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Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης Λου-
κάς Λουκά θα συμμετά-

σχει στο Συμβούλιο υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Λουξεμβούργο 
κατά το διήμερο 26-27 Απριλί-
ου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο θα 
απασχολήσουν τα μέτρα πρόλη-
ψης (αποριζοσπαστικοποίηση) 
για την αντιμετώπιση τρομο-
κρατικών δραστηριοτήτων και 
η χρήση δεδομένων επιβατών 

αεροπορικών πτήσεων (δεδο-
μένα PNR) με σκοπό την πρόλη-
ψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη σχετικά με τρομοκρατικά 
και άλλα σοβαρά εγκλήματα. 
Επίσης, η δέσμευση και δήμευ-
ση των προϊόντων εγκλήματος 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
θέματα αμοιβαίας αναγνώρι-
σης μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ, σε σχέση με μέτρα προ-
στασίας προσώπων σε αστικές 
υποθέσεις. Εξάλλου, στο περι-
θώριο του Συμβουλίου και ενό-
ψει της κυπριακής πΠροεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ, τον 
ερχόμενο Ιούλιο ο υπουργός 
θα έχει επαφές με την ομόλογό 
του υπουργό της Φιλανδίας, κα-
θώς και με την υπουργό Εσω-
τερικών της Βρετανίας. Επίσης, 
θα συναντηθεί με Ευρωπαίους 
δημοσιογράφους που καλύ-
πτουν θέματα Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, στο 
πλαίσιο μίας πρώτης άτυπης 
συνάντησης αλληλογνωριμίας. 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης θα 
επιστρέψει στην Κύπρο το Σάβ-
βατο, 28 Απριλίου.

Την Τρίτη συμπληρώθηκαν 97 χρόνια από την γενο-
κτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Κόμματα 
και οργανώσεις με ανακοινώσεις τους εξέφρασαν αλ-

ληλεγγύη στον αρμενικό λαό και στηρίζουν την προσπά-
θεια για αναγνώριση της γενοκτονίας, αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας και καταδίκη της Τουρκίας. Ο πρόε-
δρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, μιλώντας το βράδυ 
της Δευτέρας σε εκδήλωση της Επιτροπής Μνήμης της Γε-
νοκτονίας των Αρμενίων, τόνισε την ανάγκη συλλογικής 
προσπάθειας που με μεθοδικότητα θα πρέπει να αναλη-
φθεί, για να τοποθετήσει το τουρκικό κράτος στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
στο Συμβούλιο υπουργών

Στο πλευρό των Αρμενίων η Κύπρος, 
97 χρόνια μετά τη γενοκτονία τους

Σημαντικές αλλαγές στις άδειες οδήγησης, 
που αφορούν κυρίως την περίοδο ισχύος 
τους, ενώ αυξάνονται από έξι μήνες έως 

ένα χρόνο οι ηλικίες που πρέπει να συμπληρώ-
σουν οι νέοι για άδειες μοτοσικλετών μεσαίου 
και μεγάλου κυβισμού.

Συγκεκριμένα, οι άδειες οδήγησης θα ισχύουν 
για 15 χρόνια, αντί όπως τώρα που η άδεια οδή-
γησης εκδίδεται και ισχύει μέχρι ο κάτοχός της 
να φτάσει την ηλικία των 70. Οι άδειες οδήγη-
σης φορτηγών και λεωφορείων θα πρέπει μάλι-
στα να ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια και όχι 
μέχρι τα 70 όπως είναι επίσης σήμερα. 

Επίσης, με το νομοσχέδιο - που εγκρίθηκε την 
Παρασκευή από το υπουργικό - και κατατίθεται 
στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, παραμέ-
νει η ηλικία των 17 για άδεια μοτοποδηλάτου 
και των 17 ½ για μαθητική άδεια αυτοκινήτου. 
Όμως, για να αποκτήσει κανείς άδεια μοτοσικλέ-
τας άνω των 125 κυβ. εκατοστών θα πρέπει να 
έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τα 20 του χρόνια 
- αντί 18 που είναι σήμερα - ενώ οπωσδήποτε 
θα πρέπει προηγουμένως να κατέχει δύο χρόνια 
άδεια για μοτοσικλέτα μέχρι 125 κ.εκ.

Για άδεια μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, ο 
κάτοχος της άδειας θα πρέπει να είναι τουλάχι-

στον 22 ετών - αντί 21 σήμερα - ενώ αν δεν είχε 
τουλάχιστον δύο χρόνια άδεια της χαμηλότερης 
κατηγορίας, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον τα 24 του χρόνια. Μάλιστα για τις 
κατηγορίες μέχρι 125 κ.εκ. και μεσαίου κυβι-
σμού, δεν θα επιτρέπεται να οδηγεί κάποιος με 
μαθητική άδεια στους δημόσιους δρόμους, παρά 
μόνο σε ιδιωτικό δρόμο ή σε χώρο κέντρου εκ-
παίδευσης. Ακόμα, για απόκτηση άδειας οδηγού 
λεωφορείου ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπλη-
ρώσει τα 24 του χρόνια - αντί 21 σήμερα - και 
για φορτηγό τα 21 χρόνια, αντί τα 18 που είναι 
σήμερα.  Ακόμα, στη νέα νομοθεσία ενσωματώ-
νονται οι έκτακτες προβλέψεις που εγκρίθηκαν 
το 2004 από τη Βουλή για τις προσωρινές άδειες 
οδήγησης Τουρκοκυπρίων που μεταβαίνουν από 
τα κατεχόμενα, ενώ πλέον ο Αρχηγός Εθνικής 
Φρουράς, θα μπορεί να εκδίδει άδειες για οδή-
γηση στρατιωτικών οχημάτων και από πολιτικό 
προσωπικό της Εθνικής Φρουράς.

Να σημειωθεί ότι από την περασμένη εβδο-
μάδα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει θέσει 
στην ιστοσελίδα του για δημόσια διαβούλευση 
και προσχέδιο νομοσχεδίου που αφορά σημα-
ντικές αλλαγές στις σχολές εκπαίδευσης οδηγών 
και τους εκπαιδευτές.

Αλλάζουν τα όρια στις ηλικίες 
για τις άδειες οδήγησης
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