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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, 9 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας) (Κανονισμοί) του 2021. 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός 

των οποίων είναι η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας για την εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης 

Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 

συμβαλλόμενο μέρος, ώστε να καθοριστεί ένα πλαίσιο καθοδήγησης και 

βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, πληρωμάτων, επιβατών και φορτίου στους 

αερολιμένες. 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών,  η 

συζήτηση των οποίων θα συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 



Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η διασαφήνιση του ορισμού του όρου «φορτηγό όχημα» σε 

σχέση με φορτηγά των οποίων η οδήγηση απαιτεί την κατοχή επαγγελματικής άδειας 

οδηγού, ώστε να σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο 

βάρος άνω των 7 500 κιλών, αντί με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 7 500 κιλών και άνω, 

όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων εξέφρασε τη συμφωνία του ως προς την προτεινόμενη 

ρύθμιση, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα διορθωθεί η υφιστάμενη πρόνοια, η 

οποία προκαλούσε παρερμηνείες.  

Λαμβανομένης υπόψη της σύμφωνης γνώμης της εκτελεστικής εξουσίας, η επιτροπή 

άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου και 

θα συνεχίσει τη συζήτηση με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης 

σε μεταγενέστερη συνεδρία της.   

   

3. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 

Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθούν η 

αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του 

καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, και η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων 

Εκπαίδευσης Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών 

(Σύμβαση STCW). 

Οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και η εκπρόσωπος της Νομικής 

Υπηρεσίας υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου στη 

βάση των επιφυλάξεων που εξέφρασαν τα μέλη της επιτροπής κατά την προηγούμενη 

συζήτηση του νομοσχεδίου.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως ολοκληρώσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του υπό 

αναφορά νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της.   

 



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

2022. 

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

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

Κανονισμοί του 2022. 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση για τα πιο πάνω νομοσχέδια και τους 

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

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

συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρόνοιες του νομοσχεδίου αναφορικά με την εξουσία 

των αρχών τοπικής διοίκησης να καθορίζει τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης 

των συσκευών αυτών.  

Η κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων και κανονισμών θα συνεχιστεί 

στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής.  

 

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

2021. 

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

2021. 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση για τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, 

οι οποίες κατατέθηκαν από τον κ. Χρύση Παντελίδη και αποσκοπούν στην 

τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση 

κράνους από τους επιβαίνοντες σε ποδήλατα.    

Κατά τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε 

τροποποιήσεις επί των προνοιών της πρότασης νόμου, που αφορούν τον καθορισμό 

των προδιαγραφών των απαιτούμενων κρανών, ώστε να συνάδουν με τις αντίστοιχες 

εν ισχύι πρόνοιες αναφορικά με τα μοτοποδήλατα.   

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε 

επιφυλάξεις ως προς την ποινικοποίηση της μη χρήσης κράνους από ποδηλάτες, τις 

οποίες θα καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή.   



Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των πιο πάνω προτάσεων νόμου 

σε επόμενη συνεδρία της.  

 

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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