γενικος Ελεγκτης της ∆ηµοκρατιας η αλλος ανεξαρτητος ελεγκτης, διορισµενος απο αυτον προς 
τουτο, ελεγχει τους πιο πνω λογαριασµούς ως προς την ορθη τηρηση τους και τον ορθο διαχωρισµο 
των λογαριασµών που αφορουν τις Υπηρεσίες εδάφους απο τους υπολοιπους λογαριασµους . 
 
3. Ο Γενικος Ελεγκτης ή ο διορισµενος ανεξαρτητος ελεγκτης επαληθευει επισης την απουσια 
χρηµατοοικονοµικων ροων µεταξυ των δραστηριοτητων της διευθυνσεως αερολιµενα ως 
αερολιµενικης αρχης και των υπηρεσιών εδάφους τις οποιες αυτο παρεχει. 
 

Αρθρο 68 
 

Επιτροπή αεροµεταφορέων 
 

1. Εντος δωδεκα µηνων απο την εναρξη ισχυος του παροντος Νοµου, καθε διευθυνση αερολιµενα 
συγκροτει για τον οικειο αερολιµενα στον οποιο εφαρµοζεται το Κεφάλαιο αυτο απο µια Επιτροπή 
αντιπροσωπων των αεροµεταφορέων η των οργανωσεων που τους αντιπροσωπευουν. 
 
2. Καθε αεροµεταφορεας δικαιουται να συµµετεχει στην Επιτροπή ή να εκπροσωπειται σ’ αυτην απο 
εξουσιοδοτηµενη απο αυτον οργανωση. 
 

Αρθρο 69 
 

Παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους 
 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους εχουν ελευθερη πρόσβαση στην αγορα παροχής υπηρεσιών 
εδάφους σε τρίτους. 
 

776776611 
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2. Με κανονισµο, η παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους µπορει να εξαρτηθει απο την 
εγκατασταση των παρόχων εντος της ∆ηµοκρατιας ή της Ευρωπαικης Ενωσεως ή του Ευρωπαϊκόυ 
Κοινόυ Αεροπορικόυ Χώρου. 
 
3. Προς καλυτερη εξυπηρετηση του αερολιµενα και των αεροµεταφορέων ο Υπουργος µπορει µε 
διαταγµα να περιοριζει τον αριθµο των παρόχων των εξης κατηγοριων υπηρεσιών εδάφους σε 
τρίτους: 
 
- διεκπεραιωση αποσκευων, 
 
- υπηρεσίες πιστας, 
 
 - εφοδιασµος µε καυσιµα και λιπαντικα, 
 
- διεκπεραιωση αφικνυοµενου, αναχώρουντος ή διαµετακοµιζοµενου φορτιου, σχετικα µε την 
µετακινηση του φορτιου µεταξυ αεροσταθµου και αεροσκαφους.  
 
Ο αριθµος των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν επιτρεπεται να περιορισθει σε λιγοτερους 
απο δυο για καθε κατηγορια υπηρεσιών. 
 
4. Ο ενας τουλαχιστον απο τους εξουσιοδοτηµενους παρόχους υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους δεν 
επιτρεπεται να ελεγχεται αµεσα η εµµεσα απο – 
 
- την διευθυνση του αερολιµενα, 
 

64975976 
- οποιονδηποτε αεροµεταφορεα, ο οποιος µετεφερε περισσοτερο απο το 25% των επιβατων ή του 
φορτιου που καταγραφηκαν στον αερολιµενα κατα το ετος που προηγηθηκε εκεινου στο οποιο 
επελεγησαν οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτων,  
 
- µια ενοτητα η οποια ελεγχει η ελεγχεται αµεσα η εµµεσα απο την ανωτερω διευθυνση αερολιµενα ή 
οποιονδηποτε χρηστη του αερολιµενα. 
 
10 του 114(Ι) του 2004. 
5. Οταν, κατ’ εφαρµογη της παραγραφου 3, περιοριζεται ο αριθµος των εξουσιοδοτηµενων παρόχων 
υπηρεσιών εδάφους, καθε χρηστης του αερολιµενα, ανεξαρτητα απο το τµηµα του αερολιµενα το 
οποιο κατανεµηθηκε σ’ αυτον, δικαιουται να εχει για καθε περιορισθεισα κατηγορια υπηρεσιών 
εδάφους ουσιαστικη επιλογή µεταξυ δυο τουλαχιστον παρόχων υπηρεσιών εδάφους, υπο τους ορους 
των παραγραφων 2 και 4. 
 

Αρθρο 70 
 

Αυτοεξυπηρέτηση 
 

1. Η Παροχή απο αεροµεταφορεα υπηρεσιών εδάφους εις εαυτον (Αυτοεξυπηρέτηση) ειναι ελευθερη. 
 
2. Στις ακολουθες κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους: 
 
- διεκπεραιωση αποσκευων, 
 
- υπηρεσίες πιστας, 
 

874144971 
- εφοδιασµος µε καυσιµα και λιπαντικα, 
-  
- διεκπεραιωση αφικνυοµενου, αναΧώρουντος ή διαµετακοµιζοµενου φορτιου, οσον αφορα την 
µετακινηση του µεταξυ αεροσταθµου και αεροσκαφους, 
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ο Υπουργος µπορει να περιορισει το δικαιωµα αυτοεξυπηρετησεως σε δυο το λιγοτερο 
αεροµεταφορεις, υπο τον ορον οτι αυτοι θα επιλεγονται µε βαση πρόσφορα, αντικειµενικα, διαφανη 
και αµεροληπτα κριτηρια. 
 

Αρθρο 71 
 

Συγκεντρωµένη υποδοµή 
 

1. Παρα την εφαρµογη των αρθρων 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) και 70 
(αυτοεξυπηρέτηση), ο Υπουργος µπορει να επιφυλασσει στην διευθυνση του αερολιµενα η σε αλλο 
οργανο την διαχειριση της Συγκεντρωµένης υποδοµής για παροχή υπηρεσιών εδάφους οι οποιες, 
λογω πολυπλοκοτητας, κοστους ή των επιπτωσεων τους στο περιβαλλον, δεν µπορουν να 
υποδιαιρεθουν ή να διπλασιασθουν, οπως τα συστηµατα διαλογης αποσκευων, αποπαγωσεως, 
καθαρισµου υδατων ή διανοµης καυσιµων. Ο Υπουργος µπορει να καταστησει υποχρεωτικη την 
χρηση της Συγκεντρωµένης υποδοµής απο τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους 
αυτοεξυπηρετουµενους αεροµεταφορεις. 
 
2. Η διαχειριση της συγκεντρωµένης υποδοµής πρεπει να ειναι διαφανης, αντικειµενικη και 
αµεροληπτη και, ιδιως, να µην εµποδιζει την Πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών εδάφους και των 
αυτοεξυπηρετουµενων αεροµεταφορέων, εντος των οριων που προβλεπει το παρον Κεφάλαιο.  
 

Αρθρο 72 
 

Παρεκκλίσεις 
 

362836718 
1. Οταν σε ενα αερολιµενα ιδιαιτεροι λογοι χώρου και χωρητικοτητας, ιδιως σχετικα µε την 
κυκλοφοριακη συµφορηση και τον βαθµο χρήσεως του διαθεσιµου χώρου, καθιστουν αδυνατο το 
ανοιγµα της αγορας ή/και την χρησιµοποιηση της αυτοεξυπηρετησεως στον βαθµο τον οποιο 
προβλεπει το παρον κεφάλαιο, ο Υπουργος µπορει µε αποφαση :  
 
(α) να περιοριζει τον αριθµο των παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε µια η περισσοτερες υπηρεσίες, 
εκτος των αναφεροµενων στο αρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παραγραφος 2 στο 
συνολο η µερος του αερολιµενα, οποτε εφαρµοζονται οι διαταξεις του αρθρου 69 παραγραφοι 2 και 
3, 
 
(β) να επιφυλασσει σε ενα µονο πάροχο υπηρεσιών µια η περισσοτερες απο τις κατηγοριες 
υπηρεσιών εδάφους που αναφερονται στο αρθρο 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) 
παραγραφος 2. 
 
(γ) να επιφυλασσει την αυτοεξυπηρέτηση σε ενα περιορισµενο αριθµο αεροµεταφορέων για 
κατηγοριες υπηρεσιών εδάφους, εκτος των αναφεροµενων στο αρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) 
παραγραφος 2, υπο τον ορον οτι οι χρηστες αυτοι επιλεγονται µε βαση πρόσφορα, αντικειµενικα, 
διαφανη και αµεροληπτα κριτηρια, 
 
(δ) να απαγορεύει την αυτοεξυπηρέτηση ή να την περιορίζει σε ένα µόνο χρήστη για τις κατηγορίες 
υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 70 (αυτοεξυπηρέτηση) παράγραφος 2. 
 
2. Οι παρεκκλίσεις που αποφασιζονται κατα την παραγραφο 1 πρεπει – 
 
(α) να καθοριζουν την κατηγορια ή τις κατηγοριες των υπηρεσιών εδάφους για τις οποιες χορηγηθηκε 
η παρεκκλιση και ορισθηκαν οι ιδιαιτεροι περιορισµοι του διαθεσιµου χρονου ή χωρητικοτητας που 
την δικαιολογουν, 
 
(β) να συνοδευονται απο προγραµµα καταλληλων µετρων για την αρση των περιορισµων. 
 
3. Οι παρεκκλίσεις δεν πρεπει – 
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(α) να παραβλαπτουν αδικαιολογητα την επιτευξη των στοχων του παροντος Κεφάλαιου, 
 
(β) να προκαλουν στρεβλωσεις ανταγωνισµου µεταξυ των παρόχων υπηρεσιών εδάφους ή/και των 
αυτοεξυπηρετουµενων αεροµεταφορέων, 
 
(γ) να ειναι ευρυτερες του αναγκαιου. 
 
4. Η διαρκεια των παρεκκλισεων που χορηγουνται κατα την παραγραφο 1 δεν µπορει να υπερβαινει 
την τριετια, εκτος απο τις Παρεκκλίσεις που χορηγουνται κατα την παραγραφο 1 στοιχειο (β). Η 
ανανεωση µιας παρεκκλισεως µπορει να ζητηθει απο ενδιαφεροµενο το αργοτερο εξι µηνες πριν την 
ληξη της περιοδου αυτης και ο Υπουργος αποφασιζει εντος τριµηνου απο την υποβολη της αιτησεως. 
 
5. Η διαρκεια των παρεκκλισεων που χορηγουνται κατα την παραγραφο 1 στοιχειο (β) δεν µπορει να 
υπερβαινει την διετια. Ανανεωση επιτρεπεται µονο µια φορα και για ενα ετος, µε αναλογη εφαρµογη 
της προηγουµενης παραγραφου. 
 

Αρθρο 73 
 

Επιλογή παρόχων 
 

1. H διαδικασια επιλογής παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε ενα αερολιµενα, οπου ο αριθµος τους εχει 
περιορισθει στις περιπτωσεις του αρθρου 69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παραγραφος 3 
ή του αρθρου 72 (παρεκκλίσεις), τηρει τις ακολουθες αρχες: 
 
(α) Στις περιπτωσεις οπου προβλεπεται µε διαταγµα του Υπουργου ο καθορισµος σταθερων 
υποχρεωσεων ή τεχνικων προδιαγραφων, τις οποιες πρεπει να τηρουν οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, 
οι υποχρεώσεις και προδιαγραφες αυτες καθοριζονται κατοπιν διαβουλευσεων µε την επιτροπή 
αεροµεταφορέων του αερολιµενα. Τα κριτηρια επιλογής που προβλεπονται στις σταθερες 
υποχρεώσεις η στις τεχνικες προδιαγραφες πρεπει να ειναι πρόσφορα, αντικειµενικα, διαφανη και 
αµεροληπτα. 
 

537968158 

Ο Υπουργος, αφού ενηµερώσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινότήτων και το ενδιαφερόµενο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινόύ Αεροπορικόύ Χώρου, µπορει να 
συµπεριλαµβανει στις υποχρεώσεις και προδιαγραφες αυτες, µε τις οποιες πρεπει να συµµορφωνονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους, την υποχρεωση παροχής δηµοσίας υπηρεσιας για τους αερολιµενες 
που εξυπηρετουν περιφερειακες η αναπτυσσοµενες περιοχες, οι οποιες δεν παρουσιαζουν µεν 
εµπορικο ενδιαφερον, αλλα ειναι ζωτικης σηµασιας. 
 
(β) Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινότήτων και στις Επίσηµες Εφηµερίδες των 
Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινόύ Αεροπορικόύ Χώρου δηµοσιευεται προσκληση υποβολης 
προσφορων, στην οποια µπορει να ανταποκρινεται καθε ενδιαφεροµενος πάροχος υπηρεσιών 
εδάφους. 
 
(γ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλεγονται: 
 
(αα) απο την διευθυνση του αερολιµενα, υστερα απο διαβουλευση µε την Επιτροπή αεροµεταφορέων, 
εφοσον η διευθυνση του αερολιµενα – 
 
- δεν παρεχει παροµοιες υπηρεσίες εδάφους, και  
 
- δεν ελεγχει, αµεσα η εµµεσα, καµµια επιχειριση παρεχουσα τετοιες Υπηρεσίες, και  
 
- δεν συµµετεχει µε κανενα τροπο σε µια τετοια επιχειριση. 
 
(ββ) απο την αρµοδια αρχη, υστερα απο διαβουλεύσεις µε την επιτροπή αεροµεταφορέων και την 
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διευθυνση του αερολιµενα, σε ολες τις αλλες περιπτωσεις. 
 
(δ) Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους επιλεγονται για επτα το πολυ ετη. 
 

256193816 

(ε) Οπου ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους παυει την δραστηριοτητα του πριν την ληξη της περιοδου για 
την οποια επελεγη, αντικαθισταται µε την ιδια διαδικασια.  
 
2. Οταν ο αριθµος των παρόχων υπηρεσιών εδάφους ειναι περιορισµενος, κατ’ εφαρµογη του αρθρου 
69 (παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους) παραγραφος 3 η του αρθρου 72 (παρεκκλίσεις), η 
διευθυνση του αερολιµενα µπορει η ιδια να παρεχει Υπηρεσίες εδάφους χωρις να υποκειται στην 
διαδικασια Επιλογής που προβλεπεται στην παραγραφο 1. Επισης χωρις την τηρηση της διαδικασιας 
αυτης, η διευθυνση του αερολιµενα µπορει να επιτρεπει σε µια επιχειριση να παρεχει Υπηρεσίες 
εδάφους στον εν λογω αερολιµενα – 
 
- αν η διευθυνση του αερολιµενα ελεγχει, αµεσα ή εµµεσα, την επιχειρηση αυτην, ή 
 
- αν η επιχειριση ελεγχει, αµεσα ή εµµεσα, την διευθυνση του αερολιµενα. 
 
3. Η διευθυνση του αερολιµενα πληροφορει την επιτροπή αεροµεταφορέων για τις αποφασεις τις 
οποιες λαµβανει κατ’ εφαρµογη του αρθρου αυτου.  
 

Αρθρο 74 
 

∆ιαβουλεύσεις 
 

Για την εφαρµογη του παροντος Κεφάλαιου διεξαγονται υποχρεωτικως διαβουλεύσεις τουλαχιστον 
µια φορα το ετος µεταξυ της διευθυνσεως του αερολιµενα, της επιτροπής αεροµεταφορέων και των 
επιχειρησεων που παρεχουν υπηρεσίες εδάφους. Οι διαβουλεύσεις αυτες αφορουν µεταξυ αλλων τις 
τιµες των υπηρεσιών, για τις οποιες εγκριθηκε παρεκκλιση κατα το αρθρο 72 (παρεκκλίσεις) 
παραγραφος 1 στοιχειο β, καθως και την διοργανωση της παροχής τους.  
 

Αρθρο 75 
 

63614010 
Εγκριση 

 
1. Ο Υπουργος µπορει µε αποφαση του να υπαγει την ασκηση υπηρεσιών εδάφους απο ενα πάροχο 
τετοιων υπηρεσιών η ενα αυτοεξυπηρετουµενο αεροµεταφορεα στην εγκριση της αρµοδιας αρχης. 
 
2. Τα κριτηρια για την χορηγηση της εγκρισεως καθοριζονται απο την αρµοδια αρχη και αναφερονται 
στην υγια χρηµατοοικονοµικη κατασταση και την επαρκη ασφαλιστικη καλυψη, την ασφάλεια των 
εγκαταστασεων, των αεροσκαφών, του εξοπλισµου και των προσωπων, καθως και στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την συµµορφωση µε την οικεια Κοινωνική νοµοθεσια. 
 
3. Τα κριτηρια της παραγραφου 2 πρεπει – 
 
(α) να εφαρµοζονται χωρις διακρισεις στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και τους αεροµεταφορεις, 
 
(β) να συσχετιζονται µε τον επιδιωκοµενο στοχο, 
 
(γ) να µη µειωνουν στην πραξη την πρόσβαση στην αγορα ή την ελευθερια αυτοεξυπηρετησεως σε 
επιπεδο κατωτερο απο το προβλεποµενο στο παρον κεφάλαιο. 
 
4. Τα κριτηρια δηµοσιευονται. Ο παροχος υπηρεσιών εδάφους και ο αυτοεξυπηρετουµενος 
αεροµεταφορεας ενηµερωνονται εκ των προτερων για την διαδικασια χορηγησεως της εγκρισεως. 
 
5. Η εγκριση µπορει να µη χορηγηθει η να ανακληθει, µονον αν ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους η ο 
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αυτοεξυπηρετουµενος αεροµεταφορεας δεν ικανοποιει τα κριτηρια των προηγουµενων παραγραφων, 
για λογους οφειλοµενους στους ιδιους. 
 

942561924 
6. Οι λογοι απορριψεως η ανακλησεως κοινόποιουνται στον ενδιαφεροµενο πάροχο η 
αεροµεταφορεα, καθως και στην διευθυνση του αερολιµενα. Οι αποφασεις αυτες ισχυουν απο την 
ηµεροµηνια κοινόποιησεως τους. 
 

Αρθρο 76 
 

∆εοντλογια 
 

1. Η αρµοδια αρχη µπορει, αυτεπαγγελτως ή κατοπιν προτασεως της διευθυνσεως του αερολιµενα, να 
απαγορευει σε πάροχο υπηρεσιών εδάφους η σε αυτοεξυπηρετουµενο αεροµεταφορεα να παρεχει τις 
Υπηρεσίες αυτες εις εαυτον η τρίτους, αν ο πάροχος η ο αεροµεταφορεας δεν τηρει τους κανόνες οι 
οποιοι τους εχουν επιβληθει µε σκοπο να εξασφαλισθει η ορθη λειτουργία του αερολιµενα. 
 
2. Οι κανόνες αυτοι πρεπει – 
 
(α) να εφαρµοζονται χωρις διακρισεις στους διαφορους παρόχους υπηρεσιών εδάφους και 
αεροµεταφορεις , 
 
(β) να συσχετιζονται µε τον επιδιωκοµενο στοχο,  
 
(γ) να µη µειωνουν στην πραξη την Πρόσβαση στην αγορα η την ελευθερια αυτοεξυπηρετησεως σε 
επιπεδο κατωτερο απο το προβλεποµενο στο παρον Κεφάλαιο. 
 
3. Η αρµοδια αρχη µπορει, αυτεπαγγελτως η κατοπιν προτασεως της διευθυνσεως του αερολιµενα, να 
επιβαλλει ιδιως στους παροχους υπηρεσιών εδάφους στον αερολιµενα να συµµετεχουν µε τροπο 
δικαιο και αµεροληπτο στην εκπληρωση υποχρεωσεων παροχής δηµοσίας υπηρεσιας, που 
προβλεπονται σε νοµους ή κανονισµους, συµπεριλαµβανοµενης της υποχρεωσεως συνεχους παροχής 
της υπηρεσιας.  
 

839592695 

Αρθρο 77 
 

Πρόσβαση σε αερολιµενικές εγκαταστάσεις 
 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους και οι αεροµεταφορεις που επιθυµουν να αυτοεξυπηρετουνται 
εχουν πρόσβαση στις αερολιµενικές εγκαταστάσεις στον βαθµο που αυτο ειναι αναγκαιο για την 
διεξαγωγη των δραστηριοτητων τους. Αν η διευθυνση του αερολιµενα ή, οπου τουτο ενδεικνυται, η 
αρµοδια αρχη, θετει ορους στην πρόσβαση αυτη, οι οροι πρεπει να ειναι πρόσφοροι, αντικειµενικοι, 
διαφανεις και αµεροληπτοι. 
 
2. Ο διαθεσιµος για Υπηρεσίες εδάφους Χώρος του αερολιµενα κατανεµεται µεταξυ των παροχων και 
των αυτοεξυπηρετουµενων αεροµεταφορέων, συµπεριλαµβανοµενων των νεων αεροµεταφορέων, στο 
µετρο που ειναι αναγκαιο για την ασκηση των δικαιωµατων τους και την διασφαλιση ουσιαστικου 
και θεµιτου ανταγωνισµου, µε βαση πρόσφορους, αντικειµενικους, διαφανεις και αµεροληπτους 
κανόνες και κριτηρια. 
 
3. Οπου η πρόσβαση των παροχων και των αυτοεξυπηρετουµενων αεροµεταφορεων σε αερολιµενικες 
εγκαταστάσεις προυποθέτει την καταβολή αντιτιµου, τουτο καθορίζεται µε προσφορα, αντικειµενικά, 
διαφανη και αµεροληπτα κριτηρια. 
 

Αρθρο 78 
 

Ασφάλεια 
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Οι διαταξεις του παροντος κεφάλαιου δεν θιγουν τις αρµοδιοτητες των δηµοσιων αρχων σχετικα µε 
την δηµοσια ταξη, καθως και την δηµοσια ασφάλεια και την εν γενει ασφάλεια των αερολιµένων. 
 

Αρθρο 79 
 

234376847 
Κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος 

 
1. Με την επιφυλαξη των διαταξεων του παροντος κεφάλαιου, οι αρµοδιες αρχες µπορουν να 
λαµβανουν τα αναγκαια µετρα για την προστασία των δικαιωµατων των εργαζοµενων. 
 
2. Οι διαταξεις του εικοστου τεταρτου κεφάλαιου για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρµοζεται 
υπο την επιφυλαξη των διαταξεων του παροντος κεφάλαιου. 
 

Αρθρο 80 
 

Αµοιβαιοτητα 
 

Υπο την επιφυλαξη των διεθνων υποχρεωσεων της ∆ηµοκρατιας, οποτε διαπιστωνεται, σχετικα µε 
την πρόσβαση στην αγορα υπηρεσιών εδάφους η αυτοεξυπηρετησεως, οτι µια τριτη χωρα, εκτος των 
κρατων µελων της Ευρωπαικης Ενωσεως και των κρατων που ανηκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό 
Αεροπορικό Χώρο – 
 
(α) δεν επιφυλασσει, de jure η de facto, στους εγκαταστηµενους στην ∆ηµοκρατια, την Ευρωπαικη 
Ένωση η τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και 
αυτοεξυπηρετουµενους αεροµεταφορεις µεταχειριση αναλογη µε την επιφυλασσοµενη στους 
εγκαταστηµενους στην ανωτερω τριτη χωρα παρόχους υπηρεσιών εδάφους και 
αυτοεξυπηρετουµενους αεροµεταφορεις, ή 
 
(β) δεν επιφυλασσει, de jure η de facto, στους εγκαταστηµενους στην ∆ηµοκρατια, την Ευρωπαικη 
Ένωση η τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και 
αυτοεξυπηρετουµενους αεροµεταφορεις εθνικη µεταχειριση, ή 
 
(γ) επιφυλασσει στους εγκατεστηµενους σε αλλες τριτες χωρες παρόχους υπηρεσιών εδάφους και 
αυτοεξυπηρετουµενους χρηστες αερολιµενα ευνοικοτερη µεταχειριση απο ο,τι στους 
εγκαταστηµενους στην ∆ηµοκρατια, την Ευρωπαικη Ένωση η τον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό 
Χώρο παρόχους υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετουµενους αεροµεταφορεις, 
 
το Υπουργικο Συµβουλιο µε κανονισµο µπορει να αναστελλει, πληρως η εν µερει, τις υποχρεώσεις 
που απορρεουν απο το Κεφάλαιο αυτο εναντι των εγκαταστηµενων στην ανωτερω τριτη χωρα 
παρόχων υπηρεσιών εδάφους και αυτοεξυπηρετουµενων αεροµεταφορέων. 
 

729894995 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

 
Αρθρο 81 

 
Κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιµενα 

 
1. Οι διευθυνσεις αερολιµενα εξουσιοδοτουνται, στο πλαισιο του παροντος νοµου, των κανονισµων 
του Υπουργικου Συµβουλιου και των διαταγµατων του Υπουργου µε αντικειµενο την πολιτικη 
αεροπορια, να εκδιδουν κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικειου αερολιµενα. 
 
2. Σχεδια των κανονων αυτων Κοινόποιουνται στους οργανισµους τοπικης αυτοδιοικησεως, στην 
περιφερεια των οποιων εµπιπτει η κατα το αρθρο 38 (περιορισµοι κυριοτητας) παραγραφος 3 περιοχη 
του αερολιµενα, καθως και στους χρηστες του αερολιµενα, για να εκφρασουν εντος τριαντα ηµερων 
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τις παρατηρησεις τους. Μετα την παροδο των τριαντα ηµερων τα σχεδια αυτα µπορουν να 
υποβληθουν στην οριστικη τους µορφη στον Υπουργο προς Έγκριση. Εντος δεκα ηµερων απο την 
Κοινόποιηση της εγκρισεως του Υπουργου προς την οικεια διευθυνση αερολιµενα, οι κανόνες 
αναρτωνται σε περιοπτες θεσεις του αερολιµενα, ωστε να εξασφαλιζεται η πληρης γνωστοποιηση 
τους προς το Κοινό. Αρχιζουν να ισχυουν δεκα ηµερες µετα την αναρτηση τους κατα το προηγουµενο 
εδαφιο. 
 
3. Ο Υπουργος, αφου δωσει ευκαιρια ακροασεως στην ενδιαφεροµενη διευθυνση αερολιµενα εντος 
ευλογου χρονου, µπορει να ανακαλει κανονα που εκδοθηκε κατα την διαδικασια της παραγραφου 2, 
αν κρινει οτι συγκρουεται, κατ’ ουσιαν η κατα τον τροπο µε τον οποιο εφαρµοζεται, µε την δηµοσια 
Ασφάλεια η την εν γενει Ασφάλεια του αερολιµενα η µε τις διεθνεις υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατιας. 
 

Αρθρο 82 
 

Εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων 
 

391228735 

1. Η διευθυνση αερολιµενα, τοσο κατα την κατασκευη, τον εφοδιασµο και την συντηρηση, οσο και 
κατα την διοικηση, διαχειριση και εκµεταλλευση του αερολιµενα, µεριµνα για την εύρυθµη 
λειτουργία του αερολιµενα, στο πλαισιο του παροντος Νοµου και των κατ’ εξουσιοδότηση του 
εκδιδοµενων διαταξεων, καθως και των κανονων λειτουργίας και χρήσεως του εν λογω αερολιµενα. 
Η ανωτερω µεριµνα του οργανισµου εκµεταλλευσεως αερολιµενα δεν θιγει τις αρµοδιοτητες που ο 
νοµος επιφυλασσει σε δηµοσιες αρχες. 
 
2. Προς επιτευξη του στοχου της παραγραφου 1, η διευθυνση αερολιµενα εξασφαλιζει την παροχή 
των αναγκαιων υπηρεσιών και διευκολυνσεων προς αεροσκάφη, αεροµεταφορεις, επιβάτες και 
λοιπους χρηστες του αερολιµενα. Στο πλαισιο του παροντος Νοµου, ορισµενες απο τις ανωτερω 
Υπηρεσίες και διευκολυνσεις µπορει να παρεχονται απο ιδιαιτερους παρόχους υπηρεσιών. 
 

Αρθρο 83 
 

Yπηρεσιες προς αεροσκάφη 
 

1. Οι παρεχοµενες κατα το αρθρο 82 (εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων) υπηρεσίες και διευκολυνσεις 
προς αεροσκάφη και αεροµεταφορεις περιλαµβανουν ιδιως: 
 
(α) υπηρεσίες ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας, 
 
(β) αλλες αεροναυτιλιακες, ιδιως ραδιοφωνικες, τηλεοπτικες και λοιπες ηλεκτρονικες διευκολυνσεις 
και οδηγιες,  
 
(γ) µετεωρολογικες υπηρεσίες,  
 
(δ) υπηρεσίες εδάφους,  
 

401062965 
(ε) φωτοσηµανση αεροδροµίου, 
 
(στ) διαγραµµισεις εδάφους και εν γενει σηµανση αεροδροµίου.  
 
2. Οι κατα την παραγραφο 1 υπηρεσίες µπορουν να παρεχονται απο δηµοσιους οργανισµους ή 
ιδιωτικες επιχειρησεις. 
 
3. Για την εκτελεση αεροπορικόυ δροµολογιου µπορει να χρησιµοποιηθει µονο αερολιµενας που 
διαθετει – 
 
(α) υπηρεσια ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας, 
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(β) ραδιοτηλεφωνια 40 FH, 
 
(γ) αεροναυτιλιακο εξοπλισµο που να βοηθει τον κυβερνητη του αεροσκαφους να επισηµαινει τον 
αερολιµενα, να τον προσεγγιζει και να προσγειωνεται σ’ αυτον. 
 
4. Οι ενδιαφεροµενοι αποδεκτες των ανωτερω υπηρεσιών και διευκολυνσεων µπορουν να 
απευθυνουν σχετικα παραπονα προς τους παρόχους των υπηρεσιών και διευκολυνσεων αυτων. Οι 
πάροχοι υποχρεουνται να εξεταζουν τα παραπονα αυτα, να απαντουν εγγραφως και να Κοινόποιουν 
την απαντηση τους στον παραπονουµενο εντος τριαντα ηµερων απο την παραλαβη του παραπονου. 
Κατα της αποφασεως επι του παραπονου επιτρεπεται, εντος τριαντα ηµερων απο την Κοινόποιηση 
της, προσφυγη προς την αρµοδια αρχη ή, αν πάροχος ειναι η αρµοδια αρχη, ιεραρχικη προσφυγη 
προς τον Υπουργο. Η επι της προσφυγης αποφαση Κοινόποιειται στον προσφευγοντα εντος τριαντα 
ηµερων απο την καταθεση της προσφυγης. Κατα της αποφασεως της αρµοδιας αρχης επιτρεπεται 
ιεραρχικη προσφυγη προς τον Υπουργο εντος τριαντα ηµερων απο την Κοινόποιηση της.  
 
5. Οι σχετικες διαταξεις των παραρτηµατων της διεθνους συµβασεως του Σικαγου 1944, κανονισµοι 
και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του εκαστοτε αερολιµενα ρυθµιζουν τις λεπτοµερειες 
εκτελεσεως των παραγραφων 1, 3 και 4. 
 

77553927 
Αρθρο 84 

 
Υπηρεσίες προς επιβάτες 

 
1. Οι παρεχοµενες κατα το αρθρο 82 (εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων) απο τον αερολιµενα 
Υπηρεσίες και διευκολυνσεις προς επιβάτες και λοιπους χρηστες του αεροδροµίου περιλαµβανουν 
ιδιως:  
 
(α) πληροφοριες προς τους επιβάτες µε ανακοινωσεις στον χώρο του αερολιµενα και µε απαντησεις 
σε τηλεφωνικα ερωτηµατα προς την ειδικη για τον σκοπο αυτον υπηρεσια, ιδιως σχετικα µε τον 
χρονο µε τον χρονο αφιξεως, αναχωρησεως ή καθυστερησεως αεροσκαφών,  
 
(β) παροχή πρωτων βοηθειων και στοιχειωδους ιατρικης περιθαλψεως προς χρηστες του αερολιµενα, 
καθ’ ολο τον χρονο λειτουργίας του αερολιµενα, απο εκπαιδευµενους νοσοκοµους, καθως και, στην 
περιπτωση αερολιµένων, των οποιων η ετησια κυκλοφορια ειναι τουλαχιστον 250.000 κινησεις 
επιβατων, την αµεση Πρόσβαση σε γενικο ιατρο, 
 
(γ) παροχή υπηρεσιών γραφειου απολεσθεντων αντικειµενων,  
 
(δ) προβλεψη επαρκους γενικου χώρου, διαθεση επαρκων, καθαρων και καλως λειτουργουντων 
χωρων υγιεινης και εγκατασταση επαρκων καθισµατων για τις αναγκες και την ευλογη ανεση των 
επιβατων, συµπεριλαµβανοµενων των ατοµων µε ειδικες αναγκες και των µητερων µε βρεφη. 
 
(ε) διαθεση επαρκων αµαξιδιων προς µεταφορα αποσκευων, 
 
(ε) προβλεψη επαρκους χώρου σταθµευσεως αυτοκινητων επιβατων και επισκεπτων. 
 

867600083 
1. Οι διαταξεις του αρθρου 83 (υπηρεσίες προς αεροσκάφη) παραγραφος 5 εφαρµοζονται αναλογως.  
 
3. Ο σχετικες διαταξεις των παραρτηµατων της διεθνους συµβασεως του σικαγου 1944, κανονισµοι 
και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του οικειου αερολιµενα ρυθµιζουν τις λεπτοµερειες 
εκτελεσεως των διαταξεων των παραγραφων 1 και 2.  
 

Αρθρο 85 
 

Εγγυήσεις 
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1. Κατα την εκπληρωση των υποχρεωσεων των αρθρων 82 (εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων), 83 
(υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες) οι εκαστοτε πάροχοι λαµβανουν υπ’ 
οψη τις τεχνικες και εµπορικες εξελιξεις της πολιτικης αεροποριας και την αναγκη ασφαλους, 
αποτελεσµατικης και οικονοµικης λειτουργίας της. 
 
2. Η εντος του αερολιµενα διεξαγοµενη εµπορια αγαθων και υπηρεσιών µη αµεσα σχετιζοµενων µε 
την αεροπορια δεν επιτρεπεται να περιοριζει η να παρακωλυει την επαρκη και ικανοποιητικη Παροχή 
των υπηρεσιών και διευκολυνσεων των αρθρων 82 (εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων), 83 
(Υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες). 
 

Αρθρο 86 
 

Εύρυθµη λειτουργία πεδίων προσγειώσεως δηµοσίας χρήσεως 
 

Ο Υπουργος µπορει µε αποφαση, στο µετρο που ειναι αναγκαιο για την εύρυθµη λειτουργία τους – 
 

226404488 

(α) να επεκτεινει την εξουσιοδότηση του αρθρου 81 (κανόνες λειτουργίας και χρήσεως αερολιµενα) 
και σε µερικα η σε ολα τα πεδια προσγειώσεως δηµοσίας χρήσεως,  
 
(β) να επιβαλλει αναλογως στους υπευθυνους πεδίων προσγειώσεως δηµοσίας χρήσεως ορισµενες 
απο τις υποχρεώσεις που προβλεπονται στα αρθρα 82 (εύρυθµη λειτουργία αερολιµένων), 83 
(Υπηρεσίες προς αεροσκάφη) και 84 (υπηρεσίες προς επιβάτες). 
 

Αρθρο 87 
 

Ασφάλεια αερολιµένων 
 

1. Η διευθυνση αερολιµενα οφειλει να κατοχυρωνει την ασφαλη λειτουργία του αερολιµενα. 
 
2. Ιδιως οφειλει η διευθυνση αερολιµενα να διασφαλιζει οτι – 
 
(α) τα κτιρια, οι εγκαταστάσεις και οι Χώροι του αεροδροµίου κατασκευαζονται, διαµορφωνονται και 
διατηρουνται µε τροπο που εγγυαται την αναγκαια οικοδοµικη και τεχνικη Ασφάλεια και την ορθη 
εκτελεση των προσωπικων µετρων Ασφάλειας και προστασίας, καθως και τον ελεγχο των µη γενικα 
προσιτων περιοχων. Απο την υποχρεωση αυτη εξαιρουνται οι συσκευες ελεγχου επιβατων και 
φεροµενων απο τους επιβάτες αντικειµενων, καθως και τα κτιρια, οι εγκαταστάσεις και οι συσκευες 
ελεγχου παραδιδοµενων αποσκευων, φορτιου και εφοδιων, 
 
(β) οι παραδιδοµενες αποσκευες, το φορτιο και τα εφοδια µεταφερονται και αποθηκευονται ασφαλως, 
 
(γ) οι µη γενικως προσιτες περιοχες και εγκαταστάσεις προστατευονται απο µη εξουσιοδοτηµενες 
προσβασεις και η πρόσβαση σε περιοχες και εγκαταστάσεις, που ειναι ευαισθητες απο αποψεως 
Ασφάλειας, επιτρεπεται µονο σε εξουσιοδοτηµενα προς τουτο προσωπα, 
 

400662660 
(δ) αεροσκάφη που ειναι πιθανα αντικειµενα βοµβιστικων η αλλων απειλων ή µεταφερουν νοµιµως 
επικινδυνο φορτιο, φυλασσονται σε ασφαλεις χώρους, εφοσον προς τουτο δεν ειναι υπευθυνος ο 
αεροµεταφορεας, 
 
(ε) κατα την εκτελεση µετρων ασφάλειας προσφερεται απο ολο το προσωπικο του αεροδροµίου 
πληρης συνεργασια. 
 
3. Οι παραγραφοι 1 και 2 εφαρµοζονται αναλογως και στους παρόχους υπηρεσιών και 
διευκολυνσεων. 
 
4. Ο σχετικες διαταξεις των παραρτηµατων της διεθνους συµβασεως του Σικαγου 1944, κανονισµοι 
και οι κανόνες λειτουργίας και χρήσεως του εκαστοτε αερολιµενα ρυθµιζουν τις λεπτοµερειες 
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εκτελεσεως των παραγραφων 1, 2 και 3. 
 

Αρθρο 88 
 

Ασφάλεια λοιπών αεροδροµίων 
 

Ο Υπουργος µπορει, στο µετρο που ειναι αναγκαιο για την ασφαλη λειτουργία ενος αεροδροµίου που 
δεν υπαγεται στο αρθρο 87 (ασφάλεια αερολιµένων), να επιβαλλει στην διευθυνση του αεροδροµίου 
υποχρεώσεις απο τις προβλεποµενες στο αρθρο 87 (ασφάλεια αερολιµένων). 
 

Αρθρο 89 
 

Υποχρεώσεις αεροπορικής ασφάλειας 
 

813373982 
1. Η διευθυνση αεροδροµίου υποχρεουται, στο µετρο του αναγκαιου, αν το ζητησει η αρµοδια αρχη, - 
 
(α) να κατασκευαζει και να διατηρει το υποστατικο και τους χώρους που ειναι απαραιτητοι για τους 
σκοπους της αεροπορικής ασφάλειας, και να διασφαλιζει την λειτουργικοτητα τους, 
 
(β) να διαθετει τις αναγκαιες προς τουτο εκτασεις, 
 
(γ) να ανεχεται την τοποθετηση, διελευση, συντηρηση και επισκευη απαραιτητων για τους σκοπους 
της αεροπορικής ασφάλειας καλωδιων και σωληνων πανω ή κατω απο το αεροδροµιο, 
 
(δ) να καθιστα δυνατη στο προσωπικο αεροπορικής Ασφάλειας την χρησιµοποιηση της υποδοµής του 
αεροδροµίου. 
 
2. Εκτος του χώρου του αεροδροµίου, οι υποχρεώσεις της παραγραφου 1 ισχυουν µονο στο µετρο 
που οι σχετικες δραστηριοτητες της αεροπορικής ασφάλειας εξυπηρετουν την απογειωση και 
προσγειωση αεροσκαφών. 
 

Αρθρο 90 
 

Κοστος 
 

1. Το κοστος των µετρων που επιβαλλονται κατα τα προηγουµενα αρθρα επιβαρυνει τον κυριο η την 
διευθυνση αεροδροµίου απο κοινού ή/και κεχωρισµενως. Το κοστος των ανωτερω µετρων 
επιρριπτεται τελικα στον καταναλωτη, στον οποιο επιβαλλονται τελη συµφωνα µε τις διαταξεις του 
δεκατου κεφάλαιου περι τελων αερολιµενα. 
 

706282496 
2. Το κοστος εξαιρετικων µετρων ασφάλειας που λαµβανονται σε εκτακτες περιστασεις, µη 
αναγοµενες στον κυριο η την διευθυνση αεροδροµίου, οπως ιδιως η χρησιµοποιηση του αεροδροµίου 
για κρατικους σκοπους η στο πλαισιο απαγωγης αεροσκαφους, επιβαρυνει το δηµοσιο. 
 
3. Για την παροχή υπηρεσιών ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας µπορουν να επιβαλλονται τελη µε 
κανονισµους συµφωνα µε τις διαταξεις του δεκατου κεφάλαιου περι τελων αερολιµενα.  
 

Αρθρο 91 
 

Αναλογως εφαρµοζοµενες διαταξεις 
 

Οι διαταξεις των αρθρων 79 (κινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος) και 80 
(αµοιβαιότητα) εφαρµοζονται αναλογως. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΊΟΥ 

 
Αρθρο 92 

 
Kυκλοφορια προσωπων και οχηµατων 

 
821929514 

1. Mε την επιφυλαξη των παραγραφων 2 και 3 του παροντος αρθρου, η εισοδος σε αεροδροµιο και η 
κυκλοφορια προσωπων και οχηµατων εντος αεροδροµίου επιτρεπεται µονο µε γενικη η ειδικη Άδεια 
της διευθυνσεως του οικειου αεροδροµίου. 
 
2. Η κατα την παραγραφο 1 αδεια εισοδου σε αεροδροµιο θεωρειται ως δεδοµενη στην περιπτωση 
αερολιµένων η πεδίων προσγειώσεως δηµοσίας χρήσεως.  
 
3. Χώροι περιορισµενης προσβασεως εντος του αεροδροµίου καθοριζονται απο την διευθυνση του 
αεροδροµίου, τις αρµοδιες κρατικες υπηρεσίες ή τους ιδιωτες στους οποιους εχουν παραχωρηθει 
Χώροι στο αεροδροµιο.  
 
4. Η εισοδος σε χώρους περιορισµενης προσβασεως, καθορισµενους απο την διευθυνση του 
αεροδροµίου, επιτρεπεται µονο µε αδεια της διευθυνσεως του αεροδροµίου ή του υπευθυνου του 
οικειου χώρου. Η εισοδος σε χώρους περιορισµενης προσβασεως, καθορισµενους απο κρατικες 
Υπηρεσίες η ιδιωτες, επιτρεπεται µονο µε αδεια του υπευθυνου του οικειου χώρου. 
 
5. Οι διαταξεις του αρθρου αυτου δεν πρεπει να ερµηνευονται ή να εφαρµοζονται κατα τροπο που 
παρεµποδιζει την διεξαγωγη των κατα τον νοµο ελεγχων και καθηκοντων. 
 

Αρθρο 93 
 

Ζωνη κυκλοφοριας αεροδροµίου 
 

1. Οποτε ο κυβερνητης του αεροσκαφους γνωριζει ή οφειλει να γνωριζει οτι σε ορισµενο αεροδροµιο 
λειτουργει ελεγχος εναεριας κυκλοφοριας, δεν δικαιουται να εισελθει στην ζωνη κυκλοφοριας του 
αεροδροµίου, εκτος αν ειναι ειτε εξουσιοδοτηµενος προς τουτο απο την υπηρεσια ελεγχου εναεριας 
κυκλοφοριας του οικειου αεροδροµίου ή ειναι πεπεισµενος οτι η πτηση µπορει να διεξαχθει ασφαλως 
βασει των πληροφοριων που λαµβανει απο την υπηρεσια ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας του 
αεροδροµίου. 
 
2. Εντος της ζωνης κυκλοφοριας αεροδροµίου και εκτος των περιπτωσεων αναγκαστικης 
προσγειώσεως, απογειωση η προσγειωση επιτρεπεται µονο υστερα απο Άδεια της υπηρεσιας ελεγχου 
εναεριας κυκλοφοριας. 
 

529370784 
3. Ο κυβερνητης του αεροσκαφους οφειλει να διασφαλιζει οτι παρακολουθουνται συνεχως στην 
καταλληλη ραδιοσυχνοτητα οι ανακοινωσεις του ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας, καθως και τα 
σχετικα οπτικα σηµατα.  
 
4. Το αρθρο 108 (αποφυγης συγκρουσεως) παραγραφος 6 δεν θιγεται. 
 

Αρθρο 94 
 

Τροχοδροµηση αεροσκαφους 
 

1. Η τροχοδροµηση αεροσκαφους στον Χώρο σταθµευσεως αεροσκαφών και στην περιοχη ελιγµων 
του αεροδροµίου επιτρεπεται µονο µε την Άδεια της υπηρεσιας ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας του 
οικειου αερολιµενα ή της διευθυνσεως του οικειου Πεδίου προσγειώσεως. 
 
2. Ο κυβερνητης αεροσκαφους οφειλει να συµµορφωνεται προς τα νοµιµα οπτικα σηµατα που 
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απευθυνονται σ’ αυτον, εκτος αν κρινει οτι τουτο δεν ενδεικνυται για λογους Ασφάλειας. 
 

Αρθρο 95 
 

Προτεραιοτητα κυκλοφοριας επι του εδάφους 
 

1. Οχηµατα και αεροσκάφη επι του εδάφους παραχώρουν προτεραιοτητα σε αεροσκαφος που 
προσγειωνεται η απογειωνεται. 
 

931400001 
2. Οχηµατα και αεροσκάφη που δεν απογειωνονται ή προσγειωνονται παραχώρουν προτεραιοτητα σε 
οχηµατα που ρυµουλκουν αεροσκαφος. 
 
3. Οχηµατα που δεν ρυµουλκουν αεροσκαφος παραχώρουν προτεραιοτητα σε αεροσκάφη.  
 

Αρθρο 96 
 

Aποφυγη συγκρουσεως επι του εδάφους 
 

1. Οταν δυο αεροσκάφη επι του εδάφους προσεγγιζουν µετωπικα ή περιπου µετωπικα το ενα το αλλο, 
το καθενα υποχρεουται να αλλαξει πορεια προς τα δεξια ή, αν αυτο δεν ειναι δυνατον, να 
σταµατησει. 
 
2. Οταν δυο αεροσκάφη επι του εδάφους ακολουθουν συγκλινουσες πορειες, εκεινο που εχει το αλλο 
στην δεξια του πλευρα υποχρεουται να του παραχωρει προτεραιοτητα, αποφευγοντας να το 
διασταυρωσει, εκτος αν µπορει να περασει σε ασφαλη αποσταση απο αυτο. 
 
3. Η χορηγηση ειδικης αδειας απο την υπηρεσια ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας ή η κατα τον νοµο 
προτεραιοτητα κινησεως δεν απαλλασσουν τον κυβερνητη αεροσκαφους, που κινειται επι του 
εδάφους, απο την υποχρεωση να λαµβανει ολα τα αναγκαια µετρα προς αποφυγη συγκρουσεως του 
αεροσκαφους µε αλλο αεροσκαφος ή οχηµα ή αλλο αντικειµενο, ή την προκληση βλαβης σε 
προσωπο. 
 

Αρθρο 97 
 

Προσπερασµα επι του εδάφους 
 

89753270 
1. Με την επιφυλαξη του αρθρου 95 (προτεραιοτητα κυκλοφοριας επι του εδάφους) παραγραφος 2, 
το προσπερασµα επιτρεπεται µονο απο δεξια. 
 
2. Το προπορευοµενο αεροσκαφος εχει προτεραιοτητα. Αεροσκαφος που προτιθεται να προσπερασει 
προπορευοµενο αεροσκαφος υποχρεουται να µην εισερχεται στην πορεια του τελευταιου και να µην 
αλλαζει πορεια προς τα αριστερα παρα µονο µετα την ολοκληρωση του προσπερασµατος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ 
 

Αρθρο 98 
 

Γενικοί κανόνες 
 

1. Με την επιφυλαξη των διαταξεων του αρθρου 40 (δηµοσια και ιδιωτικη χρηση αεροδροµίων) 
παραγραφος 5, του αρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παραγραφος 2, του αρθρου 93 (ζωνη κυκλοφοριας 
αεροδροµίου) παραγραφος 2 και των εποµενων αρθρων του παροντος κεφάλαιου, προσγειωση ή 
απογειωση αεροσκαφους σε ορισµενο αεροδροµιο επιτρεπεται µονο µε την αδεια της υπηρεσιας 
ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας του αερολιµενα ή του υπευθυνου του πεδίου προσγειώσεως. 
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2. Αεροσκάφη, τα οποια προσεγγιζουν ορισµενο αεροδροµιο µε σκοπο να προσγειωθουν ή τα οποια 
εχουν απογειωθει απο αυτο, υποχρεουνται να εκτελουν ολες τις στροφες προς τα αριστερα, εκτος αν 
οι γενικες οδηγιες ή οι ειδικες εντολες της υπηρεσιας ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας του 
συγκεκριµενου αεροδροµίου προβλεπουν το αντιθετο. 
 
3. Αεροσκάφη προσγειωνονται και απογειωνονται αντιθετα προς την κατευθυνση του ανεµου, εκτος 
αν η διαµορφωση των διαδροµων ή της εναεριας κυκλοφοριας ή αλλες εξαιρετικες συνθηκες 
υπαγορευουν αλλη κατευθυνση.  
 

708870708 
4. Οι διαταξεις του αρθρου 95 (προτεραιοτητα κυκλοφοριας επι του εδάφους) παραγραφος 1 και του 
αρθρου 110 (προτεραιοτητα προσγειωνοµενων αεροσκαφών) δεν θιγονται απο τις διαταξεις του 
παροντος κεφάλαιου. 
 

Αρθρο 99 
 

Ειδικοι κανόνες 
 

1. Κατ’ εξαιρεση, αεροσκάφη µπορουν να προσγειωνονται η να απογειωνονται εκτος των 
αεροδροµίων που εχουν εγκριθει για αυτα, µονο µε την συναινεση του κυριου η αλλου δικαιουχου 
του ακινητου και υστερα απο Άδεια της αρµοδιας υπηρεσιας. 
 
2. Αεροσκάφη µπορουν να προσγειωνονται ή να απογειωνονται – 
 
(α) εκτος των διαδροµων προσγειώσεως και απογειωσεως που καθορισθηκαν στην Άδεια 
αεροδροµίου ή 
 
(β) εκτος των ωρων λειτουργίας του αεροδροµίου ή  
 
(γ) εντος των ωρων κλεισιµατος του αεροδροµίου 
 
µονο µε συναινεση της διευθυνσεως του αερολιµενα ή του υπεθθυνου του Πεδίου προσγειώσεως και 
υστερα απο Άδεια της αρµοδιας αρχης. 
 

6486654 

3. Η αδεια κατα τα στοιχεια (α) και (β) της παραγραφου 1 µπορει – 
 
(α) να ειναι γενικη ή να περιοριζεται σε µια ή περισσοτερες συγκεκριµενες περιπτωσεις και 
 
(β) να συνοδευεται µε ορους ή/και προθεσµιες. 
 

Αρθρο 100 
 

Αεροσκάφη χωρις προκαθορισµενο τοπο προσγειώσεως 
 

1. Οι διαταξεις του αρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν εφαρµοζονται στις προσγειωσεις αεροσκαφών 
τυπου που καθιστα αδυνατο τον εκ των προτερων καθορισµο του τοπου προσγειώσεως. 
 
2. Στις περιπτωσεις της παραγραφου 1, οι διαταξεις του αρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν ισχυουν 
ουτε στην επαναπογειωση. 
 

Αρθρο 101 
 

Αναγκαστικη προσγειωση 
 

336234033 
1. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 40 (δηµοσια και ιδιωτικη χρηση αεροδροµίων) παραγραφος 5, οι 
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διαταξεις του αρθρου 98 (Γενικοί κανόνες) δεν εφαρµοζονται στις περιπτωσεις στις οποιες η 
προσγειωση ειναι, κατα την αποκλειστικη κριση του κυβερνητη του αεροσκαφους, αναγκαια για 
λογους:  
 
(α) Ασφάλειας του αεροσκαφους εξαιτιας ιδιως – 
 
(αα) βλαβης κινητηρα η αλλου συστατικου του πτητικου µηχανισµου, 
 
(ββ) αλλης επικινδυνης ζηµιας του αεροσκαφους, 
 
(γγ) ανεπαρκειας καυσιµων ή λιπαντικων, 
 
(δδ) επικινδυνων καιρικων συνθηκων, 
 
(εε) επικινδυνης συµπεριφορας προσωπου εντος του αεροσκαφους, 
 
(στστ) απωλειας εκ µερους µελους του ιπταµενου τεχνικου προσωπικου της δυνατοτητας εκτελεσεως 
των καθηκοντων του,  
 
(β) αποτροπης κινδυνου ζωης ή κινδυνου υγειας προσωπου εντος του αεροσκαφους, 
 

616706252 
(γ) παροχής αµεσης βοηθειας σε προσωπο επι του εδάφους, ευρισκοµενο σε κινδυνο ζωης ή υγειας. 
 
2. Οι διαταξεις του αρθρου 17 (τεχνικος ελεγχος της πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 7 και του 
αρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παραγραφος 2 ισχυουν και στις περιπτωσεις αναγκαστικης προσγειώσεως. 
 

Αρθρο 102 
 

Επαναπογειωση η αποµακρυνση αεροσκαφους 
 

1. Η επαναπογειωση ή αποµακρυνση αναγκαστικως προσγειωθεντος αεροσκαφους υπαγεται στις 
διαταξεις του αρθρου 99 (ειδικοι κανόνες). 
 
2. Απο την παραγραφο 1 εξαιρουνται οι περιπτωσεις προσγειώσεως – 
 
(α) για λογους επικινδυνων καιρικων συνθηκων,  
 
(β) προς παροχή αµεσης βοηθειας επι κινδυνου ζωης ή υγειας προσωπου εντος του αεροσκαφους ή 
επι του εδάφους. 
 

Αρθρο 103 
 

153646528 

Γνωστοποιησεις 
 

1. Καθε αναγκαστικη προσγειωση αναφερεται αµελλητι στην αρµοδια αρχη. 
 
2. Ο κυβερνητης του αεροσκαφους οφειλει να γνωστοποιησει στον κυριο ή αλλο δικαιουχο του 
ακινητου, οπου εγινε η αναγκαστικη προσγειωση, το ονοµα και την διευθυνση του κυριου ή αλλου 
δικαιουχου του αεροσκαφους, του κυβερνητη του αεροσκαφους, καθως και του ασφαλιστη του 
αεροσκαφους. Επι αεροσκαφους χωρις επιβαινοντα κυβερνητη υποχρεως προς παροχή της 
πληροφοριας ειναι ο κυριος ή αλλος δικαιουχος του αεροσκαφους.  
 
3. Μετα την παροχή των πληροφοριων της παραγραφου 1, ο κυριος ή αλλος δικαιουχος του ακινητου 
δεν δικαιουται να εµποδισει την απογειωση ή την αποµακρυνση του αεροσκαφους. 
 

Αρθρο 104 
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Αποζηµιωση επι αναγκαστικης προσγειώσεως 

 
1. Οποιος υποστει ζηµια ή βλαβη, την οποια προκαλεσε αναγκαστικη προσγειωση ή επαναπογειωση 
ή αποµακρυνση αεροσκαφους, µπορει να αξιωσει αποζηµιωση. 
 
2. Οι διαταξεις του εικοστου εκτου κεφάλαιου περι ευθυνης αεροµεταφορέων εφαρµοζονται 
αναλογως. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
 

845254898 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Αρθρο 105 

 
Επικινδυνη πτηση 

 
1. Απαγορευεται ο αµελης ή απερισκεπτος χειρισµος αεροσκαφους. 
 
2. Απαγορευονται κατα την διαρκεια της πτησεως ενεργειες ή παραλειψεις που θετουν σε 
αδικαιολογητο κινδυνο την ασφαλεια της πτησεως, προσωπα, ζωα, πραγµατα ή το περιβαλλον. 
 

Αρθρο 106 
 

Ελαχιστο υψος 
 

1. ∆εν επιτρεπεται σε αεροσκαφος να πετα πανω απο κατοικηµενες περιοχες ή υπαιθριες 
συγκεντρωσεις προσωπων σε υψος χαµηλοτερο του αναγκαιου για την διεξαγωγη προσγειωσεως σε 
περιπτωση αναγκης. 
 

550642192 

2. Η απαγορευση της παραγραφου 1 δεν ισχυει, οπου αυτο ειναι απαραιτητο για απογειωση η 
προσγειωση, υπο τον ορο οτι δεν προκαλειται κινδυνος σε προσωπα, ζωα ή πραγµατα επι του 
εδαφους ή το περιβαλλον. Σε περιπτωση αναγκαστικης προσγειωσεως, δεν πρεπει να προκαλειται 
αδικαιολογητος κινδυνος σε προσωπα, ζωα ή πραγµατα επι του εδαφους ή το περιβαλλον. 
 
3. H αρµοδια αρχη µπορει, κατ’ εξαιρεση, να επιτρεπει παρεκκλισεις για λογους δηµοσιου 
συµφεροντος απο την απαγορευση της παραγραφου 1.  
 

Αρθρο 107 
 

Περιορισµοι κατα την πτηση 
 

1. Μόνο µε άδεια της αρµοδιας αρχης ή εξουσιοδοτηµένου από την αρµόδια αρχή ιδιωτικού 
οργανισµού, υπο τους ορους που οριζει η αδεια και µόνο στις περιοχές που καθορίζονται στην αδεια 
επιτρεπονται οι εξης ενεργειες: 
 
(α) απορριψη αντικειµενου ή ψεκασµος απο ιπταµενο αεροσκαφος που µπορει να προκαλεσει 
κινδυνο σε προσωπα, ζωα ή πραγµατα ή το περιβαλλον, 
 
(β) ρυµουλκηση αεροσκαφους ή αλλου αντικειµενου απο ιπταµενο αεροσκαφος, 
 
(γ) καθοδος µε αλεξιπτωτο απο ιπταµενο αεροσκαφος, εκτος σε περιπτωση αναγκης,  
 
(δ) ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις µε αλεξίπτωτο ή άλλο µέσο, 
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31343102 

(ε) πτηση αεροσκαφων σε σχηµατισµο. 
 
2. Σε διαταγµα του Υπουργου µπορει να προβλεπονται γενικες εξαιρεσεις απο τις απαγορευσεις της 
παραγραφου 1. 
 

Αρθρο 108 
 

Αποφυγη συγκρουσεως 
 

1. Απαγορευεται η προσεγγιση ιπταµενου αεροσκαφους προς ιπταµενο αεροσκαφος σε βαθµο που 
προκαλει κινδυνο συγκρουσεως. 
 
2. Οταν δυο αεροσκαφη προσεγγιζουν µετωπικα ή περιπου µετωπικα το ενα το αλλο και υπαρχει 
κινδυνος συγκρουσεως, το καθενα υποχρεουται να αλλαξει πορεια προς τα δεξια. 
 
3. Οταν δυο αεροσκαφη ακολουθουν συγκλινουσες πορειες στο ιδιο περιπου επιπεδο, το αεροσκαφος 
που εχει το αλλο στην δεξια του πλευρα παραχωρει προτεραιοτητα σ’ αυτο, µε τις εξης εξαιρεσεις: 
 
(α) αεροσκαφη που ειναι βαρυτερα απο τον αερα και κινουνται µε κινητηρα παραχωρουν 
προτεραιοτητα σε αεροπλοια, ανεµοπτερα η αεροστατα, 
 
(β) αεροπλοια παραχωρουν προτεραιοτητα σε ανεµοπτερα η αεροστατα, 
 

986151993 
(γ) ανεµοπτερα παραχωρουν προτεραιοτητα σε αεροστατα, 
 
(δ) αεροσκαφη που κινουνται µε κινητηρα παραχωρουν προτεραιοτητα σε αεροσκαφη που 
ρυµουλκουν αλλο αεροσκαφος ή αντικειµενο. 
 
4. Αεροσκαφος που υποχρεουται, κατα τις παραγραφους 2 και 3 να παραχωρει προτεραιοτητα σε 
αλλο αεροσκαφος δεν επιτρεπεται να περναει πανω, κατω η µπροστα απο το αλλο, εκτος αν περναει 
σε ασφαλη αποσταση και λαµβανει δεοντως υπ’ οψη την αναταραχη που προκαλει. 
 
5. Το αεροσκαφος που εχει κατα τις ανωτερω διαταξεις προτεραιοτητα διατηρει την κατευθυνση και 
ταχυτητα του. Ο κυβερνητης του αεροσκαφους ουδεποτε απαλλασσεται απο την ευθυνη να λαµβανει 
καθε αναγκαιο µετρο για την αποφυγη συγκρουσεως.  
 
6. Αεροσκαφη που ιπτανται υπερανω ή πλησιον αεροδροµιου, ανεξαρτητα αν βρισκονται ή οχι εντος 
της ζωνης κυκλοφοριας του αεροδροµιου αυτου, υποχρεουνται – 
 
(α) να ακολουθουν την λοιπη κυκλοφορια,  
 
(β) να ακολουθουν ή να αποφευγουν τις τροχιες των αλλων αεροσκαφων, 
 
(γ) να ακολουθουν πριν και κατα την προσγειωση, καθως και κατα και µετα την απογειωση, τους 
κανονες του αρθρου 98 (γενικοι κανονες) παραγραφος 2. 
 
7. Μεταξυ των χρονικων σηµειων που οριζει η αρµοδια αρχη, ολα τα ιπταµενα αεροσκαφη οφειλουν 
να φερουν τα καθοριζοµενα σε κανονισµο αεροναυτιλιακα φωτα αναµµενα. Αλλα φωτα, τα οποια 
µπορουν να εκληφθουν ως τα φωτα αυτα, απαγορευονται.  
 

368490457 
Αρθρο 109 

 
Προσπερασµα 
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1. Ιπταµενο αεροσκαφος που προσπερνα, κατα την εννοια του αρθρου αυτου, σηµαινει το 
αεροσκαφος που προσεγγιζει ενα αλλο απο πισω, σε µια γραµµη που σχηµατιζει γωνια µικροτερη των 
70 µοιρων µε το επιπεδο συµµετριας του τελευταιου, ειναι δηλαδη σε τετοια θεση σχετικα µε το αλλο 
αεροσκαφος, ωστε την νυχτα να µη µπορει να δει ουτε τα αριστερα ουτε τα δεξια αεροναυτιλιακα 
φωτα. 
 
2. Ιπταµενο αεροσκαφος που προσπερναται απο αλλο αεροσκαφος εχει προτεραιοτητα. Το 
αεροσκαφος που προσπερνα, ειτε ανερχεται ειτε κατερχεται ειτε ιπταται οριζοντιως, υποχρεουται να 
παραχωρει προτεραιοτητα στο αλλο αεροσκαφος, αλλαζοντας πορεια προς τα δεξια, µεχρις οτου το 
προπορευοµενο αεροσκαφος εχει προσπερασθει πληρως.  
 

Αρθρο 110 
 

Προτεραιοτητα προσγειωνοµενων αεροσκαφων 
 

1. Ιπταµενο αεροσκαφος παραχωρει προτεραιοτητα σε αεροσκαφος που προσγειωνεται. 
 
2. Οταν δυο η περισσοτερα αεροσκαφη, τα οποια ειναι βαρυτερα απο τον αερα, προσεγγιζουν ενα 
αεροδροµιο µε τον σκοπο να προσγειωθουν, το αεροσκαφος που βρισκεται σε υψηλοτερο επιπεδο 
παραχωρει προτεραιοτητα σε αεροσκαφος που βρισκεται σε χαµηλοτερο επιπεδο. Τουτο οµως δεν 
µπορει να τεθει µπροστα απο ενα αλλο που βρισκεται στα τελευταια σταδια της προσεγγισεως προς 
προσγειωση ή να προσπερασει το αεροσκαφος αυτο. 
 
3. Κατα την προσγειωση, αεροσκαφη, τα οποια κινουνται µε κινητηρα και ειναι βαρυτερα απο τον 
αερα, παραχωρουν προτεραιοτητα σε ανεµοπτερα. 
 

168679654 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

 
Αρθρο 111 

 
Aντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 

 
1. Αντικειµενο του παροντος κεφαλαιου ειναι οι προυποθεσεις για την χορηγηση και διατηρηση σε 
ισχυ αδειων εκµεταλλευσεως σχετικα µε αεροµεταφορεις εγκαταστηµενους στην ∆ηµοκρατια.  
 
2. Η αεροπορικη µεταφορα που εκτελειται µε αεροσκαφη χωρις κινητηρα ή/και υπερελαφρα 
αεροσκαφη µε κινητηρα, καθως και τοπικες πτησεις που δεν περιλαµβανουν µεταφορα µεταξυ δυο 
αεροδροµιων, δεν υπαγονται στις διαταξεις του παροντος κεφαλαιου, µε εξαιρεση τις διαταξεις περι 
πιστοποιητικου αεροµεταφορεα.  
 

Αρθρο 112 
 

Αδεια εκταλλευσεως 
 

1. ∆ραστηριοτητες αεροµεταφορεα επιτρεπεται να ασκει µονο οποιος κατεχει εγκυρη αδεια 
εκµεταλλευσεως. 
 

863998293 
2. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 117 (αναστολη και ανακληση της αδειας), δεν χορηγειται ουτε 
διατηρειται σε ισχυ αδεια εκµεταλλευσεως, εφοσον δεν εκπληρωνονται οι προυποθεσεις του 
κεφαλαιου αυτου. 
 
3. Μια επιχειρηση που εκπληρωνει τις προυποθεσεις του κεφαλαιου αυτου δικαιουται να λαβει αδεια 
εκµεταλλευσεως. Η χορηγηση της αδειας δεν συνεπαγεται την χορηγηση δικαιωµατων προσβασεως 
σε ορισµενες αεροπορικες γραµµες ή αγορες. 
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4. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 111 (αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης) παραγραφος 2, 
αεροµεταφορεας εγκαταστηµενος στην ∆ηµοκρατια, σε κρατος µελος της Ευρωπαικης Ενωσεως ή σε 
κρατος που ανηκει στον Ευρωπαικο Κοινο Αεροπορικο Χωρο δικαιουται να µεταφερει επιβατες ή/και 
φορτιο εναντι αµοιβης ή/και µισθωσεως, εντος του εδαφους της ∆ηµοκρατιας, µονο αν εχει λαβει 
αντιστοιχη αδεια εκµεταλλευσεως.  
 
5. Η αδεια εκµεταλλευσεως χορηγειται, αναστελλεται και ανακαλειται απο την αρχη (αρχη αδειων), 
την οποια οριζει κανονισµος. Ο κανονισµος αυτος οριζει την ίδρυση, τη συνθεση, τις αρµοδιοτητες, 
την διαδικασια και τον τροπο λειτουργιας της αρχης. Τα µελη της αρχης διοριζονται µε αποφαση του 
Υπουργικου Συµβουλιου. Κατα την εφαρµογη της παρουσας παραγραφου δεν εφαρµοζονται οι περι 
Ορισµενων Νοµικων Προσωπων ∆ηµοσιου ∆ικαιου (∆ιορισµοι ∆ιοικητικων Συµβουλιων) Νοµοι του 
1988 µεχρι 1989. 
 

11 του 114(Ι) του 2004. 
 

Άρθρο 113 
Αντικειµενικές προϋποθέσεις για την έκδοση ή  

Αναστολή άδειας εκµεταλλεύσεως 
 

Η άδεια εκµεταλλεύσεως εκδίδεται, αναστέλλεται και ανακαλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των 
αεροµεταφορέων (ΕΕ L 240, 24.08.1992, σ.1), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, τηρουµένων των 
διατάξεων των άρθρων 121, 123 και 241 και της Συµφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού 
Αεροπορικού Χώρου.». 
 

Αρθρο 114 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

Ελεγχος 
 

Αρθρο 115 
 

677883684 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 

 
Στοιχεια χρηµατοοικονοµικης ικανοτητας 

αεροµεταφορεων 
 

Αρθρο 116 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

Κοινοποιηση προγραµµατων 
 

Αρθρο 117 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αναστολη και ανακληση της αδειας 
 

Αρθρο 118 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

Υποβολη λογαριασµων 
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Αρθρο 119 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 

 
Παρεκκλισεις για µικρους αεροµεταφορεις 

 
974203586 

Αρθρο 120 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του 114(Ι) του 2004. 
 

Υποκειµενικες προυποθεσεις αδειας εκµεταλλευσεως 
 

Αρθρο 121 
 

Υποχρεωση ασφαλισεως 
 

1. Ο αεροµεταφορεας υποχρεουται να ασφαλιζεται πληρως κατα κινδυνων, για τους οποιους υπεχει 
αστικη ευθυνη σε περιπτωση ατυχηµατων, ιδιως σχετικα µε επιβατες ή τριτους, αποσκευες ή φορτιο. 
 
2. Το αρθρο 241 (υποχρεωση ασφαλισεως) δεν θιγεται. 
 

Aρθρο 122 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 13 του 114(Ι) του 2004. 
 

Κυριοτητα ή διαθεση αεροσκαφων 
 

Αρθρο 123 
 

558815658 
Πιστοποιητικο αεροµεταφορεα 

 
1. Η εκδοση και η ισχυς αδειας εκµεταλλευσεως προυποθετει ανα πασα στιγµη την κατοχη εγκυρου 
πιστοποιητικου αεροµεταφορεα (ΑΟC), το οποιο καθοριζει τις καλυπτοµενες απο την αδεια 
εκµεταλλευσεως δραστηριοτητες και ειναι συµφωνο µε τα κριτηρια του παροντος Νοµου. 
 
2. ∆ιαγράφηκε µε το άρθρο 14 του 114(Ι) του 2004. 
 
3. ∆ιαγράφηκε µε το άρθρο 14 του 114(Ι) του 2004. 
 
4. Οι προυποθεσεις και η διαδικασια εκδοσεως, αναστολης και ανακλησεως του πιστοποιητικου 
αεροµεταφορεα οριζεται στους κανονισµους και στους κανονισµους των Συνδυασµενων Αρχων 
Πολιτικης Αεροποριας που ισχυουν στη ∆ηµοκρατια.  
 

Αρθρο 124 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 
 

Επιπεδο ασφαλειας και ευθυνης αεροµεταφορεων 
 

Αρθρο 125 
 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 
 

Επανεξεταση της αδειας εκµεταλλευσεως 
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321764111 
Αρθρο 126 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 

 
Πτωχευση 

 
Αρθρο 127 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 

 
∆ιαδικασια χορηγησεως αδειας εκµεταλλευσεως 

 
Αρθρο 128 

 
Καταργήθηκε µε το άρθρο 15 του 114(Ι) του 2004. 

 
Απορρητο 

 
KEΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΟΓ∆ΟΟ 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

 
Αρθρο 129 

 
670064747 

Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 
 

1. Το παρον κεφαλαιο αφορα την προσβαση σε αεροπορικες γραµµες µεταξυ κυπριακων 
αερολιµενων και αερολιµενων που βρισκονται στην Ευρωπαικη Ενωση ή τον Ευρωπαικο Κοινο 
Αεροπορικο Χωρο προς εκτελεση τακτικων ή εκτακτων αεροπορικων δροµολογιων. 
 
2. Η αδεια προσβασεως σε αεροπορικες γραµµες µεταξυ Κυπριακων αερολιµενων και αερολιµενων 
που βρισκονται σε χωρες µη υπαγοµενες στην παραγραφο 1, προς εκτελεση τακτικων ή εκτακτων 
δροµολογιων, εκδιδεται, αναστελλεται και ανακαλειται απο τον Υπουργο ή, κατ’ εξουσιοδοτηση του, 
την αρµοδια αρχη.  
 

Άρθρο 130 
 

16 του 114(Ι) του 2004. 
∆ικαίωµα αεροµεταφορών προς και από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κοινό 

Αεροπορικό Χώρο 
 

Τηρουµένων των επιφυλάξεων του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 
1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών 
αεροπορικών γραµµών (EE L 240, 24.08.1992, σ. 8), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και της 
Συµφωνίας για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, επιτρέπεται στους 
αεροµεταφορείς, των οποίων η άδεια εκµεταλλεύσεως έχει εκδοθεί από τη ∆ηµοκρατία, κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συµβαλλόµενο Μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, να 
ασκούν δικαιώµατα αεροµεταφοράς σε αεροπορικές γραµµές µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου ή εντός της ∆ηµοκρατίας. 
 

Αρθρο 131 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Παρεκκλιση 
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Αρθρο 132 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Υποχρεωση παροχης δηµοσιας υπηρεσιας 

 
151224851 

Αρθρο 133 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αποκλειστικο δικαιωµα εκµεταλλευσως 

 
Αρθρο 134 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Ενιαιος αριθµος πτησεως 
 

Αρθρο 135 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Επιφυλαξεις 

 
Αρθρο 136 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Προβληµατα συµφορησεως και περιβαλλοντος 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
KΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 

 
817058503 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ 

 
Αρθρο 137 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 
 

Αρθρο 138 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Κανονες αεροµεταφορεων 

 
Aρθρο 139 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Επιλογες επιβατη 
 

Αρθρο 140 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αποζηµιωση επι αρνησεως επιβιβασεως 

 
429115653 

Αρθρο 141 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αρνηση επιβιβασεως σε οργανωµενα ταξιδια 
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Αρθρο 142 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αλλες παροχες 
 

Αρθρο 143 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Επιβατες που ταξιδευουν δωρεαν 

 
Αρθρο 144 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Εντυπο πληροφοριων 
 

Αρθρο 145 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
951769888 

Προσφυγη στα δικαστηρια 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΣΚΕΥΩΝ 
 

Αρθρο 146 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 

 
Αρθρο 147 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Καταργηση ελεγχων 
 

Αρθρο 148 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αερολιµενας ελεγχου 

 
744830131 

Αρθρο 149 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Τουριστικα και επιχειρησιακα αεροσκαφη 

 
Αρθρο 150 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Μεταφορτωση παραδιδοµενων αποσκευων 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Αρθρο 151 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 
 

Αρθρο 152 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
970080554 

Εφαρµογη των περι ανταγωνισµου διαταξεων στις αεροµεταφορες 
 

Αρθρο 153 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Εξαιρεσεις εκ του νοµου 

 
Αρθρο 154 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

∆υνητικες εξαιρεσεις 
 

Αρθρο 155 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Χρονικος περιορισµος 

 
Ανακληση και τροποποιηση 

 
Αρθρο 156 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αναδροµικη ισχυς 
 

418535828 
Αρθρο 157 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Υποβολη παρατηρησεων 
 

Αρθρο 158 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Παραβαση ορου ή υποχρεωσεως 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

KEΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
ΝΑΥΛΟΙ KAI KOMIΣΤΡA 

 
Αρθρο 159 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 
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Αρθρο 160 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Ελευθερη συµφωνια 

 
888050377 

Αρθρο 161 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Γνωστοποιηση ναυλων και κοµιστρων 

 
Αρθρο 162 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Καθορισµος και ισχυς ναυλων 
 

Αρθρο 163 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Kαταργηση ναυλου και απαγορευση µειωσεως ναυλου 

 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 
 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 
Αρθρο 164 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

472365617 
Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 

 
Αρθρο 165 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Νοµικη ικανοτητα πωλητη συστηµατων 
 

Αρθρο 166 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Προσβαση σε ηλεκτρονικα συστηµατα κρατησεων 

 
Αρθρο 167 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Ανταγωνισµος µεταξυ ηλεκτρονικων συστηµατων κρατησεων 
 

Αρθρο 168 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Συµµετοχη 

 
428343236 

Αρθρο 169 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Σειρα αναγραφης πτησεωνστο κυριο εκθεµα 
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Αρθρο 170 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Χρηση απο συνδροµητες διευκολυνσεων διανοµης 
 

Αρθρο 171 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Απαγορευση διακρισεων 

 
Αρθρο 172 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Εκθεµατα 
 

Αρθρο 173 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
371140360 

∆ιαθεση πληροφοριων 
 

Αρθρο 174 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αµοιβαιοτητα 

 
Αρθρο 175 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Περιορισµοι µητρικου αεροµεταφορεα 
 

Αρθρο 176 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Περιορισµοι πωλητη ηλεκτρονικων συστηµατων κρατησεων 

 
Αρθρο 177 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Υποχρεωσεις συνδροµητη 
 

298059046 
Αρθρο 178 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Τελη ηλεκτρονικου συστηµατος κρατησεων 
 

Αρθρο 179 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
∆ιαδικασια επι παραβασεων 

 
Αρθρο 180 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Πληροφορηση 
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Αρθρο 181 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Ελεγχος 

 
Αρθρο 182 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

688872814 
Απορρητο 

 
Αρθρο 183 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Μη παροχη πληροφοριας 
 

Αρθρο 184 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Προστιµο 

 
Αρθρο 185 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

∆ηµοσιευση αποφασεων 
 

Αρθρο 186 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Εξαιρεσεις 

 
689222037 

Αρθρο 187 
Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 

 
Ανεξαρτητοι ελεγκτες 

 
Αρθρο 188 

Καταργήθηκε µε το 17 του 114(Ι) του 2004. 
 

Επιφυλαξεις 
 

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Αρθρο 189 
 

Σκοπος 
 

1. Σκοπος του παροντος κεφαλαιου ειναι να θεσει κανονες προς προστασια του περιβαλλοντος απο 
κινδυνους τους οποιους προκαλει ο εναεριος ή επιγειος χειρισµος αεροσκαφων. Οι κανονες αυτοι 
αναφερονται ιδιως– 
 

107302784 
(α) στον περιορισµο του θορυβου, των δονησεων και των αεριων που εκπεµπονται απο πολιτικα 
υποηχητικα αεροσκαφη, και ιδιαιτερα- 
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(β) στην αποτροπη χειροτερευσεως της συνολικης επιδρασεως του θορυβου που προξενειται απο 
επαναπιστοποιηµενα αεριωθουµενα υποηχητικα πολιτικα αεροπλανα και στον ταυτοχρονο 
περιορισµο αλλων ζηµιων του περιβαλλοντος. 
 
2. Οι διαταξεις του παροντος κεφαλαιου δεν θιγουν την εφαρµογη αλλων διαταξεων του παροντος 
νοµου, οι οποιες αναφερονται στην προστασια του περιβαλλοντος απο κινδυνους προερχοµενους απο 
τον εναεριο ή επιγειο χειρισµο αεροσκαφων, ιδιως του αρθρου 11 (εγγραφη) παραγραφος 1 στοιχειο 
γ, του αρθρου 18 (εγγραφα φεροµενα επι του αεροσκαφους) παραγραφος 1 στοιχειο γ, του αρθρου 33 
(αδεια αεροδροµιου) παραγραφος 7 εδαφιο 1, του αρθρου 35 (τεχνικος ελεγχος αεροδροµιων) 
παραγραφοι 5 και 6, του αρθρου 36 (κρατικη εποπτεια επι αεροδροµιων), του αρθρου 41 (περιορισµοι 
χρησεως) παραγραφος 2, του αρθρου 45 (επιτρεποµενες διακρισεις) στοιχειο στ, του αρθρου 79 
(κοινωνικη προστασια και προστασια του περιβαλλοντος), του αρθρου 91 (αναλογως εφαρµοζοµενες 
διαταξεις), του αρθρου 105 (επικινδυνη πτηση) παραγραφος 2, του αρθρου 106 (ελαχιστο υψος) 
παραγραφος 2, του αρθρου 107 (περιορισµοι κατα την πτηση) παραγραφος 1 στοιχειο α, του αρθρου 
135 (επιφυλαξεις) παραγραφος 2 και του αρθρου 136 (προβληµατα συµφορησεως και περιβαλλοντος) 
παραγραφος 1 . 
 

Αρθρο 190 
 

Υποχρεωση µειωσεως της ρυπανσεως 
του περιβαλλοντος 

 
1. Καθε υπευθυνος εκµεταλλευσεως αεροδροµιου (συµπεριλαµβανοµενων των αεροδροµιων που 
χρησιµοποιουνται για κατασκευη, επισκευη ή συντηρηση αεροσκαφων), καθε κυριος αεροσκαφους ή 
εκµεταλλευοµενος αυτο και καθε κυβερνητης αεροσκαφους υποχρεουται κατα τον εναεριο ή επιγειο 
χειρισµο αεροσκαφους, ιδιως κατα την απογειωση ή προσγειωση, να αποφευγει την ρυπανση του 
περιβαλλοντος, η οποια προξενειται µε την εκποµπη αποφευκτων θορυβων, δονησεων ή αεριων, και 
να περιοριζει στο ελαχιστο µετρο την εκποµπη αναποφευκτων θορυβων, δονησεων ή αεριων, αν αυτο 
ειναι απαραιτητο για την προστασια του πληθυσµου απο κινδυνους υγειας ή αλλους κινδυνους, ή/και 
απο σηµαντικες αρνητικες επιπτωσεις ή σηµαντικες ενοχλησεις, τις οποιες προξενουν οι 
εκπεµποµενοι θορυβοι, δονησεις ή αερια. Η νυκτερινη ησυχια του πληθυσµου πρεπει να λαµβανεται 
ιδιαιτερα υπ’ οψη. 
 
2. Ο Υπουργος, η αρµοδια αρχη και η υπηρεσια ελεγχου εναεριας κυκλοφοριας οφειλουν να 
µεριµνουν για την προστασια του πληθυσµου απο την εκποµπη σε απαραδεκτο βαθµο θορυβου, 
δονησεων ή αεριων, που εκπεµπονται απο αεροσκαφη. 
 
3. Με την επιφυλαξη των λοιπων διαταξεων του παροντος κεφαλαιου, η αρµοδια αρχη µπορει να 
λαµβανει µετρα µειωσεως θορυβου, δονησεων και αεριων, τα οποια εκπεµπονται απο αεροσκαφη 
(συµπεριλαµβανοµενων των υπερηχητικων αεροπλανων) που χρησιµοποιουν τον Κυπριακο εναεριο 
χωρο ή λειτουργουν εντος Κυπριακου αεροδροµιου. Η αρµοδια αρχη µπορει να λαµβανει ιδιως µετρα 
που ρυθµιζουν την ταχυτητα ή/και το υψος πτησεως, καθοριζουν τα σηµεια του Κυπριακου εναεριου 
χωρου στα οποια επιτρεπεται η εισοδος ή/και εξοδος αεροσκαφων, ή/και καθοριζουν τις περιοχες 
πτησεως και τα επιτρεπτα επιπεδα εκποµπης απο αεροσκαφη θορυβου, δονησεων ή αεριων.  
 
4. Τα κατα την παραγραφο 3 µετρα δεν διακρινουν κατα την εθνικοτητα του αεροσκαφους. Μπορουν 
οµως να περιοριζονται σε ενα ή περισσοτερα αεροδροµια, αν αυτο συµβιβαζεται µε την κατα την 
παραγραφο 1 υποχρεωση. 
 

783175289 
5. Στο µετρο που αυτο συµβιβαζεται χρονικα µε την εκπληρωση της κατα την παραγραφο 1 
υποχρεωσεως, Η αρµοδια αρχη, πριν λαβει τα κατα την παραγραφο 3 µετρα, παρεχει στις διευθυνσεις 
των θιγοµενων αεροδροµιων και αεροµεταφορεων ευκαιρια προηγουµενης ακροασεως εντος ευλογου 
χρονου. 
 

Αρθρο 191 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
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Πιστοποιητικο θορυβου 

 
Αρθρο 192 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

Moρφες πιστοποιησεως θορυβου 
 

Αρθρο 193 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

 
Πιστοποιηση θορυβου σε νεες νηολογησεις 

 
Αρθρο 194 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

Απαλλαγες εκ του νοµου 
 

402713537 

Αρθρο 195 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

 
∆υνητικες απαλλαγες 

 
Αρθρο 196 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

Χρηση Κυπριακων αεροπλανων εκτος της ∆ηµοκρατιας 
 

Αρθρο 197 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

 
Προσωρινες απαλλαγες 

 
Αρθρο 198 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

Αεροπλανα µη εγγεγραµµενα 
στο Κυπριακο Νηολογιο Αεροσκαφων 

 
Αρθρο 199 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

290131509 

Αυστηροτερα κριτηρια 
 

Αρθρο 200 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 

 
Αεροπλανα νηολογηµενα µετα την 1η Νοεµβριου 1990 

 
Αρθρο 201 

Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
 

Καταστρατηγηση του νοµου 
 

Αρθρο 202 
Καταργήθηκε µε το 18 του 114(Ι) του 2004. 
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∆υνητικες απαλλαγες 

 
3 του 6(Ι) του 2008 

Άρθρο 203 
Χρήση Αεριωθούµενων υποηχητικών 

πολιτικών αεροπλάνων 
 

1. Τα αεριωθούµενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται στα 
αεροδρόµια που βρίσκονται εντός της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, παρά µόνο αν έχουν λάβει 
πιστοποιητικό θορύβου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα 16 της 
διεθνούς σύµβασης του Σικάγου 1944 στον Τόµο 1, Μέρος II, Κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988). 
 
2. Ο Υπουργός µπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από το εδάφιο 1 για αεροπλάνα ιστορικού 
ενδιαφέροντος. 
 
3. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει για τις χορηγούµενες παρεκκλίσεις βάσει της παραγράφου 2 τις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογώντας την απόφαση αυτή. 
 

Αρθρο 204 
Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 

 
Απαλλαγες εκ του νοµου 

 
Αρθρο 205 

Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 
 

∆υνητικες απαλλαγες 
 

Αρθρο 206 
Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 

 
Περαιτερω απαλλαγες 

 
Αρθρο 207 

Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 
 

Απαλλαγες επι παραγγελιας αεροπλανου 
 

Αρθρο 208 
Καταργήθηκε µε το 4 του 6(Ι) του 2008. 

 
327279448 

Περιορισµος διαγραφης αεροπλανων απο το Κυπριακο Νηολογιο Αεροσκαφων 
 

Αρθρο 209 
 

Προσωρινες απαλλαγες 
 

Ο Υπουργος µπορει, σε ατοµικες περιπτωσεις, να επιτρεπει την προσωρινη χρηση αερολιµενα της 
∆ηµοκρατιας απο αεροπλανα που δεν µπορουν να λειτουργουν βασει των αλλων διαταξεων του 
παροντος κεφαλαιου. Η παρεκκλιση αυτη επιτρεπεται µονο στις εξης περιπτωσεις: 
 
(α) αεροπλανα των οποιων η λειτουργια ειναι τετοιας εξαιρετικης φυσεως, ωστε δεν θα ηταν 
ευλογο να απορριφθει µια προσωρινη παρεκκλιση, 
 
(β) αεροπλανα που διενεργουν µη εµπορικες πτησεις για σκοπους µετατροπης, επισκευης η 
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συντηρησεως. 
 

Αρθρο 210 
Καταργήθηκε µε το 19 του 114(Ι) του 2004. 

 
Eπαναπιστοποιηµενα αεροπλανα 

 
Αρθρο 211 

20 του 114(Ι) του 2004. 
 

305130064 
Κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισµό 

λειτουργίας αεροσκαφών 
 

Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς να – 
 
(α) καθορίζει µέτρα, κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισµό λειτουργίας οποιουδήποτε 
αεροσκάφους ή την απαγόρευση ή µείωση πρόσβασης οποιουδήποτε αεροσκάφους σε αερολιµένα, 
για σκοπούς προστασίας του Περιβάλλοντος· 
 
(β) προβλέπει οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από τα εν λόγω µέτρα κανόνες και διαδικασίες· 
 
(γ) υιοθετεί οποιουσδήποτε διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς κανόνες που σχετίζονται µε τον περιορισµό 
λειτουργίας σε συνάρτηση µε τον προκαλούµενο θόρυβο σε αερολιµένες. 
 

Αρθρο 212 
 

Αναγνωριση αλλοδαπων απαλλαγων 
 

Αναγνωριζονται οι απαλλαγες που χορηγηθηκαν απο κρατος µελος της Ευρωπαικης Ενωσεως ή 
κρατος που ανηκει στον Ευρωπαικο Κοινο Αεροπορικο Χωρο σε αεροπλανα που ειναι 
νηολογηµενα σε νηολογια των κρατων αυτων.  
 

Αρθρο 213 
 

541194915 

Υπερποντια διαµερισµατα 
 

21 του 114(Ι) του 2004. 
5(α)(β) του 6(Ι) του 2008. 
Η αναφορα του άρθρου  212 (αναγνωριση αλλοδαπων απαλλαγων) στα κρατη µελη της 
Ευρωπαικης Ενωσεως και τα κρατη που ανηκουν στον Ευρωπαικο Κοινο Αεροπορικο Χωρο δεν 
περιλαµβανει τα υπερποντια διαµερισµατα των κρατων αυτων. 
 

KEΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

3 του 124(Ι) του 2012 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  
 

Αρθρο 214 
4 του 124(Ι) του 2012. 

 
Αντικείµενο και σκοπός 

 
Αντικείµενο και σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών 
ατυχηµάτων και συµβάντων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα 13 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης του Σικάγο του 1944 και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 996/2010, καθώς επίσης η έγκαιρη 
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διαθεσιµότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίνδυνα εµπορεύµατα 
επί αεροσκάφους εµπλεκόµενου σε ατύχηµα και η βελτίωση της συνδροµής στα θύµατα 
αεροπορικών ατυχηµάτων και της οικογένειάς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω 
Κανονισµού. 
 

Καταργήθηκε µε το 5 του 124(Ι) του 2012. 
Αρθρο 215 

Υποχρεωση αναγγελιας 
 

11650264 
 

Aρθρο 216 
 

Ενεργειες εναντι ενδιαφεροµενων κρατων και διεθνων οργανισµων 
 

1. Καθε αναγγελια ατυχηµατος η σοβαρου συµβαντος ανακοινωνεται στον Υπουργο µε εισηγηση 
της αρµοδιας αρχης σχετικα µε την αναγκη περαιτερω διεθνους ενεργειας συµφωνα µε το 
κεφαλαιο 4 του παραρτηµατος 13 της ∆ιεθνους Συµβασεως του Σικαγου 1944. 
 
2. Αν η ∆ηµοκρατια ειναι το κρατος περιστατικου, ο Υπουργος προκαλει την ανακοινωση της 
αναγγελιας ατυχηµατος ή σοβαρου συµβαντος αµελλητι και µε το πιο προσφορο και ταχυ 
διαθεσιµο µεσο στους εξης αποδεκτες: 
 
(α) το κρατος νηολογησεως, 
 
(β) το κρατος εκµεταλλευσεως, 
 
(γ) το κρατος σχεδιασµου, 
 
(δ) το κρατος κατασκευης, 
 
(ε) τον ∆ιεθνη Οργανισµο Πολιτικης Αεροποριας (International Civil Aviation Organisation, 
ICAO), αν το εµπλεκοµενο αεροσκαφος εχει µαζα µεγαλυτερη των 2 250 χιλιογραµµων.  
 

1834511 
3. Πληροφοριες, οι οποιες παραλειφθηκαν απο την κατα την παραγραφο 2 ανακοινωση ή που 
εγιναν γνωστες µεταγενεστερα, ανακοινωνονται το ταχυτερο δυνατον συµφωνα µε την παραγραφο 
2.  
 
4. Αν η ∆ηµοκρατια ως κρατος νηολογησεως ή κρατος εκµεταλλευσεως δεχθει κοινοποιηση απο 
αλλο κρατος αναγγελιας ατυχηµατος ή σοβαρου συµβαντος, ο Υπουργος προκαλει την 
ανακοινωση το ταχυτερο δυνατον στο κρατος περιστατικου ολων των διαθεσιµων οικειων 
πληροφοριων σχετικα µε το εµπλεκοµενο αεροσκαφος και ιπταµενο πληρωµα. Πληροφορει επισης 
το κρατος περιστατικου, αν προτιθεται να αντιπροσωπευθει κατα την διερευνηση.  
 
5. Αν η ∆ηµοκρατια ειναι το κρατος νηολογησεως, ο Υπουργος προκαλει την ανακοινωση 
εναρξεως διερευνησεως ατυχηµατος ή σοβαρου συµβαντος, ανεξαρτητα απο την µαζα του 
αεροσκαφους, αµελλητι και µε τον πιο προσφορο και ταχυ διαθεσιµο µεσο στους εξης αποδεκτες: 
 
(α) το κρατος εκµεταλλευσεως, 
 
(β) το κρατος σχεδιασµου, 
 
(γ) το κρατος κατασκευης, και 
 
(δ) τον ∆ιεθνη Οργανισµο Πολιτικης Αεροποριας. 
 

Αρθρο 217 
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Υποχρεωση διερευνησεως 

 
14130890 

6(α) του 124(Ι) του 2012. 
1.(α) Η συνιστώµενη κατά το Άρθρο 221 Επιτροπή ∆ιερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων και 
Συµβάντων διερευνά κάθε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν, που εµπίπτει στη δικαιοδοσία της, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, 
οποιουδήποτε τύπου αεροσκάφους, µεταξύ άλλων και αεροσκαφών µε µέγιστη µάζα κατά την 
απογείωση ίση προς ή µικρότερη των 2250 κιλών, εφόσον αναµένεται να αντληθούν διδάγµατα 
ασφάλειας από την εν λόγω διερεύνηση.  
 
(β) Η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων δύναται να αποφασίζει την διερεύνηση 
και άλλων συµβάντων, εκτός των αναφεροµένων στην υποπαράγραφο (α), και σε άλλους τύπους 
αεροσκαφών, ενδεχοµένως όταν αναµένει να συναγάγει από τη σχετική έρευνα πορίσµατα 
αναφερόµενα στην αεροπορική ασφάλεια. 
 
2. Η εκταση των ερευνων και η ακολουθητεα διαδικασια για την διεξαγωγη των ερευνων αυτων 
οριζεται απο την Επιτροπη ∆ιερευνησεως Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων, η οποια 
λαµβανει υπ’ οψη τις αρχες και τον σκοπο του παροντος κεφαλαιου και ενεργει αναλογα µε τα 
πορισµατα τα οποια προσδοκα να συναγαγει απο το ατυχηµα ή σοβαρο συµβαν για την βελτιωση 
της ασφαλειας. 
 
3. Καταργήθηκε µε το 6(β) του 124(Ι) του 2012. 
 

 
Αρθρο 218 

 
Σκοπος διερευνησεως 

 
1. Αποκλειστικος σκοπος της κατα το παρον κεφαλαιο διερευνησεως αεροπορικων ατυχηµατων 
και συµβαντων ειναι η προληψη τους στο µελλον. 
 
2. Η κατα το παρον κεφαλαιο διερευνηση δεν αφορα την διευκρινηση των ζητηµατων του 
πταισµατος και της ευθυνης. 
 

466194391 
Αρθρο 219 

 
Χωρισµος διαδικασιων 

 
Οι δικαστικες η διοικητικες διαδικασιες για την διευκρινιση των ζητηµατων του πταισµατος και 
της ευθυνης ειναι χωριστες, τοσο προσωπικα οσο και αντικειµενικα, απο οποιαδηποτε ερευνα 
διεξαγοµενη κατα τις διαταξεις του παροντος κεφαλαιου. 
 

Αρθρο 220 
 

Νοµικο καθεστως διερευνησεως 
 

1. Το Υπουργικο Συµβουλιο µπορει να καθοριζει µε κανονισµο το νοµικο καθεστως της 
διερευνησεως µε τροπο που διευκολυνει την κατα το αρθρο 221 συνιστωµενη Επιτροπη 
∆ιερευνησεως Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων να εκπληρωνει τα καθηκοντα της οσο το 
δυνατον αποτελεσµατικοτερα και ταχυτερα. 
 
7 του 124(Ι) του 2012. 
2. Η διοργανωση και διεξαγωγη της διερευνησεως αεροπορικων ατυχηµατων και σοβαρων 
συµβαντων, διενεργειται συµφωνα µε την ∆ιεθνη Συµβαση του Σικαγου 1944 (ιδιως αρθρο 26), 
συµπεριλαµβανοµενου του Παραρτηµατος 13 και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
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Αρθρο 221 

 
330645978 

Επιτροπη ∆ιερευνησεως 
Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων 

 
8(α) του 124(Ι) του 2012. 
1. Συνισταται Επιτροπη ∆ιερευνησεως Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων (στο εξης: 
Επιτροπη) η οποία ορίζεται ως η αρµόδια αρχή διερεύνησης ασφάλειας για σκοπούς του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. Αποτελειται απο δυο εως τεσσερις επιθεωρητες αεροπορικων 
ατυχηµατων ως µελη και τον αρχιεπιθεωρητη αεροπορικων ατυχηµατων ως προεδρο. Επικουρειται 
απο προσωπικο, το οποιο παρεχεται κατα περισταση απο τον Υπουργο. 
 
8(β) του 124(Ι) του 2012. 
2. Η Επιτροπή αποτελεί µόνιµη ανεξάρτητη αρχή. Τελεί, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
υπό την γενική εποπτεία του Υπουργού, αλλά ούτε ζητεί ούτε δέχεται γενικές ή ειδικές οδηγίες από 
αυτόν ή από άλλη διοικητική αρχή. Η Επιτροπή είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από 
τις αρχές που είναι αρµόδιες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της πτητικής 
ικανότητας αεροσκαφών, την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών και την χορήγηση αδειών πολιτικής 
αεροπορίας, τον έλεγχο του χειρισµού πτήσεων και της συντηρήσεως αεροσκαφών, τον έλεγχο της 
εναέριας κυκλοφορίας, την λειτουργία αερολιµένων και τον έλεγχο αυτών. Είναι επίσης 
ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο ή τρίτο, του οποίου τα συµφέροντα ή οι αποστολές θα 
µπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής ή να επηρεάσουν την 
αντικειµενικότητά της. 
 
8(γ) του 124(Ι) του 2012. 
3. Υπο την επιφυλαξη της παραγραφου 1, οι αρµοδιοτητες της Επιτροπης περιλαµβανουν και την 
συλλογη και αναλυση στοιχειων σχετικων µε την αεροπορικη ασφαλεια, ιδιως για προληπτικους 
σκοπους, στο µετρο που η ασκηση των αρµοδιοτητων αυτων δεν επηρεαζει την ανεξαρτησια της 
Επιτροπης και δεν συνεπαγεται αρµοδιοτητες ρυθµιστικου, κανονιστικου ή διοικητικου χαρακτηρα 
και τυποποίησης.  
 
4. Η Επιτροπη εφοδιαζεται απο τον Υπουργο µε τα απαραιτητα µεσα και µε επαρκεις πορους για 
την ασκηση των αρµοδιοτητων της µε τροπο ανεξαρτητο απο τις αναφεροµενες στην παραγραφο 2 
αρχες. 
 
5. Η Επιτροπη µπορει να ορισει καταλληλα προσωπα ως εντεταλµενους διερευνητες, οι οποιοι σε 
συγκεκριµενες περιπτωσεις επικουρουν την Επιτροπη συµφωνα µε οδηγιες και υπο την εποπτεια 
της Επιτροπης. 
 

12864947 
6. Μολις συγκροτηθει, η Επιτροπη εκδιδει, υπο την επιφυλαξη του αρθρου 220 (νοµικο καθεστως 
διερευνησεως), κανονες λειτουργιας της. 
 
8(δ) του 124(Ι) του 2012. 
7. Η Επιτροπή δύναται κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
996/2010 να ζητά τη συνδροµή από αρχές διερεύνησης ασφάλειας άλλων κρατών µελών ή να 
αναθέτει τη διεξαγωγή διερεύνησης ασφάλειας ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος σε άλλες αρχές 
διερεύνησης ασφάλειας µε αµοιβαία συµφωνία διευκολύνοντας συνάµα τη διαδικασία διερεύνησης 
ασφάλειας από την άλλη αρχή. 
 

Αρθρο 222 
 

Ανεξαρτησια των µελωντης Επιτροπης 
 

1. Ο αρχιεπιθεωρητης και οι επιθεωρητες της Επιτροπης εχουν προσωπικη και λειτουργικη 
ανεξαρτησια. 
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2. Το λειτουργηµα τους ειναι ασυµβιβαστο µε οποιοδηποτε αλλο εµµισθο λειτουργηµα ή 
επαγγελµα ή µε την ιδιοτητα µελους διοικησεως κερδοσκοπικης επιχειρησεως σχετιζοµενης µε την 
πολιτικη αεροπορια, ή µε το αξιωµα του βουλευτη ή δηµαρχου ή αλλου µελους της τοπικης 
αυτοδιοικησεως. Ο αρχιεπιθεωρητης και οι επιθεωρητες της Επιτροπης δεν δικαιουνται να 
χορηγουν εναντι αµοιβης µη δικαστικες γνωµοδοτησεις ουτε να ανηκουν στις αναφεροµενες στο 
αρθρο 221 (Επιτροπη ∆ιερευνησεως Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων) αρχες ουτε να τις 
αντιπροσωπευουν ή να τις συµβουλευουν ή να δρουν επ’ ονοµατι τους ως εµπειρογνωµονες. 
 

Αρθρο 223 
 

Συνθεση και διορισµος µελων της Επιτροπης 
 

326986849 
1. Υπο την επιφυλαξη των διαταξεων του παροντος κεφαλαιου, το Υπουργικο Συµβουλιο οριζει µε 
αποφαση τη συνθεση, τη θητεια, την υπηρεσιακη κατασταση και τις αποδοχες του αρχιεπιθεωρητη 
και των επιθεωρητων της Επιτροπης. 
 
9 του 124(Ι) του 2012. 
2. Το Υπουργικο Συµβουλιο διοριζει µε αποφαση του τον αρχιεπιθεωρητη και τους επιθεωρητες 
µεταξυ προσωπων που παρεχουν πληρη εγγυηση ανεξαρτησιας και διαθετουν εξαιρετη γνωση και 
πειρα σε ενα η περισσοτερους τοµεις της πολιτικης αεροποριας. Οι γνωσεις και η πειρα των µελων 
της Επιτροπης πρεπει, κατα το δυνατον, να καλυπτουν ολους τους τοµεις της πολιτικης 
αεροποριας. Η Επιτροπή περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα διαθέσιµο πραγµατογνώµονα, ικανό να 
επιτελεί την αποστολή του εντεταλµένου επιθεωρητή σε περίπτωση µείζονος αεροπορικού 
ατυχήµατος. 
 
3. Η Επιτροπη µπορει να διοριζει γραµµατεα για την συγκεκριµενη περιπτωση. 
 

Αρθρο 224 
 

Εξουσιες 
των επιθεωρητων αεροπορικων ατυχηµατων 

 
10(α) του 124(Ι) του 2012. 
1. Οι εντεταλµένοι επιθεωρητές που ορίζονται από την Επιτροπή για σκοπούς της διερεύνησης 
έχουν τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 11 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
 
2. Η παραγραφος 1 δεν θιγει τις αρµοδιοτητες των δικαστικων αρχων. 
 

739784717 
10(β) του 124(Ι) του 2012. 
3. Η Επιτροπή, η αρµόδια αρχή, το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης του Υπουργείου 
Άµυνας και άλλες αρχές που ενδέχεται να εµπλέκονται στη διερεύνηση, όπως οι δικαστικές αρχές, 
συνεργάζονται µεταξύ τους σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος στη βάση 
καθορισµένων εκ των προτέρων διαδικασιών και ρυθµίσεων, που αφορούν κυρίως, τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 θέµατα. 
 
4. Καταργήθηκε µε το 10(γ) του 124(Ι) του 2012. 
 

Αρθρο 225 
11 του 124(Ι) του 2012. 

 
Έκθεση ∆ιερεύνησης 

 
Κάθε διερεύνηση ασφαλείας ολοκληρώνεται µε έκθεση υπό µορφή ανάλογη µε τον τύπο και τη 
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σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του σοβαρού συµβάντος κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 16 
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
 

Αρθρο 226 
Καταργήθηκε µε το 12 του 124(Ι) του 2012 

Εκθεση συµβαντος 
 
 

13 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 227 

Ετήσια Επιθεώρηση Ασφάλειας 
 

1. Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετησίως Επιθεώρηση Ασφάλειας προκειµένου να ενηµερώνεται το κοινό 
για το γενικό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας. 
 
2. Στην Επιθεώρηση Ασφάλειας δεν αποκαλύπτονται εµπιστευτικές πληροφορίες. 
 

13 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 228 

Συστάσεις ασφαλείας 
 

Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ασφαλείας κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 17 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
 

13 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 229 

Προστασία Ευαίσθητων Πληροφοριών Ασφαλείας 
 

Η διάθεση ή η χρησιµοποίηση των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
Άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, για σκοπούς άλλους από εκείνους που 
καθορίζονται, στις εν λόγω παραγράφους, απαγορεύεται, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες 
αρµόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση ατυχήµατος, αποφασίζει ότι η αποκάλυψη των αρχείων που 
σχετίζονται µε το ατύχηµα υπερσταθµίζει τις εσωτερικές και διεθνείς δυσµενείς επιπτώσεις, τις 
οποίες µια τέτοια ενέργεια µπορεί να έχει στην εν λόγω έρευνα ή σε µέλλουσα έρευνα. 
 

Αρθρο 230 
 

Νεα διερευνηση 
 

1. Η Επιτροπη µπορει να αποφασιζει νεα διερευνηση ατυχηµατος ή συµβαντος και υποχρεουται να 
προβαινει στην ενεργεια αυτη- 
 
(α) αν, µετα την περατωση της ερευνας, αποκαλυπτονται αποδεικτικα στοιχεια τα οποια ειναι, κατα 
την κριση της Επιτροπης, νεα και σηµαντικα, ή 
 
(β) αν για οποιοδηποτε αλλο λογο ειναι δικαιολογηµενη η υποψια, κατα την κριση της Επιτροπης, 
οτι η υποληψη οποιουδηποτε προσωπου εχει επηρεασθει αδικως και δυσµενως. 
 
14 του 124(Ι) του 2012. 
2. Η νέα διερεύνηση διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και του Παραρτήµατος 13 της ∆ιεθνούς Σύµβασης του Σικάγου 
1944. 
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230Α 

Αρµόδιος Φορέας Επαφής και Εφαρµόσιµες ∆ιαδικασίες σε Περίπτωση Ατυχήµατος 
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1. Οι αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία και οι αεροµεταφορείς της 
Ένωσης ή τρίτων χωρών που διενεργούν πτήσεις που αναχωρούν από αερολιµένα της ∆ηµοκρατίας 
ελέγχονται από την αρµόδια αρχή για σκοπούς της παραγράφου 1 και 3 του Άρθρου 20 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
 
2. Η αρµόδια αρχή ορίζεται ως ο αρµόδιος φορέας για τις επαφές µε τους συγγενείς των επιβατών 
σε περίπτωση ατυχήµατος, και ορίζει και πρόσωπο αναφοράς για σκοπούς της παραγράφου 3 του 
Άρθρου 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010. 
 
3. Η µη συµµόρφωση των αεροµεταφορέων µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 ή/και 4 του 
Άρθρου 20 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 996/2010 συνιστά διοικητική παράβαση κατά τα 
διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 243, παράγραφος 1 και τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των 
Άρθρων 245, 246 και 247 παράγραφος 4.  
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230Β 

Παροχή Συνδροµής στα Θύµατα Αεροπορικών Ατυχηµάτων και 
στους Συγγενείς τους 

 
1. Η αρµόδια αρχή προκειµένου να εξασφαλιστεί πληρέστερη και περισσότερο εναρµονισµένη 
αντίδραση σε ατυχήµατα κατά τα διαλαµβανόµενα στο Άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
996/2010 καταρτίζει, σε συνεργασία και διαβούλευση µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στη 
∆ηµοκρατία, Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα ατυχήµατα πολιτικής αεροπορίας, το οποίο 
εγκρίνει µε απόφασή του ο Υπουργός. 
 
2. Το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τα ατυχήµατα πολιτικής αεροπορίας περιλαµβάνει την 
παροχή βοήθειας στα θύµατα ατυχηµάτων στον τοµέα πολιτικής αεροπορίας και τις οικογένειες 
τους. 
 
3. Οι αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας διαθέτουν Σχέδιο 
Βοήθειας προς τα θύµατα και τις οικογένειες τους. Τα σχέδια αυτά λαµβάνουν, ιδιαιτέρως, υπόψη 
τη ψυχολογική υποστήριξη στα θύµατα ατυχηµάτων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και τις 
οικογένειες τους επιτρέποντας τους αεροµεταφορείς να αντιµετωπίζουν ένα µείζον ατύχηµα. 
 
4. Το Σχέδιο Βοήθειας που ετοιµάζεται από τους αεροµεταφορείς, υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή 
για σκοπούς επιθεώρησης. 
 
5. Η µη συµµόρφωση, των εγκατεστηµένων στη ∆ηµοκρατία αεροµεταφορέων, µε τις 
παραγράφους 3 και 4 συνιστά διοικητική παράβαση κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 1 
του Άρθρου 243, και τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Άρθρου 245. 
 
6. Οι αεροµεταφορείς τρίτων χωρών που ασκούν δραστηριότητες στη ∆ηµοκρατία προτρέπονται 
από τον Υπουργό, όπου είναι εφικτό, δυνάµει των διµερών συµφωνιών που συνάπτει η 
∆ηµοκρατία µε τις τρίτες χώρες, όπου είναι εγκατεστηµένοι οι αεροµεταφορείς, να καταρτίζουν 
Σχέδιο Βοήθειας για την παροχή συνδροµής στα θύµατα ατυχηµάτων στον τοµέα της πολιτικής 
αεροπορίας και τις οικογένειες τους.  
 
7. Για σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, ο 
Υπουργός µε Απόφαση του δύναται να ορίζει πρόσωπο ως εµπειρογνώµονα, ο οποίος έχει τα 
δικαιώµατα που καθορίζονται στην παράγραφο αυτή και δύναται δυνάµει της Απόφασης του 
Υπουργού να παρίσταται στην ταυτοποίηση των θυµάτων και στις συναντήσεις µε τους επιζώντες 
της ∆ηµοκρατίας.  
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230Γ 

Κοινοποίηση, ∆ηµοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών 
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Όποιος χωρίς νόµιµη εξουσία ή γραπτή άδεια ή καθ’ υπέρβαση των όρων και της έκτασης της 
εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί, κοινοποιεί και/ή δηµοσιοποιεί ευαίσθητες πληροφορίες 
κατά παράβαση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 διαπράττει αξιόποινη πράξη. 
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230∆ 

Υποχρέωση Αναγγελίας 
 
Εµπλεκόµενο πρόσωπο το οποίο κατά παράβαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 9 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 δεν ενηµερώνει αµελλητί την Επιτροπή, ενώ γνωρίζει ότι 
σηµειώθηκε ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν, διαπράττει αξιόποινη πράξη. 
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230Ε 

Παρακώλυση ή Παρεµπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας 
 
Όποιος εµποδίζει την Επιτροπή, τους εντεταλµένους επιθεωρητές, τους συµβούλους, τους 
διαπιστευµένους αντιπροσώπους και/ή τους εµπειρογνώµονες από την εκτέλεση των καθηκόντων 
και αρµοδιοτήτων τους, τα οποία αφορούν στη διερεύνηση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος και 
τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και στο παρόν κεφάλαιο διαπράττει 
αξιόποινη πράξη. 

123400390 
 

15 του 124(Ι) του 2012. 
Άρθρο 230ΣΤ 

Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών και Έγγραφων 
 
Όποιος αρνείται να παράσχει χρήσιµες καταχωρήσεις, σηµαντικές πληροφορίες και έγγραφα, τα 
οποία ζητούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 230Ε αποκρύπτοντας, 
αλλοιώνοντας ή καταστρέφοντάς τα, διαπράττει αξιόποινη πράξη. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ 
 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
 

Αρθρο 231 
 

Αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης 
 

1. Το παρον κεφαλαιο καθοριζει τις υποχρεωσεις των αεροµεταφορεων σχετικα µε την ευθυνη 
προς αποζηµιωση σε περιπτωση θανατου η σωµατικου τραυµατισµου επιβατη, εφοσον το ατυχηµα 
που προξενει θανατο η τραυµατισµο λαµβανει χωρα επι του αεροσκαφους ή κατα οποιοδηποτε 
σταδιο της επιβιβασεως ή αποβιβασεως. Τα αρθρα 104 (αποζηµιωση επι αναγκαστικης 
προσγειωσεως), 140 (αποζηµιωση επι αρνησεως επιβιβασεως), και 141 (αρνηση επιβιβασεως σε 
οργανωµενα ταξιδια) δεν θιγονται. 
 
2. Το πεδιο εφαρµογης στην ∆ηµοκρατια των διαταξεων της διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 
1999 επεκτεινεται, ωστε να καλυπτονται, εκτος απο τις διεθνεις, και ολες οι εσωτερικες µεταφορες 
προσωπων και των αποσκευων τους που εκτελουνται απο αεροµεταφορεις εναντι αµοιβης ή 
δωρεαν. 
 
3. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 241 (υποχρεωση ασφαλισεως) παραγραφος 3, οι διαταξεις του 
παροντος κεφαλαιου εφαρµοζονται και στην διενεργεια µεταφορων µε κρατικα αεροσκαφη. 
 
4. Οι διαταξεις του παροντος κεφαλαιου δεν θιγουν τις διαταξεις περι µεταφορας ταχυδροµειου. 
Κατα την µεταφορα ταχυδροµειου προς ή απο την ∆ηµοκρατια ο αεροµεταφορεας ευθυνεται µονον 
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εναντι του αντισυµβαλλοµενου του ∆ιευθυντη του Τµηµατος Ταχυδροµικων Υπηρεσιων, συµφωνα 
µε τον περι Ταχυδροµειου Νοµο. Η διεθνης συµβαση του Μοντρεαλ 1999 δεν εφαρµοζεται στην 
αεροπορικη µεταφορα ταχυδροµειου. 
 

Αρθρο 232 
 

44025540 

Γενικος κανονας 
 

1. Καθε αεροµεταφορεας ευθυνεται σε αποζηµιωση, συµφωνα µε τις διαταξεις του παροντος 
κεφαλαιου, - 
 
(α) για τον θανατο η σωµατικο τραυµατισµο επιβατη που προξενειται απο αεροπορικο ατυχηµα, 
εφοσον το ατυχηµα που προξενει τον θανατο η τον τραυµατισµο λαµβανει χωρα επι του 
αεροσκαφους η κατα οποιαδηποτε σταδιο της επιβιβασεως η αποβιβασεως, 
 
(β) για ζηµία που προξενειται απο καθυστερηση, 
 
(γ) για την καταστροφη, απωλεια, ζηµία ή καθυστερηση κατα την µεταφορα αποσκευης. 
 
2. Η κατα την παραγραφο 1 ευθυνη ισχυει και για µη Κυπριακους αεροµεταφορεις, οι οποιοι 
εκτελουν αεροµεταφορες προς ή απο την ∆ηµοκρατια ή εντος αυτης. 
 

Αρθρο 233 
 

Αντικειµενικη ευθυνη 
 

Υπο την επιφυλαξη των αρθρων 236 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για θανατο η τραυµατισµο 
επιβατη), 237 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για καθυστερηση), και 238 (διαταξεις που 
διεπουν την ευθυνη για αποσκευες), η κατα το αρθρο 232 (γενικος κανονας) ευθυνη ειναι 
ανεξαρτητη απο την υπαιτιοτητα του αεροµεταφορεα ή του προστηθεντος απο αυτον. 
 

255233585 

Αρθρο 234 
 

Συµπεριφορα ζηµιωθεντος 
 

Η συµπεριφορα του ζηµιωθεντος ή προστηθεντος απο αυτον µπορει στην συγκεκριµενη περιπτωση 
να επιφερει, συµφωνα µε το αρθρο 20 της διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 1999, µερικη η 
ολικη απαλλαγη του αεροµεταφορεα απο την αστικη ευθυνη του. 
 

Αρθρο 235 
 

Παρεκκλινουσες ρητρες 
 

1. Υπο την επιφυλαξη των αρθρων 236 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για θανατο η 
τραυµατισµο επιβατη), 236 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για καθυστερηση), 237 (διαταξεις 
που διεπουν την ευθυνη για αποσκευες), συµβατικη ρητρα, η οποια – 
 
(α) απαλλασσει τον αεροµεταφορεα ή τους προστηθεντες απο αυτον, ή 
 
(β) οριζει κατωτερο οριο αποζηµιωσεως απο το προβλεποµενο στην διεθνη συµβαση του 
Μοντρεαλ 1999, ή 
 
(γ) τροποποιει τους κανονες που διεπουν το βαρος της αποδειξεως, 
 
ειναι ακυρη. Η ακυροτητα της εν λογω ρητρας δεν επιφερει την ακυροτητα της συµβασεως 
µεταφορας, η οποια εξακολουθει να διεπεται απο τις διαταξεις του παροντος κεφαλαιου. 
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139858961 

2. Συµβατικη ρητρα, η οποια οριζει ανωτερο οριο αποζηµιωσεως απο το προβλεποµενο στη διεθνη 
συµβαση του Μοντρεαλ 1999 ή προβλεπει απεριοριστη ευθυνη του αεροµεταφορεα, ειναι εγκυρη. 
 

Αρθρο 236 
 

∆ιαταξεις που διεπουν την ευθυνη για θανατο η τραυµατισµο επιβατη 
 

Η ευθυνη αεροµεταφορεα σε περιπτωση θανατου η σωµατικου τραυµατισµου επιβατη διεπεται απο 
τις διαταξεις των αρθρων 17, 20 και 21 της διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 1999. 
 

Αρθρο 237 
 

∆ιαταξεις που διεπουν την ευθυνη για καθυστερηση 
 

1. Η ευθυνη αεροµεταφορεα για ζηµία που προξενειται απο καθυστερηση διεπεται απο τις 
διαταξεις των αρθρων 19, 20, 22 παραγραφοι 1, 5 και 6, και του αρθρου 31 της διεθνους 
συµβασεως του Μοντρεαλ 1999. 
 
2. Εντος δεκατεσσαρων ηµερων απο την παραλαβη διαµαρτυριας σχετικα µε τις διαταξεις του 
παροντος αρθρου, ο αεροµεταφορεας κοινοποιει στον ενδιαφεροµενο επιβατη οτι παρελαβε την 
διαµαρτυρια του και την εξεταζει. Εντος περαιτερω τριαντα ηµερων ο αεροµεταφορεας 
ανακοινωνει στον ενδιαφεροµενο επιβατη την τελικη του αποφαση και, επι αποδοχης της ευθυνης 
του, προβαινει στην αντιστοιχη πληρωµη. 
 

Αρθρο 238 
 

618734300 
∆ιαταξεις που διεπουν την ευθυνη για αποσκευες 

 
1. Η ευθυνη αεροµεταφορεα σε περιπτωση καταστροφης, απωλειας, ζηµίας η καθυστερησεως 
αποσκευων διεπεται απο τις διαταξεις των αρθρων 19, 20, 22 παραγραφοι 2, 5 και 6, και του 
αρθρου 31 της διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 1999. 
 
2. Η διαταξη του αρθρου 237 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για καθυστερηση) παραγραφος 2 
εφαρµοζεται αναλογως. 
 
3. Το συµπληρωµατικο ποσο το οποιο, συµφωνα µε το αρθρο 22 παραγραφος 2 της διεθνους 
συµβασεως του Μοντρεαλ 1999, µπορει να ζητηθει εκ µερους αεροµεταφορεα στην περιπτωση που 
ενας επιβατης εχει υποβαλει ειδικη δηλωση ενδιαφεροντος για την παραδοση της αποσκευης στον 
τοπο προορισµου, βασιζεται σε τιµολογιο σχετικο µε το προσθετο κοστος που προκυπτει απο την 
µεταφορα και ασφαλιση της εν λογω αποσκευης, το οποιο υπερβαινει το κοστος για αποσκευες που 
εκτιµωνται µεχρι το οριο της ευθυνης. Το τιµολογιο διατιθεται στους επιβατες που το ζητουν. 
 

Αρθρο 239 
 

Αποκλεισµος τεκµηριων 
 

1. Απο τις διαταξεις του παροντος κεφαλαιου δεν συναγεται οτι ο αεροµεταφορεας ειναι ο µονος 
υπευθυνος σε αποζηµιωση. 
 
2. Το παρον κεφαλαιο δεν θιγει το ζητηµα, αν ενα προσωπο υπευθυνο, κατα τις διαταξεις του 
παροντος κεφαλαιου, σε αποζηµιωση εχει δικαιωµα αναγωγης κατα οποιουδηποτε αλλου 
προσωπου.  
 

Αρθρο 240 
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721353888 
Προκαταβολη 

 
1. Ο αεροµεταφορεας καταβαλλει αµελλητι, και εν παση περιπτωσει εντος δεκαπεντε ηµερων απο 
την εξακριβωση της ταυτοτητας του φυσικου προσωπου που ειναι δικαιουχο αποζηµιωσεως, την 
προκαταβολη που απαιτειται για την καλυψη των αµεσων οικονοµικων αναγκων, αναλογα µε την 
κακουχια που υπεστη ο παθων. 
 
2. Υπο την επιφυλαξη της παραγραφου 1, η προκαταβολη δεν ειναι κατωτερη του ποσου σε λιρες 
που ισοδυναµει σε 15.000 Ειδικα Τραβηκτικα ∆ικαιωµατα ανα επιβατη σε περιπτωση θανατου. 
 
3. Η προκαταβολη δεν συνιστα αναγνωριση ευθυνης. Η προκαταβολη µπορει να αντιταχθει σε 
συµψηφισµο εναντι απαιτησεων για µεταγενεστερες πληρωµες βασει της ευθυνης του 
αεροµεταφορεα. Η προκαταβολη δεν επιστρεφεται, εκτος σε περιστασεις στις οποιες 
αποδεικνυεται µεταγενεστερα οτι το προσωπο που ελαβε την προκαταβολη προξενησε ή συνεβαλε 
απο αµελεια στην ζηµία ή δεν ηταν δικαιουχο αποζηµιωσεως. 
 

Αρθρο 241 
 

Υποχρεωση ασφαλισεως 
 

1. Η υποχρεωση ασφαλισεως που προβλεπεται στο αρθρο 121 (υποχρεωση ασφαλισεως) εχει την 
εννοια οτι καθε αεροµεταφορεας υποχρεουται να ειναι επαρκως ασφαλισµενος, ωστε ολα τα 
φυσικα προσωπα που ειναι δικαιουχοι αποζηµιωσεως να λαµβανουν το πληρες ποσο στο οποιο 
εχουν αξιωση συµφωνα µε το παρον κεφαλαιο.  
 
2. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 18 (εγγραφα φεροµενα επι του αεροσκαφους) παραγραφος 1 
στοιχειο (ε), καθε αεροµεταφορεας υποχρεουται να επιδεικνυει, οποτεδηποτε του ζητηθει απο την 
αρµοδια αρχη, ασφαλιστηριο εγγραφο απο το οποιο να προκυπτει πληρης και εγκυρη η 
απαιτουµενη απο την παραγραφο 1 ασφαλιστικη καλυψη. 
 
3. Οι παραγραφοι 1 και 2 ισχυουν και για µη Κυπριακους αεροµεταφορεις, οι οποιοι εκτελουν 
µεταφορες επιβατων και των αποσκευων τους προς η απο την ∆ηµοκρατια η εντος αυτης.  
 

983258306 
4. Κατα παρεκκλιση απο το αρθρο 231 (αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης) παραγραφος 3, η κατα 
την παραγραφο 1 του παροντος αρθρου υποχρεωση ασφαλισεως δεν ισχυει για την διενεργεια 
µεταφορων µε κρατικα αεροσκαφη. 
 
5. Υποχρεωση ασφαλισεως εχουν επισης – 
 
- ο υπευθυνος εργασιων κατασκευης, ανασκευης ή επεκτασεως αεροδροµιου, κατα το αρθρο 33 
(αδεια αεροδροµιου) παραγραφος 1, 
 
- ο πάροχος υπηρεσιων εδαφους, κατα το αρθρο 75 (εγκριση) παραγραφος 2. 
 

Αρθρο 242 
 

Ενηµερωση επιβατων 
 

1. Oι διαταξεις των αρθρων 236 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για θανατο η τραυµατισµο 
επιβατη), 237 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για καθυστερηση), 238 (διαταξεις που διεπουν 
την ευθυνη για αποσκευες) και 240 (προκαταβολη) περιλαµβανονται στους ορους µεταφορας των 
αεροµεταφορεων.  
 
2. Οι αεροµεταφορεις διασφαλιζουν οτι στα πρακτορεια, ταξιδιωτικα γραφεια, σηµεια ελεγχου 
εισιτηριων και αποσκευων των αεροµεταφορεων, καθως και στα σηµεια πωλησεων παρεχεται 
στους επιβατες που το ζητουν επαρκης ενηµερωση σχετικα µε τις διαταξεις των αρθρων 236 
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(διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για θανατο η τραυµατισµο επιβατη), 237 (διαταξεις που διεπουν 
την ευθυνη για καθυστερηση), 238 (διαταξεις που διεπουν την ευθυνη για αποσκευες) και 240 
(προκαταβολη). 
 
3. Εκτος απο τις πληροφοριες, την παροχη των οποιων επιβαλλουν οι διεθνεις συµβασεις της 
Βαρσοβιας 1929 και του Μοντρεαλ 1999, οι αεροµεταφορεις παρεχουν σε ολους τους 
καταναλωτες, οι οποιοι αγοραζουν αεροπορικες υπηρεσιες εντος της ∆ηµοκρατιας, γραπτη 
ανακοινωση που εξηγει σε απλη και ευνοητη γλωσσα- 
 

925755500 
- το τυχον προβλεποµενο για την συγκεκριµενη πτηση οριο ευθυνης του αεροµεταφορεα για 
θανατο η τραυµατισµο,  
 
- το προβλεποµενο για την συγκεκριµενη πτηση οριο ευθυνης του αεροµεταφορεα για καταστροφη, 
απωλεια η ζηµία αποσκευων, µαζι µε την προειδοποιηση οτι αποσκευες µεγαλυτερης αξιας απο το 
ποσο αυτο πρεπει να επισηµαινονται στον αεροµεταφορεα κατα τον ελεγχο των αποσκευων ή να 
ασφαλιζονται πληρως πριν απο το ταξιδι,  
 
- το προβλεποµενο για την συγκεκριµενη πτηση οριο ευθυνης του αεροµεταφορεα για ζηµία που 
προξενηθηκε απο καθυστερηση.(Αρθρο 242) 
 
4. Σε περιπτωση που το συνολο της µεταφορας εκτελειται απο Κυπριακους αεροµεταφορεις, τα 
ορια που αναφερονται στην γραπτη ανακοινωση ειναι τα προβλεποµενα στο παρον κεφαλαιο. 
 
5. Η µη συµµορφωση προς τις διαταξεις της παραγραφου 3 δεν θιγει την υποσταση η το κυρος της 
συµβασεως µεταφορας, η οποια εξακολουθει να υπαγεται στους κανονες του παροντος κεφαλαιου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

Αρθρο 243 
 

∆ιοικητικες παραβασεις 
 

601132571 

1. Οποιος παραβαινει τις επιταγες, υποχρεωσεις η απαγορευσεις των διαταξεων του παροντος 
Νοµου η καταχραται εξουσιες που του αναθετει ο παρων Νοµος, διαπραττει διοικητικη παραβαση. 
 
2. Οποιος παραβαινει τους βασει του αρθρου 259 (εξουσιοδοτησεις προς το Υπουργικο 
Συµβουλιο) εκδιδοµενους κανονισµους του Υπουργικου Συµβουλιου η τα βασει του αρθρου 260 
(εξουσιοδοτησεις προς τον Υπουργο) εκδιδοµενα διαταγµατα η αποφασεις του Υπουργου, 
διαπραττει διοικητικη παραβαση. 
 
3. Οποιος παραβαινει τις συµφωνα µε τις διαταξεις του παροντος νοµου εκδιδοµενες διαταγες η 
απαγορευσεις του εκαστοτε αρµοδιου οργανου η ενεργει χωρις την απαιτουµενη απο διαταξη του 
παροντος Νοµου αδεια η εγκριση της αρµοδιας αρχης η εκτος των οριων η χωρις την συνδροµη 
ολων των ορων αυτης, διαπραττει διοικητικη παραβαση.  
 
4. Απο τις παραγραφους 1, 2 και 3 εξαιρουνται οι παραβασεις που, κατα τον παροντα η αλλους 
νοµους, συνιστουν αξιοποινες πραξεις. 
 

Αρθρο 244  
 

Παρελκυση ή παρακωλυση ελεγχου ή ερευνας 
 

1. Απαγορευεται η παρελκυση ή παρακωλυση του εργου των εντεταλµενων κατα τον παροντα 
Νοµο µε την διενεργεια ελεγχου ή ερευνας.  
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2. Καθε προσωπο καλουµενο απο εντεταλµενο κατα τον παροντα Νοµο µε την διενεργεια ελεγχου 
ή ερευνας υποχρεουται να προσερχεται, εκτος αν συντρεχει σοβαρο κωλυµα, και να παρεχει ολες 
τις σχετικες µε τον ελεγχο ή την ερευνα πληροφοριες πληρως και αληθως.  
 
3. Η παραβαση των παραγραφων 1 η 2 αποτελει διοικητικη παραβαση. 
 

3895401 

Αρθρο 245 
 

∆ιοικητικες κυρωσεις 
 

1. Η διαπραξη διοικητικης παραβασεως µπορει να επισυρει ως διοικητικη κυρωση την επιβολη 
προστιµου ή/και την αναστολη ή την ανακληση αδειας ή παροµοιας διοικητικης πραξεως. 
 
2. Η διοικητικη κυρωση πρεπει να εχει αντικειµενικη συναφεια, να βρισκεται σε ευλογη σχεση µε 
την διοικητικη παραβαση και να αποβλεπει στην αποτροπη επαναληψεως της.  
 

Αρθρο 246 
 

Προστιµο 
 

1. Ο Υπουργος µπορει µε αιτιολογηµενη αποφαση να επιβαλλει σε φυσικο ή νοµικο προσωπο ή 
επιχειρηση ή ενωση επιχειρησεων προστιµο, το οποιο, υπο την επιφυλαξη της παραγραφου 3, δεν 
υπερβαινει το ποσο των πεντε χιλιαδων λιρων ή ποσοστο 10% του ετησιου κυκλου εργασιων στο 
οικειο πεδιο δραστηριοτητας της θιγοµενης επιχειρησεως, οταν το φυσικο ή νοµικο προσωπο ή η 
επιχειρηση ή ενωση επιχειρησεων, εκ προθεσεως ή εξ αµελειας, διεπραξαν τις προβλεποµενες στο 
αρθρο 243 διοικητικες παραβασεις. Το αρθρο 184 (προστιµο) δεν θιγεται. 
 
2. Το Υπουργικο Συµβουλιο µπορει, για να συµµορφωθει προς την διεθνη πρακτικη, να 
αυξοµειωνει µε κανονισµο τα αναφεροµενα στην παραγραφο 1 ποσα ή ποσοστα προστιµου. 
 
3. Κατα τον καθορισµο του υψους του κατα τις παραγραφους 1 και 2 προστιµου λαµβανεται υπ’ 
οψη η σοβαροτητα, η διαρκεια και η τυχον υποτροπη της παραβασεως. Το προστιµο πρεπει να 
υπερβαινει σηµαντικα το οικονοµικο ωφεληµα που προσπορισθηκε ο παραβατης απο την 
παραβαση. Προς τον σκοπο αυτον το προστιµο µπορει να υπερβαινει τα κατα την παραγραφο 1 
ανωτατα ορια. 
 

696424782 
4. Πριν την επιβολη του προστιµου ο παραβατης καλειται εγγραφως σε απολογια εντος ευλογου 
κατα τις περιστασεις χρονου .  
 

Αρθρο 247 
 

Αναστολη και ανακληση αδειας 
 

1. Η κατα το αρθρο 20 (αδεια χειριστη αεροσκαφους) αδεια χειριστη αεροσκαφους, ο οποιος 
διαπραττει βαρείες η επανειληµµενες παραβασεις των καθηκοντων του, τα οποια προβλεπονται 
στον παροντα νοµο και ιδιως στο αρθρο 19 (δικαιωµα διακυβερνησεως αεροσκαφους) παραγραφος 
4, το αρθρο 29 (καθηκοντα), το αρθρο 190 (υποχρεωση µειωσεως της ρυπανσεως του 
περιβαλλοντος), το αρθρο 215 (υποχρεωση αναγγελιας) παραγραφος 1, ή ο οποιος καταχραται 
βαρεως ή επανειληµµενως τις κατα τον παροντα Νοµο και ιδιως το αρθρο 30 (εξουσιες) εξουσιες 
του, µπορει να ανασταλλεται η να ανακαλειται. Τα αρθρα 19 (δικαιωµα διακυβερνησεως 
αεροσκαφους) και 20 (αδεια χειριστη αεροσκαφους) και 117 (αναστολη και ανακληση αδειας) δεν 
θιγονται. 
 
2. Η κατα το αρθρο 25 (αδεια εκπαιδευτη χειριστων) αδεια εκπαιδευτη χειριστων, ο οποιος 
διαπραττει βαρείες ή επανειληµµενες παραβασεις των κατα τον παροντα Νοµο και ιδιως το αρθρο 
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25 καθηκοντων του, µπορει να αναστελλεται η να ανακαλειται. Το αρθρο 25 (αδεια εκπαιδευτη 
χειριστων) δεν θιγεται.  
 
3. Η κατα το αρθρο 33 (αδεια αεροδροµιου) αδεια αεροδροµιου µπορει να ανασταλλεται η να 
ανακαλειται, αν ο εκµεταλλευοµενος αυτο διαπραττει βαρείες ή επανειληµµενες παραβασεις των 
κατα τον παροντα Νοµο και ιδιως τα αρθρα 33 (αδεια αεροδροµιου) και 35 (τεχνικος ελεγχος 
αεροδροµιων), το δεκατο τριτο κεφαλαιο (δικαιωµατα και υποχρεωσεις διευθυνσεων 
αεροδροµιου), το δεκατο τεταρτο κεφαλαιο (κυκλοφορια εντος και υπερανω αεροδροµιου), και το 
δεκατο πεµπτο κεφαλαιο (προσγειωση και απογειωση), καθως και το αρθρο 190 (υποχρεωση 
µειωσεως της ρυπανσεως του περιβαλλοντος) υποχρεωσεων του. Το αρθρο 33 (αδεια 
αεροδροµιου) παραγραφος 12, το αρθρο 34 (ρητρα δηµοσιου συµφεροντος), το αρθρο 35 (τεχνικος 
ελεγχος αεροδροµιων) παραγραφος 5 και το αρθρο 190 (υποχρεωση µειωσεως της ρυπανσεως του 
περιβαλλοντος) δεν θιγονται.  
 
23 του 114(Ι) του 2004. 
4. Η κατά το άρθρο 112 (άδεια εκµεταλλεύσεως) αεροµεταφορέα µπορεί να αναστέλλεται ή να 
ανακαλείται, εάν ο αεροµεταφορέας διαπράττει βαρείες ή επανειληµµένες παραβάσεις των 
υποχρεώσεων του κατά τον παρόντα Νόµο ή του ισχύοντος στη ∆ηµοκρατίας δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
5. Η κατα το αρθρο 112 (αδεια εκµεταλλευσεως) αδεια αεροµεταφορεα µπορει, υστερα απο αιτηση 
του Ευρωπαικου Οργανισµου για την Ασφαλεια της Αεροπλοιας (Eurocontrol), να αναστελλεται η 
να ανακαλειται, αν ο αεροµεταφορεας εξακολουθει, παρα την επιβολη προστιµου, να µην 
καταβαλλει τα οφειλοµενα στο Eurocontrol τελη. Το αρθρο 262 (τελη του Ευρωπαικου 
Οργανισµου για την Ασφαλεια της Αεροπλοιας, Eurocontrol) δεν θιγεται. 
 
6. Κατα την κριση περι της αναστολης η ανακλησεως αδειας κατα τις παραγραφους 1 εως 5 
λαµβανεται υπ’ οψη η σοβαροτητα, διαρκεια και τυχον υποτροπη της παραβασεως. 
 

353883028 

7. Πριν ληφθει η αποφαση για την αναστολη ή ανακληση της αδειας ο παραβατης καλειται 
εγγραφως σε απολογια εντος ευλογου κατα τις περιστασεις χρονου. 
 
8. Αρµοδιο για την αναστολη ή ανακληση της αδειας ειναι το οργανο που εξεδωσε την αδεια. 
 
9. Το αρθρο 250 (αξιοποινες πραξεις) παραγραφος 6 δεν θιγεται. 
 

Αρθρο 248 
 

∆ιοικητικα µετρα 
 

1. Για να εξασφαλιζεται η διενεργειται ελεγχου, προλαµβανεται ή καταστελλεται διοικητικη 
παραβαση ή αξιοποινη πραξη και για να εδραιωνεται ή αποκαθισταται η ταξη και ασφαλεια 
πτησεων µπορουν να λαµβανονται ως διοικητικα µετρα – 
 
- η επιβολη εκτακτου τεχνικου ελεγχου της πτητικης ικανοτητας αεροσκαφους και του κατα τον 
νοµο εξοπλισµου του, και 
 
- η απαγορευση απογειωσεως αεροσκαφους. 
 
2. Η επιβολη και διεξαγωγη διοικητικων µετρων υποκεινται στην αρχη της αναλογικοτητας. 
 

863869130 
3. Η επιβολη και διενεργεια εκτακτου τεχνικου ελεγχου αεροσκαφους διεπεται απο τις διαταξεις 
του αρθρου 17 (τεχνικος ελεγχος της πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 2 στοιχεια (β), (γ) και (δ), 
και παραγραφοι 3-8.  
 

Αρθρο 249 
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Απαγορευση απογειωσεως 

 
1. Με αποφαση του ο Υπουργος µπορει να απαγορευει την απογειωση αεροσκαφους µεχρι την 
πληρωµη – 
 
- υπερηµερου προστιµου, συγχρονως µε την επιβολη του προστιµου, ή 
 
- υπερηµερων τελων αεροδροµιου, κατ’ αιτηση του αεροδροµιου στο οποιο οφειλονται, εφοσον η 
απαγορευση απογειωσεως προβλεπεται ρητως στους ορους χρησεως του αεροδροµιου, ή 
 
- υπερηµερων τελων του Ευρωπαικου Οργανισµου για την Ασφαλεια της αεροπλοιας 
(Eurocontrol), κατ’ αιτηση του Eurocontrol,  
 
ή την καταθεση ισοποσης εγγυητικης επιστολης τραπεζας εγκαταστηµενης στην ∆ηµοκρατια ή σε 
κρατος µελος της Ευρωπαικης Ενωσεως ή σε κρατος που ανηκει στον Ευρωπαικο Κοινο 
Αεροπορικο Χωρο ή αλλης τραπεζας αναγνωρισµενης στην ∆ηµοκρατια. Η απαγορευση ισχυει 
απο την κοινοποιηση της αποφασεως στον κυβερνητη ή στον εκµεταλλευοµενο το αεροσκαφος.  
 
2. Με απόφαση του ο Υπουργος µπορει να απαγορευει την απογειωση αεροσκαφους για τον χρονο 
που ειναι αναγκαιος για να αποφασισει το αρµοδιο δικαστηριο επι αιτησεως εκδοσεως 
συντηρητικου διαταγµατος. Το αρθρο 43 (γενικοι κανονες) παραγραφος 5 δεν θιγεται. 
 
3. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 17 (τεχνικος ελεγχος της πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 3, 
σε περιπτωση που η αρµοδια αρχη εχει σοβαρες αµφιβολιες – 
 

824328303 
- για την πτητικη ικανοτητα αεροσκαφους, ή 
 
- την υπαρξη η εγκυροτητα της αδειας του κυβερνητη ή συγκυβερνητη, ή 
 
- την απαιτουµενη για λογους ασφαλειας κατα το αρθρο 19 (δικαιωµα διακυβερνησεως 
αεροσκαφους) κατασταση σωµατικης και ψυχικης υγειας ή πνευµατικης διαυγειας του κυβερνητη 
ή συγκυβερνητη, 
 
ή εχει σοβαρες υποψιες οτι στο αεροσκαφος – 
 
- βρισκονται λαθροµεταναστες ή τροµοκρατες ή αλλοι παρανοµοι ή επικινδυνοι επιβατες, ή  
 
- εχει φορτωθει παρανοµο φορτιο, ή 

 
- συντρεχουν παραγοντες που διακινδυνευουν την πτηση ή απουσιαζουν προυποθεσεις ασφαλους 
πτησεως, 
 
η αρµοδια αρχη µπορει να απαγορευει την απογειωση του αεροσκαφους µεχρις οτου διενεργηθουν 
οι αναγκαιοι εκαστοτε ελεγχοι και ειτε διαπιστωθει το αβασιµο των αµφιβολιων ειτε 
αποκατασταθουν οι κατα τον νοµο προυποθεσεις ασφαλους πτησεως. 
 
4. Υπο την επιφυλαξη του αρθρου 17 (τεχνικος ελεγχος της πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 6, 
σε περιπτωση που διαπιστωνεται κατασταση ή περιστατικο απο τα αναφεροµενα στην παραγραφο 
2 ή οποιοδηποτε στοιχειο που διακινδυνευει την ασφαλεια της πτησεως, η αρµοδια αρχη µπορει να 
απαγορευει την απογειωση του αεροσκαφους, µεχρις οτου αποκατασταθουν οι κατα τον νοµο 
προυποθεσεις ασφαλους πτησεως. 
 
5. Σε περιπτωση που διαπιστωνεται οτι το αεροσκαφος δεν καλυπτεται ή δεν καλυπτεται πληρως 
απο την απαιτουµενη κατα τα αρθρα 121 (υποχρεωση ασφαλισεως) και 241 (υποχρεωση 
ασφαλισεως) ασφαλιση, η αρµοδια αρχη µπορει να απαγορευει την απογειωση του αεροσκαφους, 
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µεχρις οτου της επιδειχθει αντιγραφο συµφωνης µε τον νοµο ασφαλιστικης συµβασεως. 
 

659198343 
Αρθρο 250 

 
Αξιοποινες πραξεις 

 
1. Οποιος παραβαινει τις εξης διαταξεις του παροντος νοµου τελει αξιοποινη πραξη: 
 
3 του 12(Ι) του 2012. 
(α) αρθρο 4 (κυριαρχια επι του εναεριου χωρου) παραγραφοι 3, 4, 5 και 6,  
 
(β) αρθρο 6 (απαγορευµενες περιοχες), 
 
(γ) αρθρο 7 (περιορισµοι αεροπορικων µεταφορων) παραγραφοι 1, 2, 3 και 4, 
 
(δ) αρθρο 8 (κρατικη ρυθµιση και εποπτεια) παραγραφοι 5 και 6,  
 
(ε) αρθρο 9 (υποχρεωση νηολογησεως – επιδειξη σηµατων) παραγραφοι 1 και 2, 
 

443345546 
(στ) αρθρο 16 (πιστοποιητικο πτητικης ικανοτητας) παραγραφος 1, 
 
(ζ) αρθρο 19 (δικαιωµα διακυβερνησεως αεροσκαφους) παραγραφοι 1, 2 και 4, και αρθρο 19 σε 
συνδυασµο µε αρθρο 218 υπολοιπο ιπταµενο τεχνικο προσωπικο), 
 
(η) αρθρο 25 (αδεια εκπαιδευτη χειριστων) παραγραφοι 1 και 6, 
 
(θ) αρθρο 33 (αδεια αεροδροµιου) παραγραφος 1, 
 
(ι) αρθρο 105 (επικινδυνη πτηση) παραγραφοι 1 και 2, 
 
(ια) αρθρο 107 (περιορισµοι κατα την πτηση) παραγραφος 1, 
 
(ιβ) αρθρο 112 (αδεια εκµεταλλευσεως) παραγραφος 1, 
 
16 του 124(Ι) του 2012. 
(ιγ) Κοινοποίηση, ∆ηµοσιοποίηση Ευαίσθητων Πληροφοριών (Άρθρο 230Γ), 
 
(ιδ) Υποχρέωση Αναγγελίας (Άρθρο 230∆), 
 
(ιστ) Παρακώλυση ή Παρεµπόδιση Ελέγχου ή Έρευνας (Άρθρο 230Ε),  
 
(ιζ) Άρνηση Παροχής Καταχωρήσεων, Πληροφοριών, Εγγράφων (Άρθρο 230 ΣΤ). 
 

912131965 
2. Οι βασει του αρθρου 259 (εξουσιοδοτησεις προς το Υπουργικο Συµβουλιο) παραγραφοι 1 η 2 
εκδιδοµενοι κανονισµοι µπορουν να οριζουν οτι η παραβαση ορισµενων διαταξεων τους συνιστα 
αξιοποινη πραξη.  
 
3. Οποιος τελει µια απο τις αναφεροµενες στις παραγραφους 1 η 2 αξιοποινες πραξεις τιµωρειται 
µε φυλακιση για χρονικη περιοδο που δεν υπερβαινει τα δυο ετη ή/και µε χρηµατικη ποινη που δεν 
υπερβαινει τις χιλιες πεντακοσιες λιρες, αν η πραξη δεν τιµωρειται αυστηροτερα συµφωνα µε 
αλλες διαταξεις. 
 
4. Οποιος τελει µια απο τις αναφεροµενες στις παραγραφους 1 η 2 αξιοποινες πραξεις εξ αµελειας 
τιµωρειται µε φυλακιση για χρονικη περιοδο που δεν υπερβαινει τους εξι µηνες ή/και µε χρηµατικη 
ποινη που δεν υπερβαινει τις πεντακοσσιες λιρες. 
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5. Οταν τιµωρειται χειριστης αεροσκαφους για µια απο τις αναφεροµενες στις παραγραφους 1 η 2 
αξιοποινες πραξεις, τιµωρουνται µε τις ιδιες ποινες και ο κυριος του αεροσκαφους και ο 
εκµεταλλευοµενος τουτο, αν ανεχθηκαν την αξιοποινη πραξη του χειριστη. 
 
6. Οι εντολες του κυριου του αεροσκαφους ή του εκµεταλλευοµενου τουτο, οι οποιες ειναι 
αντιθετες προς τις κατα τον παροντα Νοµο υποχρεωσεις του κυβερνητη αεροσκαφους, δεν 
απαλλασσουν τον κυβερνητη απο την ποινικη του ευθυνη. Το αρθρο 29 (καθηκοντα) παραγραφος 
2 δεν θιγεται. 
 
7. Η διωξη η τιµωρηση µιας απο τις αναφεροµενες στις παραγραφους 1 η 2 αξιοποινες πραξεις δεν 
αποκλειει την αναστολη ή ανακληση της αδειας του διωκοµενου ή τιµωρουµενου συµφωνα µε το 
αρθρο 247 (αναστολη και ανακληση αδειας).  
 
8. Στην περίπτωση του άρθρου 4 (κυριαρχία επί του εναεριου χωρου) παραγραφος 5 ποινικη 
ευθυνη φερει ο εκµεταλλευοµενος το αεροσκαφος, καθως και, εφοσον ανεχεται την παρανοµη 
πτηση χωρις χειριστη, ο κυριος του αεροσκαφους. 
 

Aρθρο 251 
 

∆ιακινδυνευση ασφαλειας αεροσκαφους εν πτησει 
 

979588627 
Οποιος παρανοµως και εκ προθεσεως-  
 
(α) προβαινει σε πραξη βιας εναντιον προσωπου επι αεροσκαφους εν πτησει, αν η πραξη αυτη 
ειναι πιθανο να διακινδυνευει την ασφαλεια του αεροσκαφους αυτου, ή 
 
(β) καταστρεφει αεροσκαφος εν λειτουργια, ή 
 
(γ) προξενει ζηµία σε αεροσκαφος εν λειτουργια, η οποια το καθιστα ανικανο προς πτηση η ειναι 
πιθανον να διακινδυνευει την ασφαλεια του κατα την πτηση, ή 
 
(δ) τοποθετει η προκαλει µε οποιοδηποτε τροπο την τοποθετηση επι αεροσκαφους εν λειτουργια 
συσκευης η ουσιας η οποια ειναι πιθανον να καταστρεψει το αεροσκαφος αυτο, η να του 
προξενησει ζηµία που το καθιστα ανικανο προς πτηση, η του προξενει ζηµία που ειναι πιθανον να 
διακινδυνευει την ασφαλεια του εν πτησει, ή 
 
(ε) καταστρεφει η προξενει ζηµία σε εγκαταστασεις η υπηρεσιες αεροναυτιλιας η παρεµβαινει 
στην λειτουργια τους, αν οποιαδηποτε τετοια πραξη ειναι πιθανον να διακινδυνευει την ασφαλεια 
αεροσκαφους εν πτησει, ή 
 
(στ) διαβιβαζει πληροφοριες που ειναι εν γνωσει του εσφαλµενες, διακινδυνευοντας µ’ αυτον τον 
τροπο την ασφαλεια αεροσκαφους εν πτησει, 
 
τιµωρειται µε ισοβια καθειρξη. 
 

Αρθρο 252 
 

∆ιαταραξη λειτουργιας αερολιµενα 
 

543270885 
Οποιος παρανοµως και εκ προθεσεως, χρησιµοποιωντας οποιοδηποτε επινοηµα, ουσια η οπλο – 
 
(α) προβαινει σε πραξη βιας εναντιον προσωπου εντος πολιτικου αερολιµενα, η οποια ειναι 
πιθανον να προξενησει σοβαρο τραυµατισµο η θανατο, η 
 
(β) καταστρεφει η προξενει σοβαρη ζηµία σε εγκαταστασεις η υπηρεσιες πολιτικου αερολιµενα η 
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σε αεροσκαφος µη εν λειτουργια που βρισκεται στον αερολιµενα αυτον η διαταρασσει τις 
υπηρεσιες του αερολιµενα, 
 
τιµωρειται µε φυλακιση για χρονικη περιοδο που να δεν υπερβαινει τα πεντε ετη.  
 

Aρθρο 253 
 

Παρανοµη καταληψη αεροσκαφους 
 

Οποιος, ευρισκοµενος επι αεροσκαφους εν πτησει, παρανοµα, µε βια ή απειλη βιας ή µε 
οποιοδηποτε αλλο τροπο εκφοβισµου, καταλαµβανει το αεροσκαφος αυτο ή ασκει επ’ αυτου 
ελεγχο, τιµωρειται µε ισοβια καθειρξη.  
 

Αρθρο 254 
 

Επιβαρυντικες περιπτωσεις 
 

1. Η επελευση θανατου απο πραξη που αναφερεται στα αρθρα 250 (αξιοποινες πραξεις), 251 
(διακινδυνευση ασφαλειας αεροσκαφους εν πτησει), 252 (διαταραξη λειτουργιας αερολιµενα) η 
253 (παρανοµη καταληψη αεροσκαφους) λογιζεται ως επιβαρυντικη περιπτωση.  
 

991567373 
2. Η επελευση σοβαρου τραυµατισµου απο πραξη που αναφερεται στα αρθρα 250 (αξιοποινες 
πραξεις), 251 (διακινδυνευση ασφαλειας αεροσκαφους εν πτησει), 252 (διαταραξη λειτουργιας 
αερολιµενα), η 253 (παρανοµη καταληψη αεροσκαφους) λογιζεται ως επιβαρυντικη περιπτωση. 
 

Αρθρο 255 
 

Αποπειρα και συνέργεια 
 

1. Η αποπειρα τελεσεως µιας απο τις αξιοποινες πραξεις που αναφερονται στα αρθρα 250 
(αξιοποινες πραξεις), 251 (διακινδυνευση ασφαλειας αεροσκαφους εν πτησει), 252 (διαταραξη 
λειτουργιας αερολιµενα) η 253 (παρανοµη καταληψη αεροσκαφους) τιµωρειται οπως και η 
τετελεσµενη πραξη.  
 
2. Ο απλος συνεργος µιας απο τις αξιοποινες πραξεις που αναφερονται στα αρθρα 250 (αξιοποινες 
πραξεις), 251 (διακινδυνευση ασφαλειας αεροσκαφους εν πτησει), 252 (διαταραξη λειτουργιας 
αερολιµενα) η 253 (παρανοµη καταληψη αεροσκαφους) τιµωρειται µε την ποινη του αυτουργου. 

 
Αρθρο 256 

 
Εκπροσωπος νοµικου προσωπου 

 
Οταν ο κυριος αεροσκαφους ή ο εκµεταλλευοµενος αυτο ή ο κυριος αεροδροµιου ή ο 
εκµεταλλευοµενος αυτο ειναι νοµικο προσωπο, ο κατα το καταστατικο η τον νοµο εκπροσωπος 
του νοµικου προσωπου τιµωρειται µε τις ποινες που προβλεπονται για τον κυριο ή τον 
εκµεταλλευοµενο. 
 

Αρθρο 257 
 

916148126 
Πεδιο εφαρµογης 

 
Οι διαταξεις των αρθρων 243 (διοικητικες παραβασεις) εως και 255 (αποπειρα και συνέργεια) δεν 
εφαρµοζονται σε αεροσκαφη ή αεροδροµια ή τµηµατα αεροδροµιων που χρησιµοποιουνται για 
στρατιωτικους, τελωνειακους ή αστυνοµικους σκοπους. 
 

Αρθρο 258 
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∆ιεθνεις συµβασεις και αλλοι νοµοι 

 
1. Το πεδιο εφαρµογης στην ∆ηµοκρατια των διαταξεων της διεθνους συµβασεως του Σικαγου 
1944, της διεθνους συµβασεως του Τοκυο 1963, της διεθνους συµβασεως της Χαγης 1970 και της 
διεθνους συµβασεως του Μοντρεαλ 1971, οπως συµπληρωθηκε µε τo πρωτοκολο του Μοντρεαλ 
1988, επεκτεινεται, ωστε, εκτος απο τις διεθνεις πτησεις, να καλυπτονται και ολες οι εσωτερικες 
πτησεις αεροσκαφων. 
 
2. Υπο την επιφυλαξη των αρθρων 250 (αξιοποινες πραξεις) εως και του παροντος αρθρου 
παραγραφος 1, οι διαταξεις των διεθνων συµβασεων που αναφερονται στην παραγραφο 1 διεπουν 
ολα τα ζητηµατα που αφορουν αξιοποινες πραξεις κατα της ασφαλειας της πολιτικης αεροποριας. 
 
3. Ο περι του Αδικηµατος της Αεροπειρατειας Νοµος 1972 και ο περι Αδικηµατων κατα της 
Ασφαλειας της Πολιτικης Αεροποριας Νοµος του 1973 καταργουνται. 
 
4. Υπο την επιφυλαξη της παραγραφου 2, ο Ποινικος Κωδικας εφαρµοζεται και στο πεδιο της 
πολιτικης αεροποριας. 
 

ΚEΦAΛAIO ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 

271495223 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Αρθρο 259 

 
Εξουσιοδοτησεις προς το Υπουργικο Συµβουλιο 

 
24(α) του 114(Ι) του 2004. 
1. Χωρις να θιγονται οι διαταξεις του αρθρου 6 παραγραφοι 1 και 2 του περι της Συµβασεως 
∆ιεθνους Πολιτικης Αεροποριας του 1944 και ∆εκατριων Πρωτοκολλων αυτης του 1947 εως 1984 
(Κυρωτικου) και περι Συναφων Θεµατων Νοµου του 1988, το Υπουργικο Συµβουλιο 
εξουσιοδοτειται να εκδιδει κανονισµους δηµοσιευοµενους στην Επισηµη Εφηµεριδα της 
∆ηµοκρατιας, περι εκτελεσεως του παροντος Νοµου και εν γενει ρυθµισεως της πολιτικης 
αεροποριας, καθως και επιβολης τελων για την εκδοση ή ανανεωση αδειων ή πιστοποιητικων ή 
διενεργεια ελεγχων ή για την υποβολή αιτήσεων που σχετίζονται µε την πολιτική αεροπορία. Ιδιως 
εξουσιοδοτειται το Υπουργικο Συµβουλιο να εκδιδει κανονιστικες ή/και ατοµικες πραξεις 
(αναλογα µε την εκαστοτε εξουσιοδοτηση) για τα εξης θεµατα, οπως προσδιοριζονται ιδιαιτερα 
στις παρατιθεµενες εκαστοτε διαταξεις του παροντος Νοµου: 
 
 - κρατικη ρυθµιση και εποπτεια (αρθρο 8 παραγραφοι 1 και 2), 
 
3(α) του 49(Ι) του 2011. 
 - Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α),· 
 
3 του 159(Ι) του 2007. 
- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β), 
 
- επιδειξη σηµατων αεροσκαφων (αρθρο 9 παραγραφος 2), 
 
- πιστοποιητικο πτητικης ικανοτητας (αρθρο 16 παραγραφος 3), 
 

5685865 
- εγγραφα φεροµενα επι του αεροσκαφους (αρθρο 18 παραγραφος 2), 
 
- αποδοχη αλλοδαπων αδειων ιπταµενου τεχνικου πληρωµατος (αρθρο 22), 
 
- ρητρα δηµοσιου συµφεροντος (αρθρο 34 παραγραφοι 2 και 3), 
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- τεχνικος ελεγχος αεροδροµιων (αρθρο 35 παραγραφος 7),  
 
- τελη αερολιµενα – γενικοι κανονες (αρθρο 43 παραγραφος 3), 
 
9 του 96(Ι) του 2011. 
-Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 9). 
 
24(γ) του 114(Ι) του 2004. 
- χρονοθυριδες διαγράφηκε. 
 
- παροχη υπηρεσιων εδαφους σε τριτους (αρθρο 69 παραγραφος 2), 
 
- αµοιβαιοτητα (αρθρο 80), 
 

839918136 
- υπηρεσιες προς αεροσκαφη (αρθρο 83 παραγραφος 5), 
 
- υπηρεσιες προς επιβατες (αρθρο 84 παραγραφοι 2 και 3), 
 
- ασφαλεια αερολιµενων (αρθρο 87 παραγραφος 4), 
 
- κοστος (αρθρο 90 παραγραφος 3), 
 
- αποφυγη συγκρουσεως (αρθρο 108 παραγραφος 7), 
 
- αδεια εκµεταλλευσεως (αρθρο 112 παραγραφος 5), 
 
- πιστοποιητικο αεροµεταφορεα (αρθρο 123 παραγραφος 4), 
 
24(δ) του 114(Ι) του 2004. 
- δυνητικες εξαιρεσεις διαγράφηκε. 
 
24(ε) του 114(Ι) του 2004. 
-κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισµό λειτουργίας αεροσκαφών (άρθρο 211), 
 

914308726 
- νοµικο καθεστως διερευνησεως (αρθρο 220 παραγραφος 1), 
 
- προστιµο (αρθρο 246 παραγραφος 2), 
 
2. Το Υπουργικο Συµβουλιο εξουσιοδοτειται επισης να εκδιδει κατα την παραγραφο 1 
κανονισµους για την αναχαιτιση αλλοδαπων πολιτικων αεροσκαφων που υπεριπτανται του 
εδαφους της ∆ηµοκρατιας χωρις την προς τουτο εξουσιοδοτηση ή για τα οποια υπαρχει ευλογη 
υποψια οτι χρησιµοποιουνται για σκοπους ασυµβιβαστους προς τους προβλεποµενους στην διεθνη 
συµβαση του Σικαγου 1944. Το αρθρο 4 (κυριαρχια επι του εναεριου χωρου) παραγραφοι 4 και 5 
δεν θιγεται. 
 
3. Υπο την επιφυλαξη της παραγραφου 1 του παροντος αρθρου, το αρθρο 6 παραγραφος 2 
περιπτωση (ιζ) του περι της Συµβασεως ∆ιεθνους Πολιτικης Αεροποριας του 1944 και ∆εκατριων 
Πρωτοκολλων αυτης του 1947 εως 1984 (Κυρωτικου) και περι Συναφων Θεµατων Νοµου του 
1988 καταργειται. 
 
4. Το Υπουργικο Συµβουλιο µπορει µε κανονισµο να εκχωρει στον Υπουργο ή αλλο διοικητικο 
οργανο την αρµοδιοτητα να εκδιδει, τροποποιει ή καταργει κανονισµους που αφορουν ενα ή 
περισσοτερα απο τα αναφεροµενα στην παραγραφο 1 θεµατα. Το Υπουργικο Συµβουλιο µπορει να 
ανακαλεσει οποτεδηποτε την εκχωρηση αυτη. Κανονισµοί, που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό, 
µπορεί να προβλέπουν ότι οποιεσδήποτε διατάξεις τους τίθονται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα 
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καθορίζει ο Υποργός µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  
 
5. Οι κατα τις παραγραφους 1 και 2 εκδιδοµενοι κανονισµοι κατατιθενται στην Βουλη των 
Αντιπροσωπων, η οποια τους εγκρινει ή τους απορριπτει εντος προθεσµιας τριαντα ηµερων απο 
την καταθεση τους. Αν η Βουλη εγκρινει τους κανονισµους ή η προθεσµια των τριαντα ηµερων 
περασει απρακτη, οι κανονισµοι δηµοσιευονται στην Επισηµη Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας και 
τιθενται σε ισχυ απο την ηµερα της δηµοσιευσεως τους 
 
6. Το Υπουργικο Συµβουλιο εξουσιοδοτειται να εκδιδει αποφασεις, δηµοσιευοµενες στην Επισηµη 
Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας, µε τις οποιες – 
 
- εκδιδει, ανανεωνει, τροποποιει, αναστελλει και ανακαλει αδειες αερολιµενα (αρθρο 33 
παραγραφοι 2 και 10, αρθρο 34 παραγραφος 2, και αρθρο 247 παραγραφος 8), 
 
- διοριζει τα µελη και τον προεδρο της Αρχης Αδειων (αρθρο 112 παραγραφος 5), 
 

897374749 

- οριζει τη συνθεση, θητεια και αποδοχες του αρχιεπιθεωρητη και των επιθεωρητων της Επιτροπης 
∆ιερευνησεως Αεροπορικων Ατυχηµατων και Συµβαντων (αρθρο 223 παραγραφος 1), 
 
- διοριζει τον αρχιεπιθεωτηρη και τους επιθεωτητες της Επιτροπης ∆ιερευνησεως Αεροπορικων 
Ατυχηµατων και Συµβαντων (αρθρο 223 παραγραφος 2). 
 
2 του 112(Ι) του 2008. 
6Α. Οι κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου δύνανται να εξουσιοδοτούν 
τον Υπουργό να εκδίδει διατάγµατα, για τη ρύθµιση της διαδικασίας άσκησης ιεραρχικής 
προσφυγής κατά των αποφάσεων ή πράξεων ιατρικών εξεταστών που εκδίδουν ιατρικά 
πιστοποιητικά στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή στους εκπαιδευόµενους ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας. 
 
3(β) του 49(Ι) του 2011 
 
7. Οι Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά 
Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 8Α του 
Νόµου, δύνανται να εξουσιοδοτούν την Αρµόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας προς 
τους φορείς και υπηρεσίες που εµπλέκονται στην ασφάλεια των αεροµεταφορών, οι οποίες 
ανάλογα µε την περίπτωση, περιέχουν δεσµευτικές ή µη δεσµευτικές διατάξεις. 
 
3(β) του 49(Ι) του 2011 
 
8. Οι Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα Εθνικά 
Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 8Α του 
Νόµου, δύνανται να θεσπίζουν διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων τους και των 
εκδιδόµενων δυνάµει αυτών τεχνικών οδηγιών ασφάλειας. 
 

Αρθρο 260 
 

Εξουσιοδοτησεις προς τον Υπουργο 
 

1. Ο Υπουργος εξουσιοδοτειται να εκδιδει µε διαταγµατα, δηµοσιευοµενα στην Επισηµη 
Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας, κανονιστικες ή/και ατοµικες πραξεις (αναλογα µε την εκαστοτε 
εξουσιοδοτηση) για τα εξης θεµατα, οπως προσδιοριζονται ιδιαιτερα στις παρατιθεµενες διαταξεις 
του παροντος Νοµου: 
 

516963303 
- ορισµος αεροσκαφους (αρθρο 2), 
 
- κυριαρχια επι του εναεριου χωρου (αρθρο 4 παραγραφος 3), 
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- δικαιωµα χρησεως του εναεριου χωρου (αρθρο 5 παραγραφος 1),  
 
- απαγορευµενες περιοχες (αρθρο 6), 
 
- περιορισµοι αεροπορικων µεταφορων (αρθρο 7 παραγραφοι 1, 2, 3, 4)), 
 
- κρατικη ρυθµιση και εποπτεια (αρθρο 8 παραγραφος 8), 
 
4(α) του 49(Ι) του 2011 
-Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α), 
 
4 του 159(Ι) του 2007. 
- Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Άρθρο 8Β), 
 
- αδεια χειριστη αεροσκαφους (αρθρο 20 παραγραφος 8),  
 

389337778 

- υπολοιπο ιπταµενο τεχνικο πληρωµα (αρθρο 21), 
 
- αποδοχη αλλοδαπων αδειων ιπταµενου τεχνικου πληρωµατος (αρθρο 22 παραγραφος 1), 
 
- ρητρα δηµοσιου συµφεροντος (αρθρο 34 παραγραφοι 2 και 3), 
 
- δηµοσια και ιδιωτικη χρηση αεροδροµιων (αρθρο 40 παραγραφος 4), 
 
10(α) του 96(Ι) του 2011. 
- Τέλη αερολιµένα για αεροπορικά δροµολόγια προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό χώρο (άρθρο 46 παράγραφος 6.) 
 
- παροχη υπηρεσιων εδαφους σε τριτους (αρθρο 69 παραγραφος 3), 
 
- επιλογη παρόχων (αρθρο 73 παραγραφος 1), 
 
- περιορισµοι κατα την πτηση (αρθρο 107 παραγραφος 2), 
 
25(1)(α) του 114(Ι) του 2004. 
- παρεκκλισεις διαγράφηκε. 
 

266293942 
25(1)(β) του 114(Ι) του 2004. 
 - προβληµατα διαγράφηκε. 
 
25(1)(γ) του 114(Ι) του 2004. 
- αποζηµιωση διαγράφηκε. 
 
25(1)(δ) του 114(Ι) του 2004. 
- δυνητικες διαγράφηκε. 
 
25(1)(ε) του 114(Ι) του 2004. 
- καθορισµος διαγράφηκε. 
 
6(α) του 6(Ι) του 2008. 
- απαλλαγες διαγράφηκε. 
 
- κανονες και προτυπα αεροναυτιλιας (αρθρο 261), 
 
- τέλη EUROCONTROL (άρθρο 262). 
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2. Ο Υπουργος εξουσιοδοτειται να εκδιδει µε αποφασεις, δηµοσιευοµενες (υπο την επιφυλαξη της 
παραγραφου 4) στην Επισηµη Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας, κανονιστικες ή/και ατοµικες πραξεις 
για τα εξης θεµατα, οπως προσδιοριζονται ιδιαιτερα στις παρατιθεµενες διαταξεις του παροντος 
νοµου: 
 
- κυριαρχια επι του εναεριου χωρου (αρθρο 4 παραγραφοι 4 και 5), 
 

90686678 
- δικαιωµα χρησεως του εναεριου χωρου (αρθρο 5 παραγραφος 1), 
 
- περιορισµοι αεροπορικων µεταφορων (αρθρο 7 παραγραφος 2), 
 
- κρατικη ρυθµιση και εποπτεια (αρθρο 8 παραγραφοι 2 και 4), 
 
4(β) του 49(Ι) του 2011 
-Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Άρθρο 8Α), 
 
- υποχρεωση νηολογησεως (αρθρο 9 παραγραφος 1), 
 
- εγγραφή (αρθρο 11 (παραγραφος 2), 
 
- ρητρα δηµοσιου συµφεροντος (αρθρο 14), 
 
- αποδοχη και επικυρωση αλλοδαπων αδειων (αρθρο 22) 
 
- αδεια αεροδροµιου (πεδιου προσγειωσεως) (αρθρο 33 παραγραφοι 2 και 10), 
 

439224779 
- ρητρα δηµοσιου συµφεροντος (αρθρο 34 παραγραφοι 2 και 3), 
 
- κρατικη εποπτεια επι των αεροδροµιων (αρθρο 36 παραγραφος 3), 
 
- περιορισµοι χρησεως (αρθρο 41 παραγραφοι 1 και 2), 
 
10(β) του 96(Ι) του 2011. 
- Εποπτική Αρχή Αερολιµενικών Τελών (άρθρο 52 παράγραφος 2). 
 
25(2)(α) του 114(Ι) του 2004 
- συντονιστης διαγράφηκε, 
 
25(2)(β) του 114(Ι) του 2004 
- περιφερειακα διαγράφηκε. 
 
- αυτοεξυπηρετηση (αρθρο 70 παραγραφος 20, 
 
- συγκεντρωµενη υποδοµη (αρθρο 71 παραγραφος 1),  
 
- εγκριση (αρθρο 75 παραγραφος 1), 
 

365961551 
- παρεκκλισεις (αρθρο 72 παραγραφοι 1 και 40), 
 
- κανονες λειτουργιας και χρησεως αερολιµενα (αρθρο 81 παραγραφοι 2 και 3), 
 
- υπηρεσιες προς αεροσκαφη (αρθρο 83 παραγραφος 4), 
 
- ευρυθµη λειτουργια πεδιων προσγειωσεως δηµοσιας χρησεως 
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 (αρθρο 86), 
 
- ασφαλεια λοιπων αεροδροµιων (αρθρο 88),  
 
- αντικειµενο και πεδιο εφαρµογης (προσβαση σε αεροπορικες γραµµες) (αρθρο 129 παραγραφος 
2),  
 
25(2)(γ) του 114(Ι) του 2004 
- παρεκκλιση διαγράφηκε. 
 
25(2)(δ) του 114(Ι) του 2004 
- υποχρεωση διαγράφηκε. 
 
25(2)(ε) του 114(Ι) του 2004 
- υποχρεωση διαγράφηκε. 
 

356198012 
25(2)(στ) του 114(Ι) του 2004 
- προβληµατα διαγράφηκε. 
 
25(2)(ζ) του 114(Ι) του 2004 
- καταργηση διαγράφηκε. 
 
25(2)(η) του 114(Ι) του 2004 
- διαδικασια διαγράφηκε. 
 
25(2)(θ) του 114(Ι) του 2004 
- πληροφορηση διαγράφηκε. 
 
25(2)(ι) του 114(Ι) του 2004 
- ελεγχος διαγράφηκε. 
 
25(2)(ια) του 114(Ι) του 2004 
- µη παροχη διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιβ) του 114(Ι) του 2004 
- προστιµο διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιγ) του 114(Ι) του 2004 
- ανεξαρτητοι ελεγκτες διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιδ) του 114(Ι) του 2004 
- πιστοποιηση διαγράφηκε. 
 

11648297 
25(2)(ιε) του 114(Ι) του 2004 
- δυνητικες απαλλαγες διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιστ) του 114(Ι) του 2004 
- χρηση διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιζ) του 114(Ι) του 2004 
- προσωρινες διαγράφηκε. 
 
25(2)(ιη) του 114(Ι) του 2004 
- δυνητικες διαγράφηκε. 
 
6(β)(i) του 6(Ι) του 2008. 
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- δυνητικες διαγράφηκε. 
 
6(β)(ii) του 6(Ι) του 2008. 
- περαιτερω διαγράφηκε. 
 
6(β)(iii) του 6(Ι) του 2008. 
- απαλλαγες διαγράφηκε. 
 
6(β)(iv) του 6(Ι) του 2008. 
- περιορισµος διαγράφηκε. 
 
- προσωρινες απαλλαγες (αρθρο 209), 
 

354318439 
25(2)(ιθ) του 114(Ι) του 2004 
- δυνητικες διαγράφηκε. 
 
- υποχρεωση διερευνησεως (αρθρο 217 παραγραφος 1), 
 
17 του 124(Ι) του 2012. 
- παροχή συνδροµής στα θύµατα αεροπορικών ατυχηµάτων και στους συγγενείς τους (άρθρο 230Β 
παράγραφος 1 και 7), 
 
- προστιµο (αρθρο 246 παραγραφος 1), 
 
- αναστολη και ανακληση της αδειας (αρθρο 247 παραγραφος 8), 
 
25(2) του 114(Ι) του 2004 
- απαγορευση απογειωσεως (αρθρο 249 παραγραφοι 1 και 20). 
 
25(2)(κ) του 114(Ι) του 2004 
- εναρξη διαγράφηκε. 
 
3. Ο Υπουργος µπορει µε διαταγµα, δηµοσιευοµενο στην Επισηµη Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας, 
να εκχωρει στην αρµοδια αρχη την αρµοδιοτητα να εκδιδει, τροποποιει ή καταργει διαταγµατα ή 
αποφασεις που αφορουν ενα ή περισσοτερα απο τα αναφεροµενα στις παραγραφους 1 και 2 
θεµατα. Ο Υπουργος µπορει να ανακαλει οποτεδηποτε την εκχωρηση αυτη. 
 

836745023 
4(γ) του 49(Ι) του 2011 
4. Η κατα την παραγραφο 2 δηµοσιευση παραλειπεται για τις εκδιδόµενες αποφάσεις αναφορικά 
µε τα Εθνικά Προγράµµατα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας του Άρθρου 8Α και τις διαδικασίες, 
πρακτικές και πρότυπα ασφάλειας που ρυθµίζουν θέµατα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας, το 
περιεχόµενο των οποίων χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτικό ή περιορισµένης χρήσης (διανοµή) 
καθώς και στις περιπτωσεις πραξεων περι διενεργειας ελεγχου η οταν εκ της φυσεως της 
συγκεκριµενης ατοµικης πραξεως δεν υπαρχει επαρκης χρονος για την δηµοσιευση. 
 
5. Τα κατα τις παραγραφους 1 και 3 εκδιδοµενα διαταγµατα του Υπουργου τιθενται σε ισχυ απο 
την ηµερα της δηµοσιευσεως τους η την ρητα προβλεποµενη µεταγενεστερη ηµεροµηνια. 
 
4(δ) του 49(Ι) του 2011 
 
6. Οι αποφάσεις και τα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου και αφορούν τα 
Εθνικά Προγράµµατα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 8Α 
του Νόµου δύνανται να εξουσιοδοτούν την αρµόδια αρχή να εκδίδει τεχνικές οδηγίες ασφάλειας 
προς τους φορείς και υπηρεσίες που εµπλέκονται στην ασφάλεια των αεροµεταφορών, οι οποίες 
ανάλογα µε την περίπτωση, περιέχουν δεσµευτικές ή µη δεσµευτικές διατάξεις. 
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Aρθρο 261 
 

Κανονισµοι των Συνδυασµενων Αρχων Πολιτικης Αεροποριας και του Ευρωπαϊκου Οργανισµου 
για την ασφαλεια της Αεροπλοϊας 

 
1. Ανευ επηρεασµου των διαταξεων του αρθρου 38 της ∆ιεθνους Συµβασεως του Σικαγου 1944 και 
του αρθρου 4 του περι της Συµβασεως ∆ιεθνους Πολιτικης Αεροποριας του 1944 και ∆εκατριων 
Πρωτοκολλων αυτης του 1947 εως 1984 (Κυρωτικου) και περι Συναφων Θεµατων Νοµου του 
1988, µε διάταγµα ο Υπουργος υιοθετεί τους κανονισµους των Συνδυασµενων Αρχων Πολιτικης 
Αεροποριας (JAR) ή οποιοδηποτε προτυπο Eurocontrol: 
 
Νοειται οτι η υιοθετηση τετοιων κανονισµων ή προτυπων µπορει να γινεται µε αναφορα στους 
τιτλους των. 
 
2. Απο την εκδοση διαταγµατος βασει της παραγραφου 1, οι υιοθετουµενοι κανονισµοι και 
προτυπα εχουν αµεση ισχυ εντος της ∆ηµοκρατιας.  
 
3. Αντιτυπα των κατα την παραγραφο 1 κανονισµων και προτυπων τηρουνται στα γραφεια της 
αρµοδιας αρχης και το κοινο εχει προσβαση σ’ αυτα. 
 

545654237 
4. Τηρουµενων των διαταξεων οποιασδηποτε νοµοθεσιας, που καθοριζει τις διαδικασιες συναψης 
συµβασεων κρατικων προµηθειων ή συµβασεων στους τοµεις του υδατος, της ενεργειας των 
µεταφορων ή των τηλεπικοινωνιων, η αρµοδια αρχη παραπεµπει στα προτυπα Eurocontrol, που 
υιοθετηθηκαν βασει του παροντος Νοµου, οταν προκειται για αγορα εξοπλισµου αεροναυτιλιας.  
 

Αρθρο 262 
 

Τελη του Ευρωπαικου Οργανισµου για την Ασφαλειατης Αεροπλοιας (Εurocontrol) 
 

1. Τα τελη αεροναυτιλιας, τα οποια καθοριζονται, τιµολογουνται και εισπραττονται απο τον 
Ευρωπαικο Οργανισµο για την Ασφαλεια της Αεροπλοιας (Eurocontrol) και καταλογιζονται στους 
χρηστες των κατα την πτηση εξυπηρετησεων αεροναυτιλιας, οφειλονται απο κοινου και 
κεχωρισµενως απο τον εκµεταλλευοµενο και τον κυριο του αεροσκαφους. 
 
2. Τα κατα την παραγραφο 1 τελη, τα οποία αφορούν όλην την περιοχή πληροφοριών πτήσεων του 
Eurocontrol, ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και εισπραττονται ως δηµοσια τελη, υστερα απο αιτηση του 
Eurocontrol. Το αρθρο 247 (αναστολη και ανακληση αδειας) παραγραφος 5 και το αρθρο 249 
(απαγορευση απογειωσεως) δεν θιγονται. 
 
3. Σε περιπτωση υπερηµεριας τελων ο εν λογω Οργανισµος ή ο Γενικος Εισαγγελεας της 
∆ηµοκρατιας µπορει, υστερα απο αιτηση του εν λόγω Οργανισµού, να ζητει απο το αρµοδιο 
δικαστηριο την εκδοση διαταγµατος για την κρατηση ή/και την αναγκαστικη πωληση του 
αεροσκαφους στο οποιο αναφερονται τα τελη. 
 
4. Ο Υπουργός γνωστοποιει µε διάταγµα τους ορους και τις διαδικασιες για τον καθορισµο των εν 
λόγω τελων και τους όρους πληρωµής και το ύψος της τιµής της µονάδας και τα επιτόκια για τις 
καθυστερηµένες πληρωµές.  
 

Αρθρο 263  
 

Καταργηση διαταξεων 
 

887859702 
1. Με την εναρξη ισχυος καθεµιας διαταξεως του παροντος Νοµου, συµπεριλαµβανοµενης της 
δυναµει του παροντος Νοµου εκδιδοµενης δευτερογενους νοµοθεσιας, καταργουνται οι παροµοιου 
περιεχοµενου διαταξεις αλλων νοµων, συµπεριλαµβανοµενης της δυναµει των νοµων αυτων 
εκδιδοµενης δευτερογενους νοµοθεσιας. Καταργουνται ιδιως – 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
- ο περι Αεροδροµιων Νοµος µαζι µε τον περι Αεροδροµιων (Τροποποιητικο) Νοµο του 2001 , 
 
- το περι Αεροπλοιας ∆ιαταγµα του 1955 εως 1958 µαζι µε τον περι Τροποποιησεως του περι 
Αεροπλοιας ∆ιαταγµατος (Αρ. 2) Νοµο του 1989. 
 
26 του 114(Ι) του 2004. 
2. Οι καταργητικές διατάξεις του άρθρου 258 (διεθνείς συµβάσεις και άλλοι νόµοι) παράγραφος 3 
και του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συµβούλιο) παράγραφος 3 δεν θίγονται. 
 
3. Υπο την επιφυλαξη των παραγραφων 1 και 2, προγενεστερες διαταξεις παραµενουν εν ισχυι 
στον βαθµο που δεν αντιτιθενται στις διαταξεις του παροντος Νοµου. 
 

Αρθρο 264 
 

Εναρξηισχυος επιφυλαξεις και µεταβατικες διαταξεις 
 

1. Ο παρων Nοµος αρχιζει να ισχυει σε ηµεροµηνία που θα ορισει ο Υπουργος µε γνωστοποιηση 
στην Επισηµη Εφηµεριδα της ∆ηµοκρατιας: 
 
Νοειται οτι ο Υπουργος µπορει να ορισει διαφορετικες ηµεροµηνιες για την εναρξη ισχυος 
διαφορων διαταξεων του παροντος Νοµου. 
 

641943991 
2. ∆ιαταξεις, οι οποιες αναγνωριζουν ωφεληµατα στα Κρατη Μελη της Ευρωπαικης Ενωσεως, στα 
εκει νηολογηµενα αεροσκαφη, στα κοινοτικα αεροδροµια, στους κοινοτικους αεροµεταφορεις και 
στους εγκαταστηµενους στην Ευρωπαικη Ενωση παρόχους υπηρεσιων εδαφους χωρις την 
προυποθεση της αµοιβαιοτητας, αρχιζουν να ισχυουν απο την προσχωρηση της ∆ηµοκρατιας στην 
Ευρωπαικη Ενωση.  
 
3. ∆ιαταξεις, οι οποιες αναγνωριζουν ωφεληµατα στα Κρατη που ανηκουν στον Ευρωπαικο Κοινο 
Αεροπορικο Χωρο, στα εκει νηολογηµενα αεροσκαφη, στα εκει ευρισκοµενα αεροδροµια, στους 
αεροµεταφορεις που εκει απεκτησαν αδεια εκµεταλλευσεως και στους εκει εγκαταστηµενους 
παρόχους υπηρεσιων εδαφους χωρις την προυποθεση της αµοιβαιοτητας αρχιζουν να ισχυουν απο 
την υπογραφη, κυρωση και έναρξη ισχύος στη ∆ ηµοκρατία της σχετικης συµβασεως. 
 
27 του 114(Ι) του 2004. 
 
28 του 114(Ι) του 2004. 
28. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που ορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων µε Γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 


