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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022) 

2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους 

κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων από τη χρήση 

συστημάτων υπό πίεση στους χώρους εργασίας. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει την 

κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3.     Η ανάγκη επέκτασης του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με 

αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου, ώστε να καλύπτει τα παιδιά κάτω από 

18 χρόνων και τους ενήλικες πάνω από 70 χρόνων που εισέρχονται σε 

αναπηρικό αυτοκίνητο με τροχοκάθισμα. 

         (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Ανδρέα Αποστόλου.)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.062-2022) 

 



 

 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε την εφαρμογή του σχεδίου 

παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου, 

καθώς και την ανάγκη άρσης του ηλικιακού περιορισμού που περιλαμβάνεται στις 

πρόνοιες του εν λόγω σχεδίου, ώστε δικαιούχοι του να έχουν τη δυνατότητα να 

καθίστανται και ανήλικα άτομα κάτω των 18 χρόνων και ενήλικα άτομα άνω των 70 

χρόνων. 

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η παροχή οικονομικής 

βοήθειας για την αγορά αυτοκινήτου σε τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, η ανάγκη αναπροσαρμογής των προνοιών του υπό 

αναφορά σχεδίου προς άρση οποιωνδήποτε διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με 

αναπηρίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η ανάγκη αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων για 

ενίσχυση των παροχών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο.  

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της 

επιτροπής. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@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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