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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, 28 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και 

ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ. 23.07.005.001)  

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρουσίασε στην 

επιτροπή, το όραμα και τις προτεραιότητες της 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 την Υφυπουργό, υπέβαλαν 

ερωτήματα και ζήτησαν τις απόψεις της επί καίριων θεμάτων της αρμοδιότητάς της. 

Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από την Υφυπουργό, μεταξύ άλλων, για τα 

μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται 

στην καταβολή των επιδομάτων, δυνάμει του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, καθώς και τις 

διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου 

εξυπηρέτησης πολιτών. Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση 

με, την αναπροσαρμογή του ύψους των επιδομάτων που καταβάλλονται δυνάμει του 

περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

Νόμου, τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 



Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

επαρχιακά γραφεία ευημερίας και κυρίως τη διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας 

των εργαζομένων στα εν λόγω γραφεία, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του 

θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. 

Η επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με την Υφυπουργό 

Κοινωνικής Πρόνοιας σε χρόνο που θα καθοριστεί σε μελλοντικό στάδιο, ώστε να 

ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως θα σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που 

τέθηκαν κατά την σημερινή συνάντηση.   

 

2. Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 

Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.020-2023). 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός 

του οποίου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να παρέχεται 

δικαίωμα σε εργοδοτουμένους να λαμβάνουν πληρωμή από το Ταμείο 

Αφερεγγυότητας, στην περίπτωση που η απασχόλησή τους τερματίζεται πριν ο 

εργοδότης τους καταστεί αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό της έχει αρχίσει η 

διαδικασία πτώχευσης του εργοδότη, ο οποίος τελικά καθίσταται αφερέγγυος. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και  

εκφράστηκαν οι σχετικές απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών 

τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων.  

Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της, 

ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διαβουλευτεί 

περαιτέρω με τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  

 

3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.026-2023). 

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

συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να επέλθει 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. 



Επίσης, με το νομοσχέδιο προτείνεται η αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού του 0,8% 

από την επόμενη αύξηση των συντάξεων. 

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και 

λήψης τελικής απόφασης για υποβολή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του 

Σώματος, σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 
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