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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, και συζήτησε, παρουσία του Υπουργού 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα πιο κάτω θέματα,: 

 

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

3. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2022. 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω δέσμη νομοσχεδίων 

και κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και 

διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια ή σκούτερ).   

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε συνοπτικά τις 

κυριότερες πρόνοιες των νομοσχεδίων και κανονισμών, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, 

στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησής των προαναφερθέντων συσκευών, τις 



απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη διάθεσή τους, καθώς και τον ελάχιστο 

εξοπλισμό των χρηστών των συσκευών αυτών.   

Οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων φορέων εξέφρασαν τις αρχικές τους απόψεις και 

επιμέρους επιφυλάξεις επί ορισμένων προνοιών των νομοσχεδίων και των 

κανονισμών.  

Η επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων και 

κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  

 

4. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν νομοθετικά 

κενά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.  Μεταξύ άλλων, 

το νομοσχέδιο ρυθμίζει το δικαίωμα οδήγησης στο οδικό δίκτυο από κατόχους 

μαθητικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας  και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας 

από εκπαιδευόμενους οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς μοτοσικλέτας για 

επαγγελματική χρήση. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε και επεξήγησε 

αναλυτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Οι 

εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν ανησυχία ως προς την πρακτική 

εφαρμογή ορισμένων πτυχών του νομοσχεδίου και το ενδεχόμενο να επιφέρουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 

γραπτώς.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι ο καθορισμός ελάχιστου αριθμού επιβατών τον οποίο επιτρέπεται να 

μεταφέρουν επιβατηγά οχήματα άδειας «Ε» (έκτακτες τουριστικές γραμμές), 

προκειμένου να διαφοροποιηθούν με σαφήνεια από τα οχήματα κατηγορίας «Τ» (ταξί).   



Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων αναφέρθηκε στην ανάγκη να αρθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση υπάρχει ως 

προς τις υπηρεσίες που δύναται να παρέχουν οι κάτοχοι άδειας «Ε» και άδειας «Τ», 

προκειμένου να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπηρεσιών, και 

αντηλλάγησαν  απόψεις.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε μελλοντική συνεδρία της.   

 

6. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί.  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος με τη διαδικασία της 

αυτεπάγγελτης εξέτασης, κατά την οποία επικεντρώθηκε στα προβλήματα που 

ενδεχομένως να δημιουργούνται στον ελεύθερο ανταγωνισμό από τον καθορισμό 

πάγιου κομίστρου (ταρίφας) για τα αστικά ταξί αναλόγως αποστάσεων.   

Συναφώς, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι σκοπός του 

καθορισμού πάγιου κομίστρου είναι η εκ προοιμίου ενημέρωση των καταναλωτών για 

τις χρεώσεις από τη χρήση υπηρεσιών ταξί, καθώς και για να αποφεύγεται η 

υπερχρέωση των καταναλωτών.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε μελλοντικό στάδιο. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 
 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 

 

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy


Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy 

 

 

 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή 
αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), 
μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, 
δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή 
έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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