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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023, 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 Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.040-2023). 
Έναρξη της συζήτησης. 
(Παροχή επιδόματος ανεργίας προς μισθωτούς των οποίων η 
απασχόληση έχει τερματιστεί, για την περίοδο που λαμβάνουν πληρωμή 
ουσιωδώς ίση με τις απολαβές που θα λάμβαναν εάν δεν τερματιζόταν η 
απασχόλησή τους, ως αποζημίωση για την απώλεια των αποδοχών 
αυτών.) 
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

    

 11.15 π.μ. 
 

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.064.002-2023). 
Συνέχιση της συζήτησης. 
(Παροχή επιδόματος ανεργίας προς μισθωτούς των οποίων η 

απασχόληση έχει τερματιστεί ή διακοπεί δυνάμει Σχεδίου Εθελούσιας 

Αποχώρησης.)  

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  
(Κανονισμός 41Α): 
 

 12.00 μ. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία: Έλεγχοι και μέτρα που λαμβάνονται 

για την προστασία των εργαζομένων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη)  

(9.11.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1121-2021). 

Έναρξη της συζήτησης. 
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Δ. Τοποθέτηση και διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή 

προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 

 

  1. Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.182-2022). 
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο. 

[Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση».] 

 

  2. Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.021-2023). 
(Διαγραφή της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, για να δικαιούται 

εργοδοτούμενος ετήσια άδεια μετ’ απολαβών, απαιτείται να έχει εργαστεί 

τουλάχιστον 13 εβδομάδες εντός του έτους αδείας.) 

 

  3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.026-2023). 
(Αύξηση κατά 0.8% στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

με αναδρομική ισχύ από 2.1.2023, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά 

της τιμαριθμικής αύξησης που χορηγήθηκε στις συντάξεις την 1.7.2022 σε 

σχέση με την αύξηση που χορηγείται στις συντάξεις την 1.1.2023.) 

 

  4. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.040-2023). 
(Παροχή επιδόματος ανεργίας προς μισθωτούς των οποίων η 

απασχόληση έχει τερματιστεί, για την περίοδο που λαμβάνουν πληρωμή 

ουσιωδώς ίση με τις απολαβές που θα λάμβαναν εάν δεν τερματιζόταν η 

απασχόλησή τους, ως αποζημίωση για την απώλεια των αποδοχών 

αυτών.) 

 

  5. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023.  
(Αρ. Φακ. 23.02.064.002-2023). 
(Παροχή επιδόματος ανεργίας προς μισθωτούς των οποίων η 

απασχόληση έχει τερματιστεί ή διακοπεί δυνάμει Σχεδίου Εθελούσιας 

Αποχώρησης.)  

 

    

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy


3 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1402 Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο: +357 22407300, τηλεομοιότυπο +357 22668219/22407324 

parliamentary-committees@parliament.cy, www.parliament.cy 

 

 

Σημειώσεις 

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

 - Για τα B1 και Β2 θέματα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η 

Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 

Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ 

και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) και των εργοδοτικών 

οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  11 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
 

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

του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Στατιστικής 

Υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου,  του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας, του ΕΤΕΚ, 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 της ΠΟΒΕΚ. 
 

[Σύνολο ατόμων 37:  18 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. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

 

 

30 Μαρτίου 2023 

 

ΧΚ/MC 
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