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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, 9 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη κατασκευή κυρτωμάτων σε δημόσιους δρόμους και 

τα προβλήματα που προκύπτουν στην ανθρώπινη υγεία. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρίστου Ορφανίδη)  

(7.7.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.174-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, τη 

συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις της 

κατασκευής κυρτωμάτων και για την εφαρμογή των προδιαγραφών κατασκευής τους, καθώς 

και για την λήψη άλλων μέτρων προστασίας της ασφάλειας των πεζών και των οδηγών, αντί 

των κυρτωμάτων. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  

 

2. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην φωτοελεγχόμενη 

συμβολή του δρόμου Δρομολαξιάς-Μενεού με το δρόμο προς το αεροδρόμιο 

Λάρνακας και τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσής του. 



(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Κώστα Κώστα, 

Βαλεντίνου Φακοντή, Ανδρέας Πασιουρτίδη, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Ορφανίδη και 

Χρύσανθου Σαββίδη)  

(19.5.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.126-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, τη 

συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση 

για τα προβλήματα που προκαλούνται συνεπεία της κυκλοφοριακής συμφόρησης που 

παρατηρείται στην περιοχή και από τους κυβερνητικούς αρμόδιους για τη διαδικασία που 

ακολουθείται προς επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@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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