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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε 

σήμερα, Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 

Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

   (Αρ. Φακ. 23.01.062.173-2021) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθούν η 

αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του 

καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, και η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης 

Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Σύμβαση STCW).   

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας παρουσίασαν συνοπτικά τις κυριότερες 

τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται με το νομοσχέδιο.  Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα 

συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.  

 



2.   Τα προβλήματα και οι αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου στον 

Κάππαρη Παραλιμνίου και οι πιθανές λύσεις που μπορεί να εξευρεθούν, ώστε 

να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Λίνου 

Παπαγιάννη, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Χρίστου Σενέκη) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.024-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που ενδεχομένως 

να δημιουργεί η υλοποίηση μέρους του έργου στους ιδιοκτήτες παρακείμενων τεμαχίων.  Η 

συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, παρουσία των πολιτικών 

προϊσταμένων των αρμόδιων υπουργείων.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 
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1. Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 
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1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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