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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, συνάντηση με τη νέα 

Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Μαρίνα Χατζημανώλη, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν 

θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. Η Υφυπουργός ενημέρωσε την επιτροπή, 

μεταξύ άλλων, για την υιοθέτηση της μονοθυριδικής εξυπηρέτησης της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας, την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και για την προσεχή διαδικασία εκλογής του νέου 

γενικού γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.   

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. 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). 



(Αρ. Φακ. 23.04.039.021-2022) 

Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της 

οποίας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση του εν λόγω έργου και 

ειδικότερα για την προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε 

προσφυγή κατά συγκεκριμένης πράξης απαλλοτρίωσης σχετικής με το έργο. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω θέματος σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα 

και Κωστή Ευσταθίου μεμονωμένου σοσιαλιστή βουλευτή). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός 

της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες μετακίνησης 

οχήματος το οποίο έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και την επαναφορά του 

στην προτέρα κατάσταση. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης της πρότασης νόμου σε 

μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

 



 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@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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