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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, 29 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω 

θέματα: 

 

1. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) 

(Αρ.Φακ. 23.02.063.207-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε η ακίνητη 

ιδιοκτησία η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, 

λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου 

που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μη λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 

της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο 

μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος. 

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 της 



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

στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν επισταμένως τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 

2. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.172-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε αφενός 

να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου “μονογονεϊκή οικογένεια” η προϋπόθεση ένας 

γονέας να είναι χωρίς συμβίο και να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα 

μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με 

άλλο άτομο. 

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 της 

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

στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν επισταμένως 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 

 

 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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