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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, στις 11.00 π.μ., έχει ως 

ακολούθως: 

 

A. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 11.15 π.μ. 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022) 

(Κατάργηση της υποχρέωσης για επιθεώρηση των ατμολεβήτων, των 

ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων από επιθεωρητές του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας.) 

Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

 

 11.15 π.μ. 2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022) 

(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία 

των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων υπό πίεση στους χώρους 

εργασίας.) 

Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 12.15 μ.μ. - 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.)  

(1.3.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.062-2022) 

Έναρξη της συζήτησης. 
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Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα 
υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 

  1. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και 

των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.004-2022) 

 

  2. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.005-2022) 

 

  [Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε σε περίπτωση 

κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν γάμους με το 

ίδιο πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τη 

χρονική διάρκεια εκάστου γάμου και εφόσον συνολικά η έγγαμη συμβίωση είχε 

διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη.] 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις: 

 
1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:  

 - Για τα Β1 και Β2 θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ιδίου υπουργείου, καθώς και 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 22.  3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για τo Γ θέμα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες του ιδίου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 

Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Κυπριακής 

Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Οργάνωσης Παραπληγικών 

Κύπρου (ΟΠΑΚ) και της Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία.  

 

[Σύνολο ατόμων: 29.  10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
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2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που θα 

σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο.  

 

3. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος παρακαλείται όπως 

εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο.  

 

4. Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την είσοδό 

τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να φέρουν, 

απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση διπλής 

χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου FFP2 και 

να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας).  

 

 

 

18 Μαΐου 2022 

 

ΧΚ/ΠΙ 


