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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, Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022, και συζήτησε, παρουσία του Υπουργού 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι  περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 

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

των οποίων είναι η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας, η οποία ορίζεται ως αρμόδια για την εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος 

Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογήν ορισμένων προνοιών της  

Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944, της οποίας η Κυπριακή 

Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος.  Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στα 

πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές αναφορικά με τις διευκολύνσεις που 

προβλέπονται στο Παράρτημα 9 της εν λόγω Σύμβασης και αποσκοπεί στον 

καθορισμό πλαισίου καθοδήγησης και βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, 

πληρωμάτων, επιβατών και φορτίου στους αερολιμένες.  

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων φορέων εξέφρασαν τις αρχικές 

τους απόψεις επί των κανονισμών.  



Η επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

2. Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021. 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου για την ταυτοποίηση των κατόχων και 

χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου 

ομιλίας, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης. Η 

συζήτηση εστίασε στις θέσεις τις οποίες υπέβαλαν γραπτώς, μετά από αίτημα της 

επιτροπής, οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αφενός επανέλαβαν τις επιφυλάξεις 

τους ως προς τη δυνατότητα της πρότασης νόμου να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον 

οποίο προωθείται και αφετέρου επεξήγησαν αναλυτικά τις πρακτικές δυσκολίες, αλλά 

και τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να επιφέρει η ψήφισή της.   

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας εξέφρασαν εκ νέου τη συμφωνία επί της 

αρχής με την πρόταση νόμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα της 

προτεινόμενης ρύθμισης και τη συνακόλουθη ανάγκη κατάλληλου συντονισμού και 

συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των προαναφερθεισών εταιρειών, 

ώστε να υπερκερασθούν οι οποιεσδήποτε πρακτικές δυσκολίες.   

Η συζήτηση της πρότασης νόμου θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της.   

 

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

Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για το πιο πάνω νομοσχέδιο, η 

οποία θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: 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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