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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, 3 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Ταχογράφου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.175-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, τη 

συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εφαρμογή 

ορισμένων διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 165/14 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον 

τομέα των οδικών μεταφορών.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού 

Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.183-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, τη 

συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη συγκεκριμένων 



αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η διευκρίνηση ότι η εξουσία έκδοσης 

διαταγμάτων παραμένει στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η 

συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την ηλεκτρονική 

υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των υφυπουργείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την 

ανάρτησή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του υφυπουργείου εντός καθορισμένου χρονικού 

πλαισίου.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το 

κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που 

προκύπτουν. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνου Μουσιούττα, Παύλου 

Μυλωνά, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή και Σταύρου 

Παπαδούρη) 

(16.6.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.150-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, 

τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε εκ νέου για τα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που προγραμματίζονται για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου, περιλαμβανομένων της αλλαγής των ωραρίων λειτουργίας της δημόσιας 

υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών μονάδων, της περαιτέρω ανάπτυξης λεωφορειολωρίδων 

και της αύξησης των διαθέσιμων λεωφορείων και των διαδρομών τους, της βελτίωσης των 

υποδομών και της ενίσχυσης της αστυνόμευσης για καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας.  

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να υποβάλουν 

χρονοδιαγράμματα για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μακροπρόθεσμα μέτρα που 



προτίθενται να λάβουν για την απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αποφάσισε 

τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 
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Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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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.  

 

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

