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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Ι. Κούσιος 
είχε, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, συνάντηση με τον Διευθυντή 
του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
( ILO), Andre Picard. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επιμέρους θεμάτα που προκύπτουν 
από τους όρους εντολής της Συμφωνίας για Τεχνική Συνεργασία μεταξύ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ), η οποία υπογράφτηκε στις 18/10/2022.  

 

Η συνεργασία αυτή  αφορά στον ανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού 
συστήματος που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, καθώς και στην επέκταση 
της κάλυψης των Αυτοτελώς Εργαζομένων που αποτελεί δέσμευση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Έργου «Μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των ΥΚΑ» του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Το ΔΓΕ με την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη εμπειρία πέραν των 100 
ετών που διαθέτει, καθώς και τη μακρόχρονη παράδοση στην παροχή 
τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη σε εργασιακά θέματα, θα υποστηρίξει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ολοκλήρωση 
της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.  

Σε δηλώσεις του ο κ. Κούσιος είπε «Το ΔΓΕ θα ολοκληρώσει την πρώτη 
του μελέτη μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια, αφού το 
μελετήσουμε, θα το συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους, ούτως 
ώστε μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου του 2023 να δώσουμε πιο 
συγκεκριμένες καθοδηγητικές οδηγίες προς το ΔΓΕ για την ολοκλήρωση 
της όλης μελέτης ανασχεδιασμού του συνταξιοδοτικού μας συστήματος». 

Ερωτηθείς, σχετικά, ο Υπουργός Εργασίας είπε πως η ολοκλήρωση της 
μεταρρύθμισης θα μεταφερθεί στην ερχόμενη διακυβέρνηση, αφού η όλη 



 
                                                   
                                                 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

__________________________________________________________________________________________  
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1463 Λευκωσία 

Τηλ.: 22401600, Φαξ.: 22670993, Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy 
 

 

διαδικασία θα χρειαστεί διεξοδική συζήτηση. Εξήγησε ότι πέραν της 
ετοιμασίας της μελέτης, πέραν των συζητήσεων με τους κοινωνικούς 
εταίρους θα πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες, θα πρέπει να 
καθοριστεί η πολιτική του κράτους, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις με το 
Υπουργείο Οικονομικών για την κυβερνητική συνεισφορά, θα πρέπει να 
συζητηθεί ο χρόνος εφαρμογής του νέου σχεδίου, που είναι 
συνυφασμένος με το κόστος, καθώς και οι παράμετροι, οι οποίες θα 
πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά. «Σημασία έχει ότι έγινε η αρχή, η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός και, ναι, θα τροχιοδρομήσουμε αυτή τη 
μεταρρύθμιση ούτως, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να αναλάβει τη 
συνέχιση και την εφαρμογή της», τόνισε. 

Ερωτηθείς για τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης, ο Υπουργός 
Εργασίας απάντησε ότι οι στόχοι είναι πάρα πολλοί και υπογράμμισε τον 
στόχο «για μια δίκαιη και αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους συμπολίτες 
μας». 

Αναφερόμενος σε στρεβλώσεις του συστήματος, ο κ. Κούσιος έφερε ως 
παραδείγματα το ότι η μέγιστη σύνταξη σήμερα είναι €2.550, κάτι που θα 
μπορούσε να αλλάξει, με υψηλότερες εισφορές από τους υψηλά 
αμειβόμενους, αφού σήμερα η αποκοπή της συνεισφοράς περιορίζεται 
μέχρι τις €4.480 μηνιαίως, ενώ μπορεί κάποιος να λαμβάνει μισθό 
€20.000 μηνιαίως. 

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, θα γίνει μια μελέτη αν και κατά πόσον θα 
μπορούσε να αυξηθεί το ποσοστό συνεισφοράς από τους υψηλά 
αμειβόμενους και αυτό να επιμεριστεί τόσο στον εισφορέα όσο και στους 
χαμηλά αμειβόμενους που μοιραία έχουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. 
Αναφέρθηκε, επίσης, στο θέμα του τεκμαρτού εισοδήματος των 
αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς ένας δικηγόρος, όπως είπε, μπορεί να 
πληρώνει ποσό €400 περίπου τη διμηνία και να έχει εισοδήματα €200.000 
ή €300.000.  

«Όλα αυτά θα μελετηθούν από το ΔΓΕ, με βάση την εμπειρία του και με 
παραδείγματα καλών πρακτικών άλλων χωρών, ώστε να μας γίνουν 
γενικές εισηγήσεις πολιτικής και στη συνέχεια, αφού μελετήσουμε την 
πρώτη μελέτη με τους κοινωνικούς εταίρους, θα δοθούν συγκεκριμένες 
οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκλήρωση της τελικής 
μελέτης», τόνισε. 
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Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κούσιος είπε ότι θα εξεταστεί και 
το ενδεχόμενο της ενοποίησης της βασικής σύνταξης και της 
συμπληρωματικής σύνταξης. «Είναι ένα από τα θέματα που, επίσης, μας 
απασχολεί και θα αποτελέσει και αυτό αντικείμενο της μελέτης», 
πρόσθεσε, εξηγώντας πως «Αντί δηλαδή να δίνεται συμπληρωματική 
σύνταξη, δηλαδή το «μικρό τσεκούδι» από το Υφυπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας, πιθανώς αυτό να ενσωματωθεί σε μια εθνική κατώτατη 
σύνταξη». Τόνισε τέλος ότι, «όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να 
τα δούμε μέσα από τη μελέτη». 

 

 

 

 

 


