
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

7 Ιουλίου 2022 

Αρ. 297/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, 

σκοπός τους 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. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε για την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων 

κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με ζητήματα που 

προέκυψαν σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας για 

χρήστες μοτοσικλέτας, τον περιορισμό σε κατόχους μαθητικής άδειας μοτοσικλέτας 

χρήσης της μοτοσικλέτας για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και τη συνοδεία 

μαθητευόμενων οδηγών μοτοσικλέτας από εκπαιδευτή οδηγό. 



Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Η ανάγκη αξιολόγησης της καταλληλότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και 

της ασφαλούς μετακίνησης των επιβαινόντων σε αυτά, μετά το περιστατικό 

σοβαρής μηχανικής βλάβης σε υπεραστικό λεωφορείο.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) 

(Αρ. Φακ. 23.03.039.165-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία 

ενημερώθηκε για το πρόσφατο περιστατικό σοβαρής μηχανικής βλάβης σε υπεραστικό 

λεωφορείο.  Την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι πρακτικές που 

ακολουθούνται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τακτικό τεχνικό έλεγχο των 

λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για αστικές και υπεραστικές διαδρομές, οι ενέργειες 

που έχουν ληφθεί για διερεύνηση του προαναφερθέντος περιστατικού, καθώς και το 

ενδεχόμενο εντατικοποίησης των τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την 

επιτροπή, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια ετήσιων τεχνικών ελέγχων στα λεωφορεία, 

καθώς και για τους απροόπτους ελέγχους που διενεργούνται από επόπτες του 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την Αστυνομία.  Αναφορικά με το πρόσφατο 

περιστατικό, ο ίδιος εκπρόσωπος, καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής 

υπεραστικών διαδρομών ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο ελέγχθηκε και 

κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση.  Πέραν αυτού, σημείωσαν ότι έχει προγραμματιστεί 

τεχνικός έλεγχος για όλα τα λεωφορεία της επηρεαζόμενης εταιρείας και η εν λόγω 

εταιρεία αναμένεται να ανανεώσει τον στόλο της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες 

υπεραστικών διαδρομών εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.   

 

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, Κώστα 

Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή, Σταύρου Παπαδούρη και Παύλου 

Μυλωνά) 

(Αρ. Φακ. 23.03.039.150-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, παρουσία των 

κυβερνητικών αρμοδίων, η συζήτηση του οποίου επικεντρώθηκε στο φαινόμενο της 

έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στα αστικά κέντρα των 

πόλεων. 

Την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα που 

λαμβάνονται ή εξετάζονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όπως, μεταξύ άλλων, η προώθηση της χρήσης 

]των μέσων μαζικής μεταφοράς, η αλλαγή ωραρίου στα σχολεία και η μετακίνηση της 

ώρας κατά την οποία διενεργούνται δημόσια έργα.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του θέματος σε μελλοντική 

συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εμπλεκόμενες φορείς και 

τα κυβερνητικά τμήματα να υποβάλουν τις θέσεις τους γραπτώς, καθώς και για να 

ενημερωθεί η επιτροπή για την εξέλιξη των ενεργειών ή δράσεων της κυβέρνησης για 

αντιμετώπιση του πιο πάνω ζητήματος.  

 

4. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.053-2022) 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.054-2022) 

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

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022) 

Τα μέλη της επιτροπής τοποθετήθηκαν, κεκλεισμένων των θυρών επί των πιο πάνω 

νομοσχεδίων και κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση νομοθετικού 

πλαισίου για τη ρύθμιση της χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής 

κινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια ή σκούτερ). 

 



7. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.02.062.192-2021) 

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

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.191-2022) 

(Προτάσεις νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 

Τα μέλη της επιτροπής τοποθετήθηκαν, κεκλεισμένων των θυρών, επί των πιο πάνω 

προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του νομοθετικού 

πλαισίου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους από τους επιβαίνοντες σε 

ποδήλατα και να παρασχεθεί η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης της εν λόγω 

παράβασης.  

 

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

Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01062.173-2021) 

Τα μέλη της επιτροπής τοποθετήθηκαν, κεκλεισμένων των θυρών, επί 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 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). 

 

10. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση για τους πιο πάνω κανονισμούς, 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.    

Σημειώνεται ότι ουδεμία τροπολογία υποβλήθηκε επί των ως άνω κανονισμών ενώπιον 

της επιτροπής.  

 

11. Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ Φακ. 23.01.062.136-2021) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου 

είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του βασικού νόμου που προβλέπει για τη 

ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων. 

Σημειώνεται ότι ουδεμία τροπολογία υποβλήθηκε επί του νομοσχεδίου ενώπιον της 

επιτροπής.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 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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