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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, 18 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω 

θέματα: 

  

1. Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων 

Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής 

Ζωής Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.167-2022) 

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.168-2022) 

3. Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.169-2022) 

4. Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.170-2022) 

5. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.171-2022) 

6. Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.172-2022) 

 



Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός 

των οποίων είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όπως 20ή Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου αναφορικά με την παροχή γονικής άδειας, άδειας πατρότητας, άδειας 

φροντίδας και άδειας για λόγους ανωτέρας βίας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις των 

νομοσχεδίων και εκφράστηκαν οι αρχικές θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων 

κυβερνητικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των νομοσχεδίων 

στην επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική 

εξουσία να επεξεργαστεί τις σχετικές επιφυλάξεις που εκφράστηκαν ενώπιον της 

επιτροπής και να καταθέσει τις τελικές της θέσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις. 

 

7. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.144-2022) 

8. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.145-2022) 

9. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.146-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, 

σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν 



γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε εν ζωή σύζυγο του 

αποθανόντος με βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και  

εκφράστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων 

και των εμπλεκόμενων φορέων. Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των πιο πάνω 

προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος 

στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν επισταμένως τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις και να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις/εισηγήσεις τους.  

 

10. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.156-2022) 

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

πάνω νομοσχεδίου, 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. 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 

 

 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 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
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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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