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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, 19 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022) 

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

σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών, ώστε, μεταξύ 

άλλων, να καταργηθούν τα τέλη εισόδου σε δώδεκα μουσεία που υπάγονται στο 

Τμήμα Αρχαιοτήτων, να επεκταθεί η δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε αρχαία μνημεία 

σε οικογένειες με τρία παιδιά και συνταξιούχους, καθώς και να προσφέρεται η 

δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα αρχαία μνημεία και μουσεία.   

Παρουσιάζοντας τις κυριότερες πρόνοιες των κανονισμών, ο Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην 

αύξηση της επισκεψιμότητας στα μουσεία και αρχαία μνημεία της Κύπρου, όπως και 

στην προώθηση του γαμήλιου τουρισμού.  

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων δημοτικών αρχών και των φορέων του 

τουριστικού τομέα χαιρέτισαν την προτεινόμενη τροποποίηση, εξέφρασαν  ωστόσο 

επιφυλάξεις σε σχέση με το ύψος των προβλεπόμενων τελών για την τέλεση 



πολιτικών γάμων σε αρχαία μνημεία και μουσεία, τον μέγιστο αριθμό 

παρευρισκομένων στους γάμους αυτούς, καθώς και την τέλεση των εν λόγω γάμων 

μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων αυτών. 

Η επιτροπή θα συνεχίσει με το στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης επί των υπό 

αναφορά κανονισμών σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

  

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

Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας).  

(Αρ. Φακ. 23.02.062.166-2021) 

Η επιτροπή συζήτησε, κεκλεισμένων των θυρών, 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 δημοσίας τάξης. 

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

 

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

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.089-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η αναστολή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, διατάξεων του 

περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου οι οποίες αφορούν στην υποχρεωτική εγκατάσταση 

και χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά κάτω των έξι ετών κατά τη μεταφορά 

τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών 

δραστηριοτήτων.   

Ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι η πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή 

από την επιτροπή σε συνέχεια αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος με τίτλο «Τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για 



υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία 

που εκτελούν σχολικές εκδρομές», κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές 

διατάξεις παραμένουν ανεφάρμοστες λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού λεωφορείων 

τα οποία πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω νομοθεσίας.  

Η εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

εισηγήθηκε όπως, μεταξύ άλλων, η απαιτούμενη χρήση συστήματος συγκράτησης 

πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, π.χ. στο ύψος του παιδιού, και να μην 

εξαρτάται από την προσκόμιση του παιδικού καθίσματος από τον γονέα.   

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το 

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει για το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 

των παιδιών.  Ο ίδιος μετέφερε εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων την πρόθεση του υπουργείου να εξαγγείλει προσεχώς σχέδιο μερικής 

επιχορήγησης επιχειρήσεων λεωφορειούχων, ώστε να προμηθευτούν κατάλληλα 

συστήματα συγκράτησης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των νηπιαγωγείων χωρίς 

να διακυβεύεται η ασφάλεια των παιδιών. 

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου, υπό το πρίσμα της πιο 

πάνω ανακοινωθείσας πρόθεσης του υπουργείου, κατά την επόμενη συνεδρία της. 

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. 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 
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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.  
 

 

http://www.parliament.cy/

