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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, 29 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός 

του οποίου είναι η δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ν.Ε.Π.Ε.) με μοναδική αποστολή την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών 

πλοίων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 

σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών και του 

καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες 

κυπριακών πλοίων. 

Αφού προέβη και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση επί αναθεωρημένου 

κειμένου, η επιτροπή προχώρησε στην τοποθέτηση και διαβούλευση επί 

τροπολογιών του νομοσχεδίου και αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια του 

σώματος κατά τη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2022.   

 



 

 

2. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.113-2022)  

 Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω 

νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η επίτευξη πληρέστερης εναρμόνισης με την 

Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος 

πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»). 

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις επί ορισμένων διατάξεων του 

νομοσχεδίου, εν σχέσει με τις οποίες έλαβαν τις απαραίτητες επεξηγήσεις από τα 

αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. 

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αποκατάσταση 

παραλείψεων κατά την αρχική εναρμόνιση με την προαναφερθείσα οδηγία, οι οποίες 

αφορούν, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα της πρώτης πρόσβασης στο επάγγελμα από 

αποφοίτους σχολών κρατών μελών και στην αναγνώριση κεκτημένων δικαιωμάτων 

κατόχων πτυχίων παλαιότερων ετών.   

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως η συζήτηση συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης 

και λήψης τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.   

 

3. Ο Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

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. 

Την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση της 

χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές ασύλου, καθώς και το ενδεχόμενο 

σαφέστερου διαχωρισμού μεταξύ επαγγελματιών και ιδιωτών οδηγών μοτοσικλέτας, 

ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση, ο έλεγχος και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η 

καταγγελία των πρώτων από τις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση παράβασης των 

υποχρεώσεών τους οι οποίες απορρέουν από το νομοσχέδιο.   

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση σε μεταγενέστερη 

συνεδρία της, μέχρι την οποία αναμένεται να αποσταλούν στην επιτροπή 

επιπρόσθετες εισηγήσεις σε επιμέρους ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη συζήτηση.     

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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