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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, 14 Ιουνίου 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. Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.047-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τους πιο πάνω κανονισμούς, 

σκοπός των οποίων είναι η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία, μεταξύ 

άλλων, θα είναι αρμόδια να ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανισμών του δημόσιου 



τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που πρέπει να πληρούν οι ιστότοποι και οι 

εφαρμογές για φορητές συσκευές των εν λόγω οργανισμών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, 

εκφράστηκαν οι σχετικές απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής, αποφάσισε να 

προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4.  Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται με αγορά 

υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ανδρέα Αποστόλου, Αντρέα 

Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1120-2021) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε την πορεία υλοποίησης των 

διεργασιών που πραγματοποιούνται για τον καταρτισμό σχεδίου δράσης προς 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, λόγω της αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος που διέπει 

την απασχόλησή τους από καθεστώς εργοδοτουμένου σε καθεστώς 

αυτοεργοδοτουμένου. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι 

πρόνοιες που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για τα προγράμματα που εφαρμόζει το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όπως αυτό θα τεθεί 

ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων για δημόσιο διάλογο, η ανάγκη επιτάχυνσης των 

σχετικών διεργασιών, ώστε το εν λόγω σχέδιο δράσης να εφαρμοστεί με την έναρξη 

της σχολικής χρονιάς 2022- 2023, καθώς και η αξιολόγηση των νέων δεδομένων που 

έχουν διαμορφωθεί μετά την εκδοθείσα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί 

σχετικής αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας.   

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της 

επιτροπής, ώστε να ελεγχθούν εκ νέου η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε 

σχέση με την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά θέμα, 

καθώς και η τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν από την 

εκτελεστική εξουσία προς τον σκοπό αυτό.   

 

 



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, 
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