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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 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. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 11.15 π.μ. 1. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας και Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.207-2022) 

Έναρξη της συζήτησης.  

(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, 

η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, 

λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό 

αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε 

χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής 

αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο 

μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)  

 

 11.45 π.μ. 2. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (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. 23.02.062.172-2021) 

Έναρξη της συζήτησης.  

(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε 

αφενός να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου “μονογονεϊκή οικογένεια” 

η προϋπόθεση ένας γονέας να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να 

μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, σε 

περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)  
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Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Σημειώσεις: 

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

- Για το B1 θέμα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, 

της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ) 

και της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα». 

 

[Σύνολο ατόμων: 33.  14 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για τo Β2 θέμα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου της 

Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Εθνικού Μηχανισμού για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και 

Φίλων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, της 

Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ) και 

της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα». 

 

[Σύνολο ατόμων: 39.  20 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. 

 

 

24 Νοεμβρίου 2022 

 

ΧΚ/ΠΙ 
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