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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, 23 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποίησε 

συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

επ’ ευκαιρία της αφυπηρέτησής του, τον οποίο ευχαρίστησε για την αγαστή συνεργασία καθ’ 

όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.053-2022) 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.054-2022) 

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

Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, 

την κατ’ άρθρον συζήτηση 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). 



2 
 

Την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και 

ειδικότερα κατά πόσο με αυτό σκοπείται η προώθηση χρήσης των εν λόγω συσκευών 

για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για σκοπούς ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς 

και το σκεπτικό πίσω από την χορήγηση στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της 

εξουσίας να καθορίζουν τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης τέτοιων συσκευών 

και οι δυνητικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της εν λόγω πρόνοιας.  

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

 

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

 Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.173-2021) 

Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου για την 

επόμενη συνεδρία της.  

 

5. Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022) 

 Η επιτροπή συζήτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι τέθηκαν εκ νέου ενώπιόν 

της, μετά από αναβολή της συζήτησής τους κατά τη συνεδρία της ολομέλειας του 

σώματος ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στα 

αρχαία μνημεία στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, καθώς 

το προβλεπόμενο ύψος του προστίμου ή της εγγυητικής επιστολής για τέτοιες ζημιές.  

 Την επιτροπή απασχόλησε περαιτέρω η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να 

καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων αναφορικά με την αξιοποίηση 

αρχαίων μνημείων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

 Λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων των εκπροσώπων του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων επί των 

ζητημάτων που τέθηκαν, η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της 

διαβούλευσης επί τροπολογιών σε επόμενη συνεδρία της.  
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6. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε να μεταθέσει την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω 

νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία της, ώστε το αρμόδιο υπουργείο εν τω μεταξύ να 

πραγματοποιήσει επιπρόσθετες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς 

αναφορικά με ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον υποχρεωτικό 

εξοπλισμό ασφαλείας για χρήστες μοτοσικλέτας, τον περιορισμό σε κατόχους 

μαθητικής άδειας μοτοσικλέτας να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες για επαγγελματικούς 

σκοπούς και τις πρόνοιες που αφορούν τη συνοδεία μαθητευόμενων οδηγών 

μοτοσικλέτας από εκπαιδευτή οδηγό.  

 

7. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σημεία μικροσυγκρούσεων 

μηχανοκινήτων οχημάτων λόγω της καθυστέρησης στην άφιξη των 

ασφαλιστικών εταιρειών και της διαδικασίας που ακολουθείται για την 

καταγραφή των περιστατικών. 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.780-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, το οποίο 

ενεγράφη έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου, με σκοπό τη διερεύνηση 

τρόπων επίλυσης του ζητήματος της παρακώλυσης της κυκλοφορίας που προκαλείται 

στα σημεία συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας εντός των πόλεων και των 

αυτοκινητοδρόμων και της συνακόλουθης ταλαιπωρίας για το σύνολο των πολιτών. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε για την εξέλιξη των 

προσπαθειών που καταβάλλονται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, την 

Αστυνομία Κύπρου και εμπλεκόμενους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ώστε, 

μεταξύ άλλων, να θεσπιστούν καλύτερες πρακτικές για την ανταπόκριση σε σημεία 

συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας ή και να εξευρεθεί τρόπος με τον οποίο το ζήτημα 

να ρυθμιστεί νομοθετικά. 

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί 

ο απαραίτητος χρόνος για ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων.   
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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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