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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1.      Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.056-2017) 

2.      Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.058-2017) 

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, 

μεταξύ άλλων, να παραχωρηθεί η δυνατότητα σε δικαιούχο άδειας μητρότητας:  



α. να επιλέγει κατά πόσο θα λαμβάνει άδεια μητρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από αυτό που προβλέπει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, νοουμένου ότι το εν λόγω 

διάστημα δεν θα ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) εβδομάδες, και  

β. να επεκτείνει την περίοδο για την οποία λαμβάνει επίδομα, κατά τρόπο ώστε να 

συμπίπτει με την περίοδο άδειας μητρότητας που επιλέγει να λαμβάνει, σύμφωνα με 

τα πιο πάνω, χωρίς όμως το ύψος του εν λόγω επιδόματος να μεταβάλλεται. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις των προτάσεων 

νόμου και εκφράστηκαν οι αρχικές θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών 

υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της, 

ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, καθώς και στα 

αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν επισταμένα τις 

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

 

3. Τα αποτελέσματα της τρίτης παγκύπριας έρευνας για τη νεολαία 

«Νεοβαρόμετρο» σε σχέση με τα ζητήματα εργασιακής αποκατάστασης των 

νέων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.060-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

τρίτης παγκύπριας έρευνας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «Νεοβαρόμετρο», σε σχέση 

με ζητήματα εργασιακής αποκατάστασης των νέων καθώς και με ζητήματα που αφορούν 

την εκπαίδευση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, ιδιαίτερα 

στην ψυχική υγεία τους. Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι 

ανησυχίες των νέων, όπως αυτές αποτυπώνονται στα ευρήματα της έρευνας, σε σχέση με 

τα πιο πάνω ζητήματα, καθώς και η ανάγκη λήψης μέτρων και υιοθέτησης πολιτικών προς 

ενίσχυση της θέσης των νέων στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

καθημερινότητάς τους, καθώς και ενθάρρυνση για πιο ενεργή συμμετοχή των νέων στα 

κοινά. Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε να συνεχιστεί εντός Ιουνίου, ώστε να δοθεί ο 



απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να επανέλθουν 

με συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

 

 

 

Επαφές: 

 

1. Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 
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mailto:parliamentary-committees@parliament.cy
mailto:press.parliament@parliament.cy

