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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, 1η  Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Προπαρασκευαστική συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της 

Βουλής των Γερόντων. 

(Αρ. Φακ. 11.15.001) 

Η Επιτροπή συμμετείχε σε συνεδρία που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων στο πλαίσιο των παρασκευαστικών εργασιών της 

για την 23η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων με θέμα «Η τρίτη ηλικία μπροστά στο 

φάσμα του κορονοϊού». Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της 

Βουλής των Γερόντων παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της, μέσω της οποίας, μεταξύ 

άλλων, υποβάλλονται τα αιτήματα της Βουλής των Γερόντων προς τους αρμόδιους 

φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς γήρανσης. Ακολούθως, 

ανταλλάγησαν απόψεις σε σχέση με τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να 

αναληφθούν, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των ηλικιωμένων. 



Η Επιτροπή αποφάσισε να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο 

στην προώθηση των σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων. 

 

2. Το εργασιακό καθεστώς των διανομέων (delivery) στην εστίαση και στις 

ψηφιακές πλατφόρμες διανομής προϊόντων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου 

Χριστόφια, Γιώργου Κουκουμά, Πανίκου Λεωνίδου και Χρίστου Σενέκη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.015-2022) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε για το υφιστάμενο 

πλαίσιο που διέπει την απασχόληση των διανομέων στην εστίαση και στις ψηφιακές 

πλατφόρμες διανομής προϊόντων. Συγκεκριμένα, την Επιτροπή απασχόλησαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθενται σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία τους, οι έλεγχοι που διεξάγει το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και η ανάγκη 

περαιτέρω ρύθμισης των όρων απασχόλησης των υπό αναφορά εργαζομένων εντός 

ενός αποτελεσματικού πλαισίου κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η 

συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία θα οριστεί εντός 

Μαΐου.  

 

3. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.163-2021) 

4. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)  

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.164-2021) 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών των πιο πάνω 

προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου 



νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται 

να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας και επιδόματος πατρότητας. Η Επιτροπή 

αποφάσισε να τις παραπέμψει στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο 

της διαβούλευσης επί τροπολογιών, οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από 

βουλευτές. 

 

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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