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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, 17 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022) 

2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους 

κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων από τη χρήση 

συστημάτων υπό πίεση στους χώρους εργασίας. Η επιτροπή θα συνεχίσει την κατ’ 

άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3.     Η ταλαιπωρία που υφίσταται σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών, αλλά και 

Κυπρίων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, στην προσπάθειά τους να 

διεκδικήσουν θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη ή επίδομα 

χαμηλοσυνταξιούχων στην Κύπρο.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.096-2022) 



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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν συνταξιούχοι Έλληνες πολίτες που εργάστηκαν στην Κύπρο, καθώς 

και συνταξιούχοι Κύπριοι πολίτες που εργάστηκαν στην Ελλάδα, εξαιτίας της   

καθυστέρησης που παρατηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας να 

ανταποκριθούν στην παροχή πληροφοριών στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες της 

Κύπρου, ώστε οι εν λόγω πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα 

συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στην Κύπρο.  

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη διασφάλισης των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εν λόγω πολιτών, το ενδεχόμενο αποστέρησης 

του δικαιώματος πρόσβασης των υπό αναφορά πολιτών στις υπηρεσίες που παρέχει 

το ΓΕΣΥ σε συνταξιούχους, η λήψη ενεργειών σε διακρατικό επίπεδο για επίσπευση 

των σχετικών διαδικασιών, καθώς και η εξεύρεση ενδιάμεσων ρυθμίσεων, μέχρι να 

εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ελλάδας.  

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Σεπτεμβρίου, ώστε 

να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την επίλυση των 

ζητημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά θέμα.  

 

4. 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) 

5. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 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. 23.02.062.164-2021) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών των πιο πάνω 

προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου, ώστε, σε περίπτωση αποβιώσαντος προσώπου το οποίο 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) ετών.  

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε όπως υποβάλει τις πιο πάνω προτάσεις νόμου 

στην ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω 

συνεδρίας, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες 

ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές του σώματος. 

 

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  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

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 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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