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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, 3 Νοεμβρίου 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 εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και της 

Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 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 συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές 

ασύλου και τις πιθανές συνέπειες στο δικαίωμα εργοδότησής τους ως αποτέλεσμα 

των προνοιών του νομοσχεδίου.    

Αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων 

υπουργείων και της Νομικής Υπηρεσίας, η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη 

συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 



2. Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

Αρ. Φακ. 23.01.063.153-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρο συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπου, για 

τρεις συνεχόμενες ημέρες, της πρόθεσης επιχείρησης για απόκτηση Άδειας Οδικής 

Χρήσης Μεταφορέα «Γ». 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε 

αναδιατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης, λαμβανομένων υπόψη των 

επιφυλάξεων και εισηγήσεων που εκφράστηκαν από τους εμπλεκομένους κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης.  

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία της 

επιτροπής, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια της αναγκαίας 

διαβούλευσης μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και των εμπλεκομένων.   

 

3. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.155-2022) 

Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρο συζήτηση του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι  η επιβολή σε επιχειρήσεις ή/και άλλους 

φορείς και πρόσωπα τα οποία εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με την οδική ασφάλεια, όπως οχήματα ή αλκοόλ, της υποχρέωσης να 

προωθούν κατάλληλα επικοινωνιακά μηνύματα για την ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.   

 

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

(Αρ. 4) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.089-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τους πιο πάνω κανονισμούς, 

σκοπός των οποίων είναι η Εναρμόνιση με την «κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 

2021/1716 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 



2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό των κατηγοριών οχημάτων λόγω τροποποιήσεων 

της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου» και την «κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 

2021/1717 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 

2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 

επικαιροποίηση ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την προσθήκη του 

συστήματος eCall στον κατάλογο των σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην 

αξιολόγηση των αστοχιών στα παραρτήματα I και III της εν λόγω οδηγίας». 

Αφού παρουσιάστηκαν οι απόψεις του αρμόδιου υπουργείου και των εμπλεκομένων, 

η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει με το στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της.   

 

5. Τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιτηρητές 

κατασκευαστικών έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου. 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.224-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση για το πιο πάνω θέμα.  Κατά τη 

συζήτηση, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα προβλήματα που προκύπτουν από την 

υποστελέχωση του επαρχιακού γραφείου του Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου και 

τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην έγκαιρη και επαρκή ολοκλήρωση των δημοσίων 

έργων Πάφου.  

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων την εξέταση πιθανών 

λύσεων και τη γραπτή ενημέρωσή της επ’ αυτού, αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

6. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.140-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Πρόεδρο της επιτροπής κ. Μαρίνο 

Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων και σκοπός της οποίας είναι παροχή της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης 



του αδικήματος της μη χρήσης φωσφοριζόντων διακριτικών κατά τη χρήση Συσκευών 

Προσωπικής Κινητικότητας. 

 

7. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

(Αρ.2) Νόμος του 2022. 

Αρ. Φακ. 23.01.063.164-2022 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για το πιο πάνω νομοσχέδιο, 

σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο σύμφωνα με την 

οποία η εγκυρότητα των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Επαγγελματικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους της. 

 

8. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης 

στα Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.151-2022)  

Η επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για το πιο πάνω νομοσχέδιο, 

σκοπός του οποίου είναι η επίτευξη εναρμόνισης με την «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 της 

Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και 

IV της Οδηγίας 92/29/ΕOK του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές 

προσαρμογές».  Επιπρόσθετα, το πιο πάνω νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της 

επιτροπής για σκοπούς διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών που ενδεχομένως 

θα υποβάλλονταν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.  Σημειώνεται ότι δεν 

υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες για το σκοπό αυτό.  

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 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
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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.  

 

http://www.parliament.cy/

