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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της 

επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.005.001)  

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

παρουσίασε στην επιτροπή το όραμα και τις προτεραιότητες του σε σχέση με το 

χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει. Ακολούθως, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής  

καθώς και μη μέλη της επιτροπής βουλευτές που παρέστησαν στη συνάντηση, αφού 

εξέφρασαν την ετοιμότητα τους για εποικοδομητική συνεργασία με τον Υπουργό, 

υπέβαλαν ερωτήματα και ζήτησαν τις απόψεις του επί καίριων θεμάτων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. 

Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από τον Υπουργό για τα μέτρα προς 

αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, 

επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την 

εφαρμογή των προνοιών του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, καθώς και για την 

πορεία υλοποίησης των διεργασιών που πραγματοποιούνται για τη μεταρρύθμιση του 

συνταξιοδοτικού συστήματος, την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης 

πολιτών και τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). 



Περαιτέρω, ο Υπουργός ενημέρωσε για την πρόθεση κατάθεσης νομοσχεδίων για τη 

ρύθμιση της τηλεργασίας, την παροχή επιδόματος ανεργίας σε μισθωτούς των 

οποίων η απασχόληση έχει τερματιστεί ή διακοπεί δυνάμει Σχεδίου Εθελούσιας 

Αποχώρησης και τη διεύρυνση των δικαιούχων των παροχών του Ταμείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καταστούν δικαιούχοι και οι αυτοτελώς 

εργαζόμενοι. Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την 

παραχώρηση δικαιώματος λήψης επιδόματος ανεργίας σε πρόσωπα που έχουν 

συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν να εργάζονται, την 

στρατηγική απασχόλησης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες,  καθώς και την επ’ 

αμοιβή πρακτική επαγγελματική άσκηση των νέων. 

Η επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χρόνο που θα καθοριστεί σε μελλοντικό  

στάδιο ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με τα  

ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά την παρούσα συνάντηση.   

 

2. Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 

Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ.Φακ. 23.01.063.173-2022) 

3. Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών 

και για συναφή θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.174-2022)  

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

πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με 

τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση 

ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την 

απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012» και «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και 



περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων».  

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα πιο πάνω νομοσχέδια στην 

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

συνεδρίας. 
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