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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σήμερα, 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών 

Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές 

Μεταφορές Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.025-2023) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση θεσμικού πλαισίου ώστε να παρασχεθεί στον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου και των εκπομπών αερίων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές 

μεταφορές. 

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

επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.030-2023) 



Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

Νόμου ώστε, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 181/2011 και ανάθεσης 

συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών, να οριστεί ως αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών το οποίο ενεργεί 

μέσω του Διευθυντή του, εις αντικατάσταση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και 

Έργων. 

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

επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εφαρμογή Αποφάσεων και Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα Θέματα Θαλάσσιων Μεταφορών) Νόμος του 

2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.005-2023) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση νόμου πλαισίου για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των κανονισμών 

και αποφάσεων της Ε.Ε. στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ιδιαίτερα για θέματα που 

άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

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

επόμενη συνεδρία της.  

 

4. Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Ταχογράφου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.175-2022) 

 

5. 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 αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@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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