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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, 26 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Παρουσίαση από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας του έργου του υφυπουργείου του. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας για τις δράσεις και 

πρωτοβουλίες του υφυπουργείου του, με στόχο την προώθηση και περαιτέρω 

εδραίωση της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας διεθνώς.  Μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκε στη στρατηγική «SEAChange2030», η οποία αποτελείται από 35 

στοχευμένες δράσεις στον τομέα της ναυτιλίας, στον υπό διαμόρφωση θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό, στο σχέδιο παροχής φορολογικού κίνητρου σε πλοιοκτήτριες 

και πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες να εφαρμόζουν μέτρα για τη μείωση των ρύπων 

πέραν των προβλεπόμενων σε διεθνές επίπεδο, στην κρατική ενίσχυση προς τους 

ακτοπλόους για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης των σκαφών τους, στο 

επιτυχημένο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του COVID-19 για ναυτικούς, στην 

πρόθεση για δημιουργία γραφείων του υφυπουργείου στην Ιαπωνία για προσέλκυση 

πλοιοκτητών από την αγορά της Άπω Ανατολής, καθώς και στα προγράμματα 

γνωριμίας των μαθητών γυμνασίου με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τα ναυτικά 

επαγγέλματα.  Ο ίδιος ανέλυσε επιπρόσθετα τις ενέργειες του υφυπουργείου με 



σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, όπως, μεταξύ άλλων, τον σχεδιαζόμενο 

ψηφιακό μετασχηματισμό του υφυπουργείου και την προώθηση της μονοθυριδικής 

εξυπηρέτησης (one-stop shipping shop).  

Την επιτροπή απασχόλησαν επιπροσθέτως οι επιπτώσεις της πανδημίας και των 

κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κυπριακή ναυτιλία, σε σχέση με τις οποίες 

ενημερώθηκε από τον υφυπουργό για τις ενέργειες του υφυπουργείου του για 

μετριασμό των εν λόγω επιπτώσεων.  

 

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

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί το δικαίωμα 

οδήγησης στο οδικό δίκτυο από κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας 

και να καθοριστεί υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας από εκπαιδευόμενους 

οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς μοτοσικλέτας για επαγγελματική χρήση.  

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή για τη 

διαβούλευση την οποία πραγματοποίησαν τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου του 

με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την 

καταλληλόλητα του προβλεπόμενου υποχρεωτικού εξοπλισμού προστασίας, και 

εισηγήθηκε τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο, προκειμένου να αρθούν οποιεσδήποτε 

ανησυχίες των εν λόγω φορέων.    

Περαιτέρω, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυνατότητα αιτητών ασύλου να 

αποκτήσουν άδεια οδήγησης και συναφώς ο υπουργός αναφέρθηκε στο σχετικό 

ισχύον ενωσιακό δίκαιο, στη βάση του οποίου δικαιούχοι άδειας οδήγησης είναι τα 

άτομα με συνεχή εξάμηνη διαμονή στη Δημοκρατία, καθώς και στις προσπάθειες που 

γίνονται για καλύτερο συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ώστε να εξακριβώνεται το καθεστώς των αιτουμένων άδεια οδήγησης, 

καθώς και η διάρκεια διαμονής τους στη Δημοκρατία κατά την υποβολή της αίτησης.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε 

μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η υποβολή αναθεωρημένου κειμένου στη 

βάση των προαναφερθέντων εισηγήσεων του υπουργού. 



  

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

2022. 

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

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

Κανονισμοί του 2022. 

6. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2021. 

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

2021. 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, τη συζήτηση για τα πιο πάνω υπ’ αριθμόν 3 και 4 νομοσχέδια και 

κανονισμούς, υπ’ αριθμόν 5, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση της 

χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας.  

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναφερόμενος σε ανησυχίες των 

αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα περιορίσει σημαντικά 

τη χρήση των εν λόγω συσκευών, εισηγήθηκε τη διεύρυνση της χρήσης τους σε 

περιοχές με χαμηλά όρια ταχύτητας, ώστε με τη μείωση των ορίων ταχύτητας από τις 

δημοτικές αρχές να προωθηθεί ταυτόχρονα η μικροκινητικότητα στους δήμους και τις 

κοινότητες.  

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησαν οι υπ’ αριθμόν 6 και 7 

προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από τον κ. Χρύση Παντελίδη και 

αποσκοπούν στην τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε αφενός να 

καταστεί υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από το 

πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από τον επιβάτη αυτού 

κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο και αφετέρου η παραβίαση της υποχρέωσης 

αυτής να αποτελεί αδίκημα. καθώς και να συμπεριληφθεί το αδίκημα της μη χρήσης 

προστατευτικού κράνους στον περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο.  

Εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας πρότειναν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο 

κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να συνάδει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για 

τη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, ενώ εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την 



προβλεπόμενη ποινή. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν επίσης από ιδιώτες εμπλεκομένους 

ως προς το ενδεχόμενο η ρύθμιση αυτή να μειώσει σημαντικά τον αριθμό ποδηλατών.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει με το στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης των πιο πάνω 

σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς να καταθέσουν τις απόψεις ή εισηγήσεις τους γραπτώς.   

 

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  

 

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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