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30 Ιουνίου 2022 

Αρ. 283/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.053-2022) 

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.054-2022) 

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

Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε και ολοκλήρωσε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση για την πιο πάνω 

δέσμη νομοσχεδίων και κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση 

της χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια 

ή σκούτερ).  

Την επιτροπή απασχόλησαν οι προτεινόμενες αλλαγές επί του κατατεθειμένου 

κειμένου του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου, οι οποίες δόθηκαν σε γραπτό υπόμνημα του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενώπιον της επιτροπής.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.  



2 
 

 

4. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.192-2021)  

5. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2021.  

(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.191-2021)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, χωρίς την 

παρουσία προσκεκλημένων, και αφού ενημερώθηκε από τον εισηγητή της για το 

αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που είχε με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως, αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός των πιο πάνω προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους από τους 

επιβαίνοντες σε ποδήλατα.  

 

6. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 

Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.173-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, χωρίς την παρουσία 

προσκεκλημένων, και αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και 

λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.  

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού 

νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να επιτευχθούν η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, 

μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής 

Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς 

Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης 

Φυλακών των Ναυτικών (Σύμβαση STCW).  
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7. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας αναφορικά, πρώτον, με τον ελάχιστο στόλο οχημάτων και, 

δεύτερον, με το μέγιστο όριο ηλικίας των οχημάτων αυτών ως προϋποθέσεις για 

την παροχή των υπηρεσιών τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Ηλία Μυριάνθους) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.155-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία εκπροσώπων των 

αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα 

διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων, τα 

οποία επιδεινώθηκαν ένεκα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, καθώς και του 

πολέμου στην Ουκρανία.  Την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ο ελάχιστος 

στόλος οχημάτων, καθώς και το μέγιστο όριο ηλικίας των εν λόγω οχημάτων όπως 

αυτά καθορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τα πιθανά προβλήματα που 

προκαλούν στη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων και πώς η ενδεχόμενη 

τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου επιβάλλει την παροχή επαρκούς 

χρονικού πλαισίου στο αρμόδιο υπουργείο, ώστε να διεξέλθει της διαδικασίας της 

διαβούλευσης με όλους τους κυβερνητικούς αρμοδίους και εμπλεκόμενους φορείς. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε τη 

συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

8. Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

Η επιτροπή συζήτησε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τους πιο πάνω 

κανονισμούς από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης- 

Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και τους κ. Χαράλαμπο Θεόπεμπτου και κ. 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και 

επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επ’ αυτών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της 

ολομέλειας του σώματος.  
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9. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί του τελικού κειμένου των πιο 

πάνω κανονισμών και αποφάσισε όπως τους υποβάλει στην ολομέλεια του σώματος 

για έγκριση, σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας, αφού 

προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών, οι οποίες ενδεχομένως να 

υποβληθούν από βουλευτές του σώματος. 

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός των πιο πάνω κανονισμών είναι η σύσταση Εθνικής 

Επιτροπής Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας για την εκπόνηση Εθνικού 

Προγράμματος Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή των προνοιών 

του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944, της 

οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, ώστε να καθοριστεί ένα 

πλαίσιο καθοδήγησης και βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, πληρωμάτων, 

επιβατών και φορτίου στους αερολιμένες. 

 

10. Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.136-2021) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί του τελικού κειμένου του πιο 

πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε όπως το υποβάλει στην ολομέλεια του σώματος για 

ψήφιση, σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας, αφού 

προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών, οι οποίες ενδεχομένως να 

υποβληθούν από βουλευτές του σώματος. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους από τους 

επιβαίνοντες σε ποδήλατα. 

 

11. Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.011-2022) 
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Με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες, η πιο πάνω πρόταση 

νόμου θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς ψήφιση, σύμφωνα με την 

απόφαση της επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Παναγιώτα Χατζησίμου, Ανώτερη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 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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