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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, 31η Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

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

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.047-2022) 

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

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι ποινές που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος 

παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων επικείμενο πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, 

να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον νόμο στοιχεία.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, 

εκφράστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων 

και των εμπλεκόμενων φορέων και η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση 

της πρότασης νόμου εντός Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος να 

μελετηθούν επισταμένως από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και τους 

εμπλεκόμενους φορείς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τον τερματισμό απασχόλησης λόγω πλεονασμού ευρύτερα.   

 



 

 

2. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας και η 

ανάγκη γνωστοποίησης των μη αναστρέψιμων ή μόνιμων αναπηριών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρίστου Σενέκη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.124-2022) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε την εφαρμογή των 

πρωτοκόλλων που ακολουθούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος 

Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας, καθώς και την ανάγκη 

γνωστοποίησης, υπό μορφή καταλόγου, των παθήσεων που κατατάσσονται στις μη 

αναστρέψιμες ή μόνιμες αναπηρίες για σκοπούς αξιολόγησης της αναπηρίας. 

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που 

παρατηρούνται στη λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της 

Λειτουργικότητας, η ανάγκη αναθεώρησης των υπό αναφορά πρωτοκόλλων προς 

ορθότερη αξιολόγηση της αναπηρίας και προς άρση οποιωνδήποτε διακρίσεων εις 

βάρος των ατόμων με αναπηρίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ο εκσυγχρονισμός του σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η ενίσχυση των παροχών που λαμβάνουν τα άτομα 

με αναπηρίες στο πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. 

 Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της 

επιτροπής. 
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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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