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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, 17 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 τη 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. 

Τα μέλη της επιτροπής αντάλλαξαν μεταξύ τους απόψεις για τις πρόνοιες του 

νομοσχεδίου και αποφάσισαν τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της. 

 

2. 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. 23.04.038.780-2022)  

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 ετοιμότητα του Τμήματος 

Οδικών Μεταφορών για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, εάν δεν 

υπάρξει κάποια εξέλιξη αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους 

εμπλεκόμενους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ώστε να θεσπιστούν καλύτερες 

πρακτικές για την ανταπόκριση σε σημεία συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας.  

Η συζήτηση, αφού ζήτησε από τους αρμοδίους τη σύγκληση κοινής συνάντησης με 

όλους του εμπλεκόμενους φορείς ως προς την επίσπευση εξεύρεσης πρακτικών 

λύσεων που θα ελαττώνουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σημεία 

μικρουσυγκρούσεων μηχανοκίνητων οχημάτων, αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Η ανάγκη διαπλάτυνσης του δρόμου Κυπερούντας-Δυμών-Ποταμίτισσας-Κάτω 

 Μύλου. 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.021-2022) 

4. Η ανάγκη ανακατασκευής του δρόμου Λεμεσού-Αγρού. 

     (Αρ. Φακ. 23.04.039.022-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, την 

αυτεπάγγελτη εξέταση των πιο πάνω θεμάτων, τα οποία ενεγράφηκαν έπειτα από 

εισήγηση των κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή, Αντρέα 

Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η επιτροπή 

ενημερώθηκε από τις κοινοτικές αρχές των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για τα 

προβλήματα που εντοπίζονται στους δρόμους Κυπερούντας-Δυμών-Ποταμίτισσας-

Κάτω Μύλου και Λεμεσού-Αγρού και την επιτακτική ανάγκη επίλυσής τους για τη 



διασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων των εν λόγω 

κοινοτήτων στο αστικό κέντρο.  

Η επιτροπή, αφού ζήτησε γραπτώς από το αρμόδιο υπουργείο την κατάθεση 

επιστολής στην οποία θα περιλαμβάνεται η πορεία υλοποίησης των εξαγγελθέντων 

έργων που έχουν τροχοδρομηθεί ως προς τη βελτίωσης των πιο πάνω οδικών 

δικτύων, αποφάσισε τη  συνέχιση της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής.  

 

5. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

 (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.195-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, παρουσία του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κυβερνητικών αρμοδίων και 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων σκοπός της οποίας είναι η προσθήκη 

πρόνοιας στον βασικό νόμο, ώστε να διευκρινιστεί ότι ο διευθυντής του 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου 

«Γενικός Διευθυντής» ως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου σε μεταγενέστερη 

συνεδρία της.  

 

6. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.231-2022)  

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων, κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, 

του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη προνοιών, ώστε ο 

κλάδος της Μηχανικής Περιβάλλοντος να περιληφθεί ως ξεχωριστός κλάδος της 

μηχανικής επιστήμης και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου να αυξηθούν από τριάντα σε τριάντα πέντε.  



Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων για τις κυριότερες πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, ζήτησε την γραπτή 

ενημέρωσή της από το ΕΤΕΚ ως προς την πρόθεσή του να συμπεριλάβει τον εν λόγω 

κλάδο ως ξεχωριστό κλάδο της μηχανικής επιστήμης με τη διασφάλιση της ανάλογης 

εκπροσώπησής του και αποφάσισε τη συζήτησή του εν λόγω νομοσχεδίου σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της.     

 

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

 (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.089-2022) 

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

      (Αρ. Φακ. 23.01.063.155-2022) 

H επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω νομοσχεδίων, για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση.   

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

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.140-2022) 

10. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.164-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

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 
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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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