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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 30 Αυγούστου 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. 

 

B. Νομοθετική Εργασία: 

 11.15 π.μ. 1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022) 

(Παροχή επιδόματος ασθενείας προς πρόσωπα που έχουν 

συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους τα οποία δεν αιτούνται να 

λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι 

προσωρινά ανίκανα για εργασία.) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 12.00 μ. 2. Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.108-2022).  

(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία  

του δικαιώματος των εργαζομένων να λαμβάνουν μισθό.) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

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

- Για το B1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου 

Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 

Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 

«Ισότητα» και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ.  

 

[Σύνολο ατόμων: 34.  15 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για τo Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 

Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 

«Ισότητα» και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ.  

 

[Σύνολο ατόμων: 35.  16 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, πρέπει να 

φέρουν, απαραιτήτως, 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). 

 

 

 

5 Αυγούστου 2022 

 

 

ΧΚ/ΠΙ 
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