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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων για την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, στις 11.15 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.15 π.μ. 1.

  

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των 

προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.

  

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. 11.20 π.μ. - Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, κ.  Αλέξη Βαφεάδη. 

(Αρ. Φακ. 23.07.011.004) 

 

Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:  

  1. Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών 

Ταχογράφου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.175-2022) 

[Τροποποίηση του βασικού νόμου για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 

του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των 

οδικών μεταφορών.] 

 

  2. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού 

Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.183-2022) 

(Προσθήκη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 

διευκρίνιση ότι η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων παραμένει στον Υπουργό 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και συμμόρφωση με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των 

ετήσιων εκθέσεων των υφυπουργείων.)  

 

 
 
 
 
 

Διευθύντρια  

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  
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Σημειώσεις: 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε να παραστεί για το Β θέμα, ο Υπουργός 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Μαρτίου 2023 
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