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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, 5 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

  

1. Συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και 

ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.005.001)  

 Η επιτροπή στο πλαίσιο της συνάντησης με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας 

ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των μέτρων που λαμβάνονται για 

αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή των επιδομάτων, 

δυνάμει του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμου, καθώς και για τις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης 

υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας μέχρι και τεσσάρων ετών, μέσω 

της καταβολής σημαντικού μέρους του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση των παιδιών 

σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις, 

μεταξύ άλλων, σε σχέση με την αναπροσαρμογή των προνοιών του Σχεδίου 

Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης 

από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας του ύψους ορισμένων εκ των υπό αναφορά 

επιδομάτων, τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του 

θεσμού της ανάδοχης οικογένειας.  



 Η επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με την Υφυπουργό 

Κοινωνικής Πρόνοιας εντός Σεπτεμβρίου, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που 

ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά 

την παρούσα συνάντηση. 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022) 

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

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών του πιο 

πάνω νομοσχεδίου και των κανονισμών, 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. Περαιτέρω, η 

επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς 

στην ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν 

λόγω συνεδρίας, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών οι 

οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές του σώματος.  

 

4.   Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.047-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών των πιο 

πάνω κανονισμών, 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. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει 

τους πιο πάνω κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που 

καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας, αφού προηγηθεί το στάδιο της 

διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από 

βουλευτές του σώματος. 

 

 



 

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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