
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, 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. 

 

B. Νομοθετική Εργασία: 

 11.30 π.μ. 1. Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ 

COGECA, ETF και Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007, σχετικά με την Εργασία 

στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.156-2021) 

 

 12.15 μ.μ. 2. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.133-2021) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν: 

 

- Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Σκαφών, του 

Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ 

και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.  

 

[Σύνολο ατόμων 32:  12 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
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- Για το Β2 θέμα,  εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

(ΤΚΕΑΑ) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του ίδιου 

υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της 

Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Οργάνωσης 

Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης 

Αναπήρων (ΠΟΑΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Σύνδρομο Down και της 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων 35:  15 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/οργανισμός 

/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 

 

4. Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα. 

 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 
συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19, να κατέχουν ένα από τα 
ακόλουθα: 
• Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η οποία 

να έχει πραγματοποιηθεί  εντός 72 ωρών, ή  
• πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστο με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 

παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, ή 
• αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης από την εν λόγω νόσο με ισχύ έξι μηνών από 

την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους, ή 

• ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid 

Certificate), μόνο στις περιπτώσεις που αυτό αφορά σε εμβολιασμό ή 

αποδέσμευση από την εν λόγω νόσο. 

 

 

 

 

6 Αυγούστου 2021 

ΧΚ/ΠΙ/ΦΕ 


