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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 21η Φεβρουαρίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω 

θέματα: 

 

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) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός 

των οποίων είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου 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 
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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». 

Στο πλαίσιο της συζήτησης επεξηγήθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και την 

εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας η σκοπιμότητα ορισμένων 

προτεινόμενων ρυθμίσεων και διευκρινίστηκαν ζητήματα που εγείρονται ενώ 

εκφράστηκαν επιφυλάξεις από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με 

προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η επιτροπή θα προχωρήσει στην κατ’ άρθρον εξέταση των 

νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.182-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου 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». 

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών 

αναφέρθηκαν στις βασικές αλλαγές που η προτεινόμενη νομοθεσία εισάγει σε σχέση 

με τη σχετική υφιστάμενη νομοθεσία της οποίας προτείνεται η κατάργηση. 

Εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων διατύπωσαν επιφυλάξεις σε σχέση με 

επιμέρους προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η επιτροπή θα προχωρήσει στην κατ’ άρθρον 

συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Email: parliamentary-commitees@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.  

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

