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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, στις 11.00 π.μ., έχει ως 

ακολούθως: 

 

A. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.00 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. Νομοθετική Εργασία: 

 11.15 π.μ. 1. (α) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των 

Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.173-2022) 

 

   (β) Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της 

Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.174-2022) 

 

   Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

Εναρμονιστικά νομοσχέδια. 

    [Εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

(ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 

96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 

2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2012» και «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1054 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά 

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 

περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω 

ταχογράφων».] 

 

 12.15 μ.μ. 2. Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.182-2022) 
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   Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.  

Εναρμονιστικό νομοσχέδιο. 

[Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση».] 

 

 

                                                                                           

                                                                                                Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
 

 

Σημειώσεις: 

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

- Για το B1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και 

του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των 

εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ και του Συνδέσμου Οδηγών 

Τουριστικών Λεωφορείων.  

 

[Σύνολο ατόμων: 34.  15 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το B2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 

ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και 

ΠΟΒΕΚ.  

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  11 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. 

 

1η Μαρτίου 2023  

ΧΚ/ΠΙ 
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