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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.004-2022) 

2. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.005-2022) 

3. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.061.141-2020) 

Σκοπός των πιο πάνω προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου, ώστε, μεταξύ άλλων:  

α. σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν 

γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε εν ζωή σύζυγο του 

αποθανόντος με βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου, και 



β. σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν 

γάμους με το ίδιο πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να υπολογίζεται, λαμβάνοντας 

υπόψη τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου και εφόσον συνολικά η έγγαμη 

συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής και την κατ’ άρθρον 

συζήτηση, αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης επί των προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4.     Το μέλλον των εργαζομένων της RCB Bank μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τον 

μετασχηματισμό της τράπεζας σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

και η ανάγκη λήψης μέτρων για διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.097-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τις επιπτώσεις που θα 

επιφέρει στους εργαζομένους της RCB Bank η απόφαση της εν λόγω τράπεζας να 

μετασχηματιστεί σε εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset 

management company) και να αποσυρθεί σταδιακά από την εκτέλεση τραπεζικών 

εργασιών. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το στάδιο 

υλοποίησης της υπό αναφορά απόφασης, η ανάγκη διασφάλισης των εργασιακών 

δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων, η δυνατότητα απορρόφησης αριθμού 

εργαζομένων υπό το νέο καθεστώς λειτουργίας της RCB Bank, o καταρτισμός από 

μέρους της RCB Bank σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης των εργαζομένων, καθώς και 

οι σχετικές ενέργειες που λαμβάνονται για τήρηση του οικείου νομοθετικού πλαισίου.  

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε μελλοντικό χρόνο, κατά 

τον οποίο θα ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως θα σημειωθεί σε σχέση με την 

επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά θέμα. 

 

 

 

 

 

 



  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
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