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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, 30 Αυγούστου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω 

θέματα: 

 

1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι η παροχή επιδόματος ασθενείας προς πρόσωπα που έχουν 

συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους τα οποία δεν αιτούνται θεσμοθετημένη 

σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, εκφράστηκαν 

οι απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και η επιτροπή, αφού 

ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε κατ’ άρθρον 

συζήτηση επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.108-2022). 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την 

προστασία  του δικαιώματος των εργαζομένων να λαμβάνουν μισθό.  



Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του 

νομοσχεδίου και εκφράστηκαν οι αρχικές θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων 

κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και οι επιφυλάξεις των εμπλεκόμενων φορέων σε 

σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην 

εκτελεστική εξουσία να επεξεργαστεί τις εν λόγω επιφυλάξεις των εμπλεκόμενων 

φορέων και να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής τις τελικές της θέσεις σε σχέση με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 

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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