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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 8  Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

(Αρ. Φακ. 11.09.003) 

Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κατά την οποία η 

τελευταία παρουσίασε έκθεσή της με θέμα «Η αύξηση της ανεργίας των νέων, συνεπεία 

της πανδημίας του κορονοϊού, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη 

στήριξής τους», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 5ης Βουλής των 

Νέων Αντιπροσώπων. Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων σημείωσε τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και 



υπέβαλε προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας 

στους νέους.  Ακολούθως ανταλλάγηκαν απόψεις σε σχέση με τις δράσεις και τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για αύξηση της απασχόλησης των νέων.  Η 

Επιτροπή αποφάσισε να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο στην 

προώθηση των σχετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και να 

εγγράψει, με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, σε επόμενη συνεδρία της, θέμα προς 

εξέταση αναφορικά με τη διασφάλιση της πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των 

νέων επ’ αμοιβή. 

 

2. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία ξεχωριστής νομοθεσίας για τα 

άτομα με αναπηρίες η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.050-2022) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε την πορεία υλοποιήσης της 

δέσμευσης της εκτελεστικής εξουσίας για ετοιμασία ξεχωριστού νομοθετικού πλαισίου 

που να διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το οποίο να διασφαλίζει την 

πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η συζήτηση του θέματος 

αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Μαΐου, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που 

ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την πορεία ετοιμασίας του εν λόγω 

νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που 

τέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με τον δημόσιο διάλογο που αυτή θα 

πραγματοποιήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς προς τον σκοπό αυτό.  

 

 



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  

 

 

 

 

Επαφές 

 

1. Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια 
 

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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