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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων που έχει οριστεί για αύριο Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, στις 11.15 π.μ. 

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 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. 11.30 π.μ. 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΩΡΑΣ 

Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Μαρίνα Χατζημανώλη. 

(Αρ. Φακ. 23.07.011.004) 

 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου 

(Κανονισμός 41Α): 

 12.30 μ.μ. 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΩΡΑΣ 

- Τα προβλήματα και οι αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του 

έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου και οι πιθανές λύσεις που 

μπορούν να εξευρεθούν, ώστε να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Λίνου Παπαγιάννη, 

Κυριάκου Χατζηγιάννη, Χρίστου Σενέκη και Γιαννάκη Γαβριήλ) 

(27.1.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.024-2022) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

Δ. Νομοθετική Εργασία: 

 1.15 μ.μ. - Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

(Ρύθμιση των διαδικασιών μετακίνησης οχήματος το οποίο έχει υποστεί 

μετατροπές και προκαλεί οχληρία και επαναφοράς του στην προτέρα 

κατάσταση.) 

 
Διευθύντρια  

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  
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Σημειώσεις: 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - 

 

Για το Β θέμα, η Υφυπουργός Ναυτιλίας. 

  

[Σύνολο ατόμων: 23. 4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)]. 

 

 - Για το Γ θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας Κύπρου, του Δήμου 

Παραλιμνίου και ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26. 7 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]. 

 

 - 

 

Για το Δ θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της 

Αστυνομίας Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, 

των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 

Αμμοχώστου, της Λέσχης Δικαιωμάτων Μοτοσικλετιστών Κύπρου (CMRC), του 

Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Μοτοσικλέτας και του σωματείου Mitsubishi Evo Club Cyprus.  
 

[Σύνολο ατόμων: 35. 16 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)]. 

 

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. 

 

 

 

29 Μαρτίου 2023 
ΝΚ/ΦΕ 
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