ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24 Νοεμβρίου 2022
Αρ. 476/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε
συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.
3) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.231-2022)
Η επιτροπή συζήτησε, χωρίς την παρουσία καλεσμένων, το πιο πάνω νομοσχέδιο,
σκοπός του οποίου είναι η συμπερίληψη στον αντίστοιχο βασικό νόμο της μηχανικής
περιβάλλοντος ως ξεχωριστού κλάδου της μηχανικής επιστήμης και η αύξηση των
μελών του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(ΕΤΕΚ) από τριάντα σε τριάντα πέντε.
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη γραπτό αίτημα του ΕΤΕΚ για αναβολή της συζήτησης
του πιο πάνω νομοσχεδίου, μέχρι την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του
αναφορικά με τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης, αποφάσισε όπως
αναβάλει τη συζήτηση.

2.

Ο περί των Τεχνίτων Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.199-2021)

Η επιτροπή άρχισε την επί της αρχής και κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω
πρότασης νόμου η οποία κατατέθηκε εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σκοπό έχει την παροχή στον Διευθυντή του
Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών

Υπηρεσιών

του

Υπουργείου

Μεταφορών,

Επικοινωνιών και Έργων της εξουσίας να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 άδεια
τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι ασκούσαν το εν
λόγω επάγγελμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Αφού ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση, η επιτροπή προχώρησε στα στάδια της
τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης, καθώς και διαβούλευσης επί τροπολογιών
βουλευτών.

3.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ.
4) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.195-2022)

4.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου - Θέση Διευθυντή
(Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.104-2022)
Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρο συζήτηση για την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία
κατατέθηκε εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων και σκοπό έχει την προσθήκη πρόνοιας στον αντίστοιχο βασικό νόμο, ώστε να
διευκρινιστεί ότι ο Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(ΕΤΕΚ) δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου «Γενικός Διευθυντής» ως αυτός ορίζεται
στις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών
Διευθυντών) Νόμου.
Παράλληλα, η επιτροπή αποφάσισε την από κοινού συζήτηση της εν λόγω πρότασης
νόμου με τους πιο πάνω κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των
κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου και αφορούν το Σχέδιο
Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του ΕΤΕΚ, καθότι πρόκειται για συμπληρωματικά
μεταξύ τους νομοθετήματα.

Αφού ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου και των
πιο πάνω κανονισμών, η επιτροπή προχώρησε στα στάδια της τοποθέτησης και λήψης
τελικής απόφασης και διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών που θα
υποβάλλονταν στην ολομέλεια του σώματος.

5.

Τα προβλήματα και οι αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου
στον Κάππαρη Παραλιμνίου και οι πιθανές λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν,
ώστε να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
(Αρ. Φακ. 23.04.039.024-2022)
Η επιτροπή συνέχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία
ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι
σήμερα σε σχέση με την υλοποίηση του έργου και τα προβλήματα που ενδέχεται να
προκύψουν από τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίησή του ως αποτέλεσμα ενεργειών
για την τροποποίηση του σχετικού σχεδίου.
Η επιτροπή ζήτησε από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως αποστείλουν γραπτώς
τις θέσεις τους σε σχέση με τη δυνατότητα τροποποίησης του έργου και των
απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό ενεργειών ή προϋποθέσεων.

6.

Η έξαρση του φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο και
τρόποι αντιμετώπισής του.
(Αρ. Φακ. 23.04.038.640-2021)
Η επιτροπή άρχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία
ενημερώθηκε για την έκταση που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο
κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων

κυβερνητικών τμημάτων αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για
περιορισμό του φαινομένου και σε πιθανές λύσεις, που εξετάζονται.
Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της, μέχρι
την οποία απηύθυνε έκκληση στο Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε διαβούλευση με
τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τους φορείς της βιομηχανίας επεξεργασίας

αποβλήτων καταλυτών, ώστε να εξευρεθούν νομοθετικοί ή και άλλοι τρόποι
περιορισμού ή εξάλειψης του φαινομένου.

7.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2021
(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021)
Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης της πιο πάνω πρότασης νόμου, η
οποία κατατέθηκε έπειτα από εισήγηση των κ. Ηλία Μυριάνθους και Κωστή Ευσταθίου
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και σκοπό έχει την προσθήκη
ρύθμισης στον βασικό νόμο, ώστε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όχημα υπόκειται
σε μετατροπές, με αποτέλεσμα να προκαλεί ηχορρύπανση, αυτό να επαναφέρεται στην
προτέρα του κατάσταση.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής.
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