ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του Κατάθεση: 12.7.2012.
Σκοπός

2012.

του

νομοσχεδίου

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, κατοχύρωση
βουλευτή

του

Κινήματος

του

είναι

η

νομική

επαγγέλματος

του

Οικολόγων- φωτογράφου.

Συνεργασία Πολιτών και Αντρέα Φακοντή,
βουλευτή ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.053.076-2012).
2.

Ο

περί

Παροχής

Επιδόματος

Τέκνου Κατάθεση: 11.10.2012.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012.

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αντρέα τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος
Φακοντή,

Σκεύης

Ελένης

Μαύρου

κοινοβουλευτικής

Κούτρα
εκ

ομάδας

Κουκουμά

και Τέκνου

μέρους

της ακόλουθα:

ΑΚΕΛ-Αριστερά- 1.

Νόμου,

ώστε να

προβλεφθούν

τα

Μονογονεϊκή οικογένεια να θεωρείται και ο

Νέες Δυνάμεις, Άγγελου Βότση και Μαρίνου γονέας που διαβιεί χωρίς σύντροφο με ένα
Μουσιούττα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο ο οποίος υπέβαλε
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και εκ στο

δικαστήριο

αίτηση διαζυγίου και ως εκ

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών τούτου να δικαιούται επίδομα μονογονεϊκής
ΕΔΕΚ).

οικογένειας

υπό

τους

όρους

και

τις

(Αρ. Φακ. 23.02.053.095-2012).

προϋποθέσεις του Νόμου, για περίοδο έξι μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο
δικαστήριο.
2.

Επίδομα

μονογονεϊκής

οικογένειας

να

δικαιούνται μόνο μονογονεϊκές οικογένειες με
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €49.000 και
όχι μέχρι €89.000 όπως ισχύει σήμερα και με
περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν τις
€600.000.
οικογενειών

Επίσης οι καταθέσεις των εν λόγω
δεν

πρέπει

να

ξεπερνούν

τις

€50.000.
Αποσύρθηκε μέρος της πρότασης νόμου
(βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 19.1.2016).
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3.

Ο περί της Νομικής Ισχύος και Επέκτασης Κατάθεση: 25.4.2013.
της

Εφαρμογής

Κλαδικών

Συλλογικών Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ρύθμιση της

Συμβάσεων Νόμος του 2013.

διαδικασίας που θα επιτρέπει την επέκταση της

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή, εφαρμογής

ολόκληρης

ή

μέρους

κλαδικής

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου συλλογικής σύμβασης στο σύνολο του κλάδου ή
εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής

ομάδας σε

οποιοδήποτε

συναφή

κλάδο,

περιοχή,

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

επαρχία, επαγγελματική κατηγορία, επιχείρηση

(Αρ. Φακ. 23.02.054.029-2013).

στην

περίπτωση

των

οποίων

δεν

ισχύει

οποιαδήποτε άλλη κλαδική συλλογική σύμβαση
με στόχο την αποτελεσματική διασφάλιση της
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων
αποφυγή

της

αδήλωτης

και

και την

παράνομης

απασχόλησης.
4.

Ο

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κατάθεση: 25.4.2013.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Νόμου, ώστε το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας να

5.

ΕΔΕΚ).

ρυθμίζεται κατ΄ ισότιμο τρόπο μεταξύ ανδρών και

(Αρ. Φακ. 23.02.054.030-2013).

γυναικών.

Ο

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κατάθεση: 21.11.2013.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή, τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου).

Νόμου, ώστε στον Τρίτο Πίνακα αυτού, όπου

(Αρ. Φακ. 23.02.054.119-2013).

προβλέπονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για
τη

χορήγηση

σύνταξης

ανικανότητας,

να

προβλεφθεί ότι ο μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης
κατά τα τέσσερα τελευταία συμπληρωμένα έτη
εισφορών πριν από το έτος παροχών, αντί κατά
τα δύο έτη που ισχύει σήμερα, να μην είναι
κατώτερος του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας.
6.

Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Κατάθεση: 16.10.2014.
Νόμος του 2014.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.055.220-2014).

περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου του 1992 μέσα

3
στα
Κατατέθηκε

και

στην

Κοιν.

πλαίσια

αναδιάρθρωσης

των

Σχεδίων

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οικονομικών και Προϋπολογισμού.
Θα

εξετάζεται

Επιτροπή

μόνο

από

Εργασίας,

Κοινωνικών

την

Πρόνοιας

Ασφαλίσεων

μαζί

Κοιν.
και
με

σχετικούς κανονισμούς.
(Βλέπε Σημείωμα ημερ. 22.01.2015).
7.

O

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κατάθεση: 19.2.2015.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Νόμου, ώστε να μειωθεί η συντάξιμη ηλικία από
Δημοκρατικού Κόμματος).

τα εξήντα πέντε (65) στα πενήντα οκτώ (58) έτη

(Αρ. Φακ. 23.02.056.021-2015).

στις

περιπτώσεις

εργαζομένων

που

απασχολούνται για σαράντα χρόνια τουλάχιστον
σε

οικοδομικές

εργασίες

και

μηχανικές

κατασκευές, καθώς και σε βαριές εργασίες που
τις

χαρακτηρίζει

μεταξύ

άλλων

η

έντονη

χειρονακτική εργασία, το σκάψιμο ή το σπάσιμο
σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία και ο
χειρισμός βαρέων μηχανημάτων.
8.

Ο

περί

Ελάχιστου

Εισοδήματος

και

Εγγυημένου Κατάθεση: 18.6.2015.

Γενικότερα

περί Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου
(Αρ. 3) Νόμος του 2015.

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών

(Πρόταση νόμου των κ. Άγγελου Βότση και Παροχών Νόμου, ώστε να προβλεφθούν κυρίως
Μαρίνου

Μουσιούττα

εκ

μέρους

της τα ακόλουθα:

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 1.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για παροχή

Κόμματος).

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα έχει,

(Αρ. Φακ. 23.02.056.090-2015).

μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο, αντί το εικοστό
όγδοο έτος της ηλικίας του. Περαιτέρω, το ίδιο
δικαίωμα, εκτός από το ορφανό πρόσωπο, θα
έχει και το πρόσωπο το οποίο δικαιολογημένα
δεν μπορεί να διαμένει με τους γονείς του.
2.

Δεν καθίσταται δικαιούχο για παροχή
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ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρόσωπο ή
αιτητής που κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία το ύψος
της αξίας της οποίας υπερβαίνει τις εκατόν
χιλιάδες ευρώ (€100.000) και ο οποίος δεν
αποδέχεται την εγγραφή επιβάρυνσης (memo)
επ’

αυτής

προς

Δημοκρατίας.

όφελος

της

Περαιτέρω,

Κυπριακής

επί

ακίνητης

ιδιοκτησίας η οποία δεν υπερβαίνει σε αξία τις
εκατό

χιλιάδες

ευρώ

(€100.000)

δεν

θα

εγγράφεται επιβάρυνση (memo).
3.

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι

άνεργος και κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία
υπερβαίνει σε αξία τις εκατό χιλιάδες ευρώ
(€100.000) και δάνεια, δεν θα λαμβάνεται υπόψη
το καθαρό υπόλοιπο μεταξύ των δανείων και της
ακίνητης ιδιοκτησίας του, το οποίο είναι κάτω των
εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).
4.

Αναφορικά με το ύψος των καταθέσεων

με βάση το οποίο αποφασίζεται κατά πόσο
πρόσωπο καθίσταται δικαιούχο για παροχή
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προτείνεται
ότι δικαιούχο καθίσταται άτομο με αναπηρία το
οποίο έχει καταθέσεις το ύψος των οποίων δεν
υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000),
καθώς

και

άτομο

με

αναπηρία

το

οποίο

χρησιμοποιεί αναπηρικό τροχοκάθισμα και έχει
καταθέσεις το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει
τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).
5.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την

παροχή

ελάχιστου

οποιεσδήποτε

εγγυημένου
καταθέσεις

εισοδήματος
ή

άλλα

χρηματοοικονομικά στοιχεία τέκνων ηλικίας κάτω
των δεκαοκτώ ετών ή χαμηλοσυνταξιούχων, το
ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι
χιλιάδες ευρώ (€16.000).
6.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την

παροχή

ελάχιστου

κινητή

ή/και

εγγυημένου

ακίνητη

εισοδήματος

περιουσία

ή/και
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χρηματοοικονομικά στοιχεία του αιτητή ή/και
δικαιούχου

και

οποιουδήποτε

μέλους

της

οικογενειακής μονάδας, τα οποία αποξενώθηκαν
σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για παροχή ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, αν η αποξένωση έγινε
με σκοπό την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων
διαβίωσης του αιτητή ή/και δικαιούχου και των
μελών της οικογενειακής μονάδας.
Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε έτους
κατά τη διάρκεια του οποίου καταβλήθηκε
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο δικαιούχος
πρέπει να υποβάλλει στον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας ένορκη δήλωση, το έντυπο της
οποίας

θα

καθορίζεται

Υπουργού.
πρέπει

με

Διάταγμα

του

Η εν λόγω ένορκη δήλωση θα
να

έχει

υπογραφεί

ενώπιον

Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου και σε αυτή να
δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε
αλλαγή

στα

στοιχεία

περιλαμβάνονται

στην

του,

όπως

αίτησή

του

αυτά
ή

σε

προηγούμενη ένορκη δήλωσή του, είτε να
δηλώνει τα στοιχεία του τα οποία έχουν αλλάξει.
9.

Ο

περί

Ελάχιστου

Εισοδήματος

και

Εγγυημένου Κατάθεση: 18.6.2015.

Γενικότερα

περί Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου
(Αρ. 4) Νόμος του 2015.
(Πρόταση
βουλευτή

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών

νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, Παροχών Νόμου, ώστε να προβλεφθούν κυρίως
του

Κινήματος

Οικολόγων- τα ακόλουθα:

Συνεργασία Πολιτών).

1.

Προτείνονται

(Αρ. Φακ. 23.02.056.091-2015).

πρόνοιες της νομοθεσίας
απαίτηση,
Πρόνοιας

ρυθμίσεις

από
και

το

που

τις

σχετικά με την

Υπουργείο

Κοινωνικών

αίρουν

Εργασίας,

Ασφαλίσεων,

να

προσκομίζεται δικαστικό διάταγμα ανικανότητας
και

διορισμού

διαχειριστή,

προκειμένου

να

διασφαλιστεί η πρόσβαση ενηλίκων ατόμων με
νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο
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Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
(Καλύφθηκε με σχετική τροποποίηση).
2. Προτείνονται ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν
την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στο ΕΕΕ.
3. Τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να μην
καθορίζονται με διάταγμα τα έντυπα που πρέπει
να συμπληρώνονται από τους αιτητές αλλά μέσω
κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
10. Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Κατάθεση: 24.9.2015.
Καταλυμάτων

(Τροποποιητικός)

Νόμος Σκοπός

του 2015.

της

τροποποίηση

πρότασης
του

νόμου

περί

είναι

Ξενοδοχείων

η
και

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Αντρέα Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να
Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής προβλεφθεί

ότι,
που

μέχρι

την

προνοεί

έκδοση
η

των

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

κανονισμών

υφιστάμενη

(Αρ. Φακ. 23.02.056.104-2015).

νομοθεσία, όσον αφορά τα προσόντα του
προσωπικού, για σκοπούς απασχόλησης στον
τομέα

της

τουριστικής

βιομηχανίας

(ξενοδοχειακής και επισιτιστικής), σε καθήκοντα
σχετικά

με

την

υποδοχή

πελατών,

την

παρασκευή, την παράθεση ποτών και φαγητών
και την οροφοκομία, θα τυγχάνουν εφαρμογής τα
πρότυπα επαγγελματικών προσόντων της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
11. Ο

περί

Ελάχιστου

Εισοδήματος

και

Εγγυημένου Κατάθεση: 5.11.2015.

Γενικότερα

περί Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου
(Αρ. 6) Νόμος του 2015.
(Πρόταση
βουλευτή

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών

νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η
του

Κινήματος

Οικολόγων- παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Συνεργασία Πολιτών).

μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν

ανήλικο

(Αρ. Φακ. 23.02.056.140-2015).

τέκνο με κυπριακή υπηκοότητα ή σε Κύπριους
πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της
ηλικίας που καθορίζεται στο νόμο αυτό για τους
σκοπούς του

δικαιώματος

υποβολής αίτησης

για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
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12. Ο

περί

Παροχής

Επιδόματος

Τέκνου Κατάθεση: 26.11.2015.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή, τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος
Σκεύης

Κούτρα

Κουκουμά

Ελένης Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός μεν να απαλειφθεί

και

Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής από

την

έννοια

του

όρου

«μονογονεϊκή

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας

(Αρ. Φακ. 23.02.056.159-2015).

πρέπει να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να
μην

τερματίζεται

το

δικαίωμα

σε

επίδομα

μονογονεϊκής οικογένειας στην περίπτωση κατά
την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο
άτομο.
13. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Κατάθεση: 21.1.2016.
Καταστημάτων
Απασχόλησης

και
των

των

Όρων Σκοπός

Υπαλλήλων

τους τροποποίηση

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου

της

Λειτουργίας

πρότασης
του

περί

νόμου
της

Καταστημάτων

είναι

Ρύθμισης

και

των

η
της

Όρων

των κ. Αντρέα Φακοντή, Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου,

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου ώστε να αυξηθούν οι ποινές που προβλέπονται
εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες
Βότση,

βουλευτή

Άγγελου διατάξεων του εν λόγω νόμου, για να καταστεί

Δυνάμεις,
εκλογικής

ομάδας σε σχέση με αδικήματα για παράβαση των

περιφέρειας αποτρεπτική η διάπραξη των αδικημάτων που

Λεμεσού και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του σχετίζονται μεταξύ άλλων με την παραβίαση του
Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών).

ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων.

(Αρ. Φακ. 23.02.057.002-2016).
14. Ο

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κατάθεση: 18.2.2016.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Πρόταση
βουλευτή

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του

Κινήματος

Οικολόγων- Νόμου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί Συμβούλιο

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου Σιζόπουλου Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

το

οποίο

θα

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών απαρτίζεται από δεκαεννέα μέλη όπου θα
ΕΔΕΚ).

εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς της κοινωνίας

(Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016).

και θα είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις
αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και
του αποθεματικού του Ταμείου, με σκοπό την
εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, ώστε να
εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο.
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15. Ο

περί

Παροχής

Επιδόματος

Τέκνου Κατάθεση 30.9.2016

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή,

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου Τέκνου ώστε εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής

ομάδας (α)

να αναθεωρηθεί η ισχύουσα μέθοδος

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος

(Αρ. Φακ. 23.02.057.068-2016).

για την περίπτωση που υπάρχουν κοινά
εισοδήματα (π.χ. από τόκους) μεταξύ των

Αποσύρονται ορισμένες πρόνοιες της

μελών της οικογένειας ή μεταξύ αυτών και

πρότασης νόμου, οι υπόλοιπες μένουν σε

προσώπων

εκκρεμότητα.(14.7.2017).

οικογένειας ώστε να γίνεται επιμερισμός κατ’

που

δεν

είναι

μέλη

της

αναλογία των δικαιούχων∙
(β)

να γίνει πρόβλεψη ώστε για σκοπούς
υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος
στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα
από τόκους, να μην λαμβάνεται υπόψη και/ή
να αφαιρείται το παρακρατηθέν ποσό της
καταβλητέας έκτακτης εισφοράς για την
ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της
Δημοκρατίας·

(γ) να καταστούν δικαιούχες επιδόματος τέκνου
οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, των
οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει
το υφιστάμενο από το Νόμο όριο των
€59.000, αυξανόμενο κατά €3.000 για κάθε
επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο.
16. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κατάθεση 3.3.2017.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Σκοπός

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,

τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προέδρου

του

Κινήματος

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Οικολόγων- Νόμου, ώστε αναφορικά με πρόσωπο που

Συνεργασία).

εκπίπτει του δικαιώματος :

(Αρ. Φακ. 23.02.058.029-2017).

(α) για επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας
ή σωματικής βλάβης λόγω του ότι εκτίει ποινή
φυλάκισης ή τελεί υπό νόμιμη κράτηση, το μισό
του ποσού του αντίστοιχου επιδόματος που
κανονικά

θα

καταβαλλόταν

στον

ίδιο

να

καταβάλλεται στα εξαρτώμενα του, όπως γίνεται
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με τη σύνταξη ανικανότητας
(β) για επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας,
σωματικής βλάβης ή ανικανότητας λόγω του ότι
τελεί υπό νόμιμη κράτηση , αυτό να του
καταβάλλεται αναδρομικά σε περίπτωση που το
δικαστήριο αποφάσισε τη μη καταδίκη του ή την
αναστολή της ποινικής του δίωξης.
17. Ο

περί

Προστασίας

της

Μητρότητας Κατάθεση 2.6.2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση

νόμου

του

κ

Σκοπός

της

Χαράλαμπου τροποποίηση

πρότασης
του

περί

νόμου

είναι

Προστασίας

η
της

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων- Μητρότητας Νόμου ώστε να δοθεί το δικαίωμα
Συνεργασία Πολιτών).

στη δικαιούχο του επιδόματος μητρότητας να

(Αρ. Φακ. 23.02.058.056-2017).

επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
που θα απέχει από την εργασία της

18. Ο

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κατάθεση 2.6.2017

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.
(Πρόταση

νόμου

του

κ.

Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Χαράλαμπου τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων- Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στη δικαιούχο
Συνεργασία Πολιτών).

του επιδόματος μητρότητας να επιλέγει τη

(Αρ. Φακ. 23.02.058.058-2017).

διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα
απέχει από την εργασία της για σκοπούς άδειας
μητρότητας, νοουμένου ότι αυτό δεν ξεπερνά τις
πενήντα δύο ( 52) βδομάδες.

19. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες

Κατάθεση 9.6.2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός

(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή,

τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες

προέδρου

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νόμου ώστε-

Εργασίας,

Πρόνοιας

και

Κοινωνικών 1.

Να διασφαλισθεί ότι το προβλεπόμενο στην

Ασφαλίσεων).

εν

λόγω

νομοθεσία

Ταμείο

Ειδικών

(Αρ. Φακ. 23.02.058.059-2017).

Αναγκών, του οποίου μέρος των εσόδων
προέρχεται από τα καθαρά έσοδα που
εισπράττονται από το εκδιδόμενο βάσει
άλλης νομοθεσίας Λαχείο Προνοίας, σε
περίπτωση που η νομοθεσία με βάση την
οποία αυτό εκδίδεται καταργηθεί και αυτό
παύσει να λειτουργεί, θα συνεχίσει να
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ενισχύεται

από

τον

κρατικό

προϋπολογισμό κατά το αντίστοιχο και/ή
υψηλότερο ποσό, όπως ήδη προβλέπεται
στον υπό τροποποίηση νόμο.
2.

Τα προβλεπόμενα στον υπό τροποποίηση
νόμο

σχετικά

ποσά,

τα

οποία

είναι

εκπεφρασμένα σε κυπριακές λίρες, να
αντικατασταθούν

με

τα

αντιστοιχούντα

ποσά σε ευρώ.
20. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας

Κατάθεση 16.6.2017

Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας,

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επίτευξη της

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

αποτελεσματικότερης

Νόμος του 2017.

λειτουργίας των υπηρεσιών επιθεώρησης και

(Αρ. Φακ. 23.01.058.108-2017).

ελέγχου της εφαρμογής διατάξεων ορισμένων

και

αποδοτικότερης

Νομοθεσιών, για τις οποίες καθ’ ύλην αρμόδιο
είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

21. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου

Κατάθεση 23.6.2017

Εισοδήματος και Γενικότερα περί

Σκοπός

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός)

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου

(Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών

(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή

Παροχών

εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

δυνατότητα

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πρόσωπο

Ασφαλίσεων).

που είναι χαμηλοσυνταξιούχος, ο οποίος δεν

(Αρ. Φακ. 23.02.058.065-2017).

υπέβαλε

της

πρότασης

Νόμου,

ώστε

υποβολής

αίτηση

νόμου

να

η

παρασχεθεί

αίτησης

για

είναι

για

παροχή

η

παροχή

ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στο άρθρο 35 του βασικού νόμου.
22. Ο

περί

Προστασίας

της

Πατρότητας Κατάθεση 8.9.2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή,

τροποποίηση

της

πρότασης
του

περί

νόμου

είναι

Προστασίας

η
της

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου Πατρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί το
εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής

ομάδας δικαίωμα σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

αποκτούν παιδί, χωρίς να έχουν τελέσει γάμο ή

(Αρ. Φακ. 23.02.058.083-2017).

να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
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23. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κατάθεση 8.9.2017

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2017.

Σκοπός

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή,

τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

της

πρότασης

νόμου

είναι

η

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου Νόμου, ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα σε
εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής

ομάδας επίδομα πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

παιδί χωρίς να έχουν τελέσει γάμο ή να έχουν

(Αρ. Φακ. 23.02.058.084-2017).

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

GA/SL 8.9.2017.

