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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ. 

Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΒτΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ  

1.  2.1 Κλιματική ουδετερότητα, 
ενεργειακή απόδοση και διείσδυση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 
ΑΠΕ. 
 
Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
(TSOC) από την αρμόδια Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου για να 
διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στον 
ανταγωνισμό και την προώθηση της 
υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 
 

- «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός)  Νόμος 
του 2021». 

23.4.2021. Δεκέμβριος 2021. 

2. 3.3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
 
Νομοθετικό πλαίσιο για διευκόλυνση 
των στρατηγικών επενδύσεων. 
 

«Ο περί της Διευκόλυνσης των 
Επενδύσεων Νόμος του 2019». 

6.12.2019. Μάρτιος 2022. 
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3-5. 3.4.1. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης. 
 
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
και βελτίωση των διαδικασιών και 
της λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης για καλύτερη χάραξη και 
εφαρμογή πολιτικής.  
 
Εισαγωγή νέου πλαισίου για την 
αξιολόγηση και επιλογή των 
υποψηφίων για την πλήρωση κενών 
θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και 
νέων κανονισμών για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των 
εργαζομένων.  
  

- «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος». 
 
- «Ο περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Προαγωγή, 
Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο 
Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμος». 
 
- «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί». 
 

11.10.2019. 
 
 
11.10.2019. 
 
 
 
 
 
11.10.2019. 

Δεκέμβριος 2021. 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 

6-8. 3.4.2. Μεταρρύθμιση τοπικής 
αυτοδιοίκησης και χωροταξικού 
σχεδιασμού.  

- «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020».  
 

- « Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
  

- «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων 
Νόμος του 2015».  
 
 
 
 
 
 

13.3.2020. 
 
 
13.3.2020. 
 
 
15.7.2015. 

Δεκέμβριος 2021. 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
Ιούνιος 2024. 
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9-15 3.4.3. Μεταρρύθμιση δικαστικού 
συστήματος.  
 
Αποτελεσματικότητα και 
λειτουργικότητα της δικαιοσύνης.  
 
 
Δέσμευση για μείωση των 
καθυστερημένων υποθέσεων που 
εκκρεμούν στα δικαστήρια: 
 

- Μέχρι Δεκέμβριο 2021 υποβολή 
Σχεδίου Δράσης για την μείωση των 
καθυστερημένων υποθέσεων.  

 

- Μέχρι Ιούνιο 2024 μείωση 
καθυστερημένων υποθέσεων κατά 
20%.  

 

- Μέχρι Ιούνιο 2026 μείωση 
καθυστερημένων υποθέσεων κατά 
40%.  
 
 

Αναθεωρημένα Νομοσχέδια που 
αφορούν στη μεταρρύθμιση της 
δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας - 
μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της 
δομής και της λειτουργίας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη 
δημιουργία ξεχωριστού Εφετείου για 
την αντιμετώπιση των 
καθυστερημένων υποθέσεων – backlog: 
 
- «Ο περί της Δέκατης Έκτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2021».  
 
- «Ο περί Απονομής της 
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  
 
- «Ο περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  
 
Νομοσχέδια για την ίδρυση και 
λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και 
Ναυτοδικείου στην Κύπρο:  
 
- «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου 
και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019».  
 
- «Ο περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.5.2019. 
 
 
 
30.5.2019. 
 
 
 
30.5.2019. 
 
 
 
 
 
 
6.5.2019. 
 
 
6.5.2019. 
 
 

Τα νομοσχέδια 
συμπεριλαμβάνονται 
στο Σχέδιο Δράσης 
που θα υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 
Δεκέμβριο του 2021, 
με στόχο να 
επιτευχθεί η 
δέσμευση της 
Κυπριακής 
Δημοκρατίας για 
μείωση των 
καθυστερημένων 
υποθέσεων κατά 20% 
μέχρι τον Ιούνιο 2024 
και κατά 40% μέχρι 
τον Ιούνιο 2026. 
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- «Ο περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2019 - για την επέκταση των κλιμάκων 
δικαιοδοσίας του Ανώτερου 
Επαρχιακού Δικαστή και του 
Επαρχιακού Δικαστή». 
 
- «Ο περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 - για 
τη δημιουργία, στα πλαίσια του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου, νέας ειδικής 
δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που 
προκύπτουν από ή σε σχέση με 
πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα. 
 

2.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
25.1.2019. 
 

16- 18. 3.4.4. Καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Βελτίωση του νομοθετικού και 
θεσμικού πλαισίου για 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 
Σύσταση νέου φορέα - Αρχής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς  
 
 
 

- «Ο περί της Σύστασης και 
Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά 
της Διαφθοράς Νόμος του 2019»  
 
- «Ο περί της Διαφάνειας στις 
Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων 
Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2019». (lobbying και 
θεμάτων ασυμβίβαστου).  
 
- «Ο περί Αναφοράς Πράξεων 
Διαφθοράς Νόμος του 2017» (για την 
προστασία όσων αποκαλύπτουν 
στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις 
διαφθοράς). 
 

22.3.2019 
 
 
 
14.6.2019. 
 
 
 
 
 
18.5.2017. 

Μάρτιος 2022. 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
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19-23. 3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής 
και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 
 
Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για την 
αντιμετώπιση των Μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων – 
ΜΕΧ.  
 
Αντιμετώπιση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού – ATP  
 
 
 
 

-  «Ο περί Αγοραπωλησίας 
Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021». 
 
-  «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 
 
-  «Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 
 
- Ο Περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (τροποποιητικός) (Αρ.1) 
Νόμος του 2021».  
 
-  «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για 
την Άμυνα της Δημοκρατίας  
(τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 
2021». 
 

5.3.2021.  
 
 
 
 
5.3.2021. 
 
 
 
5.3.2021. 
 
 
 
8.3.2021.  
 
 
 
8.3.2021. 

Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ. 

 

Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ  

1.  2.1 Κλιματική ουδετερότητα, 
ενεργειακή απόδοση και διείσδυση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 
ΑΠΕ. 
 
Εισαγωγή πράσινης φορολογίας. 
 

Νομοσχέδιο για την εισαγωγή: 
 (α) του φόρου άνθρακα στα καύσιμα για τους 
τομείς της οικονομίας που δεν εμπίπτουν στο 
Σύστημα Εμπορίας Ρύπων,  
(β) της σταδιακής εισαγωγής περιβαλλοντικού 
τέλους ύδατος, και,  
(γ) τέλος οικιακών αποβλήτων/σκυβαλότοπων. 
 

Ιούνιος 2023. 

2-3. 2.1 Κλιματική ουδετερότητα, 
ενεργειακή απόδοση και διείσδυση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 
ΑΠΕ. 
 
Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου 
για αποθήκευση ενέργειας με στόχο 
την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. 
 
 
 
 

- Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΔΜ).  
 
- Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ). 

Δεκέμβριος 2021. 
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4. 2.1. Κλιματική ουδετερότητα, 
ενεργειακή απόδοση και διείσδυση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 
ΑΠΕ. 
 
Δημιουργία διαδικτυακού One-Stop-
Shop για τη διευκόλυνση της 
πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αλλά 
και αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, καθώς 
και τη διευκόλυνση της υλοποίησης 
ενεργειακών αναβαθμίσεων σε 
κτήρια.  
 

«Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  
 

Δεκέμβριος 2025. 

5. 2.2. Βιώσιμες μεταφορές.  
 
σταδιακή κατάργηση των πλέον 
ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε 
αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα 
ρύπανσης. 
 

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.  Δεκέμβριος 2023. 

6. 2.2. Βιώσιμες μεταφορές.  
 
Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου 
για την ανάπτυξη μιας 
διαλειτουργικής και 
αποτελεσματικής υποδομής 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων και για τη ρύθμιση της 
σχετικής αγοράς. 
 
 

Υποβολή νομοθετικής πρότασης. Δεκέμβριος 2024. 
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7. 2.2. Βιώσιμες μεταφορές. 
Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος 
Μεταφορών με τη χρήση 
τεχνολογιών Ψηφιακού Αντίγραφου 
(Digital Twin) για συλλογή, διαχείριση 
και ανάλυση δεδομένων, 
επιτρέποντας την παρακολούθηση 
και την αναπαραγωγή των φυσικών 
δικτύων κινητικότητας με την 
πρόβλεψη για τη λήψη αποφάσεων 
σεναρίων πραγματικής ζωής. 
 

Αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση λόγω 

συλλογής προσωπικών δεδομένων για να υπάρχει 

συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Δεκέμβριος 2025. 

8. 3.1.1. Ανθεκτικός και ανταγωνιστικός 
πρωτογενής τομέας. 
 
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για βελτίωση του 
εμπορίου και της συμμετρίας 
πληροφοριών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων, 
μεταξύ παραγωγών-εμπόρων-
αγοραστών. 
 

Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές 
(ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο. 

Ιούνιος 2022. 

9. 3.1.4. Κυκλική Οικονομία. 
 
Ίδρυση Συντονιστικού Φορέα μεταξύ 

κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 

Εφαρμογή Νομοθεσίας μέσω της οποίας θα ιδρυθεί 
και θα λειτουργήσει ο Συντονιστικός Φορέας μεταξύ 
Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο οποίος  θα 
παρέχει μηχανισμό για την αναβάθμιση της 
διαχείρισης των αποβλήτων, θα συμβάλει στη 
συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα 
προωθήσει την κυκλική οικονομία. 

Ιούνιος 2025.  
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10. 3.2. Ενισχυμένη έρευνα και 
Καινοτομία.  
 
Κίνητρα για ενθάρρυνση και 
προσέλκυση επενδύσεων και 
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς 
της Ε&Κ. 
 

Αναμένεται να κατατεθεί τροποποίηση του περί 
Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου ώστε να 
διευρυνθεί το υφιστάμενο πλαίσιο επένδυσης σε 
καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Μάρτιος 2022. 

11. 3.3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
 
Εκσυγχρονισμός του περί Εταιρειών 
Νόμου. 
 

Υποβολή νομοθετικής πρότασης.  Δεκέμβριος 2025. 

12. 3.3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
 
Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού 
Αναπτυξιακού Οργανισμού (National 
Promotional Agency)  
 

Υποβολή νομοθετικής πρότασης εάν απαιτηθεί 
μετά από σχετική μελέτη. 

Μάρτιος 2024. 

13. 3.4.2. Μεταρρύθμιση τοπικής 
αυτοδιοίκησης και χωροταξικού 
σχεδιασμού.  
 
Αστικός αναδασμός – πολεοδομικός 
ανασχεδιασμός για την ορθολογική 
διαχείριση και αξιοποίηση της γης. 
 

Υποβολή νομοθετικής πρότασης. Σεπτέμβριος 2022.  
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14. 3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής 
και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 
 
Αντιμετώπιση ανεπαρκειών του 

συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας. 

«Ο περί πώλησης ακινήτων (ειδική εκτέλεση) 
τροποποιητικός νόμος». 

Δεκέμβριος 2022. 

15-16. 3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής 
και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 
 
Νέο νομικό πλαίσιο και μηχανισμός 
ανταλλαγής δεδομένων για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας πελατών από τα 
πιστωτικά ιδρύματα. 
 

Αναμένεται να κατατεθούν: 

- «Ο περί Σύστασης, Λειτουργίας και 

Διαχείρισης Κεντρικού Μητρώου Πληροφοριών 

Πιστοληπτικής Ικανότητας του 2021». 

 

- «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. Χ) Νόμος του 2021». 

Μάρτιος 2023. 

17-20. 3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής 
και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 
 
Ολοκλήρωση του κανονιστικού 
πλαισίου για Διαχείριση Κρίσεων στα 
Πιστωτικά Ιδρύματα. 

Αναμένεται να κατατεθούν: 

- «Ο περί της Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας Νόμος του 2021». 
 
- «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. x) Νόμος του 2021». 
 
- «Ο περί Χρηματοπιστωτικής Στήριξης στα 
Πλαίσια Εξυγίανσης Νόμος του 2021». 
 
 
 
 

Σεπτέμβριος 2023. 
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21. 3.5. Διασφάλιση της δημοσιονομικής 
και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας. 
 
Αντιμετώπιση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού – ATP. 
 
 

Νομοθετική πρόταση για αντιμετώπιση του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που 
ενδεχόμενα να πραγματοποιείται μέσω πληρωμών 
σε δικαιοδοσίες με χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή, είτε με επιβολή παρακράτησης φόρου 
στους τόκους, μερίσματα και τις πληρωμές 
δικαιωμάτων ή άλλα ισοδύναμα μέτρα. 

Δεκέμβριος 2023. 

22-23. 4.1. Αναβάθμιση υποδομής για 
συνδεσιμότητα.  
Ενδυνάμωση της Εθνικής 
Ρυθμιστικής Αρχής / Γραφείο 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων – 
ΓΕΡΗΕΤ. 
 
 

- «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021»  

- «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Νόμος του 2021»  
 
Σημ.: Έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος και 
αναμένεται να υποβληθούν στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για έγκριση και στην συνέχεια στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 

Μάρτιος 2022. 

24-25. 5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού 
συστήματος, αναβάθμιση και 
ενίσχυση δεξιοτήτων. 
 
Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης από την 
ηλικία των τεσσάρων ετών. 

- Τροποποίηση «του περί Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 
Δωρεάν Παιδείας) Νόμου του 1993 (24(Ι)/1993)». 
 
- Τροποποίηση «των περί Λειτουργίας των 
Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Κανονισμών». 
 
 
 
 

Δεκέμβριος 2022.  
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26. 5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού 
συστήματος, αναβάθμιση και 
ενίσχυση δεξιοτήτων. 
 
Νέο σύστημα αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών. 
 

Nομοθετική ρύθμιση για το Νέο Σύστημα 

Αξιολόγησης (Νόμος ή/και Κανονισμός)  

 

Δεκέμβριος 2023. 

27. 5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού 
συστήματος, αναβάθμιση και 
ενίσχυση δεξιοτήτων. 
 
Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας 
δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας. 
 

Ενδέχεται να προωθηθεί τροποποίηση κανονισμών 
λειτουργίας στην περίπτωση δημιουργίας νέων 
κατευθύνσεων στην Μέση Εκπαίδευση. 

Δεν καθορίστηκε.  

28. 5.2. Αγορά εργασίας, κοινωνική 
ευημερία και ενσωμάτωση.  
 
Ευέλικτες μορφές εργασίας με τη 
μορφή τηλεργασίας. 
 
 

Κατάθεση νομοσχεδίου για τις ευέλικτες μορφές 
εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας. 

Ιούνιο 2023. 

 


