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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, 13 Οκτωβρίου 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 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. 

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να υποβάλει τις τελικές του θέσεις 

για τα ζητήματα της χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές ασύλου και της 

τοποθέτησης διακριτικής σήμανσης σε μοτοσικλέτες κατά την οδήγησή τους για 

επαγγελματική χρήση, αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη 

συνεδρία της.   

 



 

2. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε 

έπειτα από εισήγηση των κ. Η. Μυριάνθους και Κ. Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και έχει ως σκοπό την προσθήκη ρύθμισης στον βασικό 

νόμο, ώστε, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όχημα υπόκειται σε μετατροπές, με 

αποτέλεσμα να προκαλεί οχληρία και ηχορρύπανση, αυτό να επαναφέρεται στην 

εργοστασιακή του κατάσταση. 

 Αφού παρουσιάστηκαν οι απόψεις του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας 

Κύπρου, η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της, 

ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διενέργεια διαβούλευσης μεταξύ των 

εισηγητών και των κυβερνητικών αρμοδίων για την επίλυση πρακτικών δυσκολιών που 

ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προνοιών της πρότασης νόμου.  

 

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

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.067-2022) 

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

(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.029-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, 

σκοπός των οποίων είναι η παροχή της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης του 

αδικήματος της χρήσης συγκεντρωτικού προβολέα σε φορτηγά οχήματα, ο καθορισμός 

του ύψους του σχετικού προστίμου και η παροχή της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας 

χρήσης συγκεντρωτικού προβολέα σε φορτηγά οχήματα κατά τη μετακίνησή τους εντός 

δύσβατων περιοχών και εργοταξίων. 

Αφού παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών και 

ακούστηκαν οι απόψεις των αρμόδιων κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, η επιτροπή ζήτησε όπως διασαφηνιστεί ο όρος «εργοτάξιο», 



ώστε να καταστεί πιο συγκεκριμένη η χρήση του συγκεντρωτικού προβολέα και  

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.02.063.112-2022) 

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

πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε έπειτα από εισήγηση του κ. Ανδρέα Αποστόλου, 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και έχει ως σκοπό την παροχή 

δυνατότητας σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης να 

υποβάλλει ταυτόχρονα, εάν το επιθυμεί, τη γραπτή συγκατάθεσή του, για να εγγραφεί 

στο αρχείο δοτών αίματος που τηρεί το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου με το στάδιο 

της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.  

 

6. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.113-2022) 

Η επιτροπή πραγματοποίησε τα στάδια της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης 

και της διαβούλευσης επί τροπολογιών για το πιο πάνω νομοσχέδιο και αποφάσισε την 

προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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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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