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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, 4 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω 

θέματα: 

  

1. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.156-2022) 

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

του οποίου είναι η παράταση της ημερομηνίας λήξης της περιόδου εντός της οποίας 

απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος για οφειλές, όπως 

καθορίζονται στον νόμο, από την 1η Ιουλίου 2022, που ισχύει σήμερα, μέχρι την 1η 

Ιουλίου 2023. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, 

εκφράστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και η 

επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, 

αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και της λήψης τελικής 

απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

 



2. 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)  

Η επιτροπή στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των μέτρων προς 

αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, 

επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την 

εφαρμογή των προνοιών του εκδοθέντος διατάγματος σε σχέση με τον καθορισμό 

κατώτατου μισθού, καθώς και για την πορεία υλοποίησης των διεργασιών που 

πραγματοποιούνται για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την 

κατάθεση νομοθετημάτων για τη ρύθμιση της γονικής άδειας επί πληρωμή, τη 

ρύθμιση της τηλεργασίας και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Περαιτέρω, 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 ανάγκη επανεξέτασης του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου,  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.   

 

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 
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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