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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, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 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)  

 Η επιτροπή, στο πλαίσιο συνάντησης με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, 

ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των μέτρων 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 για την αναδιοργάνωση και τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που παρατηρούνται στη λειτουργία των επαρχιακών γραφείων 

ευημερίας προς διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων στα εν λόγω 

γραφεία, 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, την ανάπτυξη 



επιπρόσθετων δομών φιλοξενίας/φροντίδας ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία, 

καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με την Υφυπουργό 

Κοινωνικής Πρόνοιας σε μελλοντικό χρόνο, 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 Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.131-2022) 

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

πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου του οποίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση του 

εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/67/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για την 

εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1024/2012 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (“Κανονισμός ΙΜΙ”)», με τον καθορισμό των στοιχείων των 

αποσπασμένων εργαζομένων που πρέπει να καταγράφονται στη σχετική κατάσταση 

που αποστέλλεται  προς την αρμόδια αρχή από τις επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν 

σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, η επιτροπή 

αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο 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 
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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 
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