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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, συνήλθαν σε συνεδρία σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 και συζήτησαν από 

κοινού τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Η προστασία και η ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες που αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες.  

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου 

Κουκουμά, Άριστου Δαμιανού, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Φωτεινής Τσιρίδου, 

Μάριου Μαυρίδη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)  

2. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία ξεχωριστής νομοθεσίας για 

τα άτομα με αναπηρίες η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης οι σύνδεσμοι και οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με 

αναπηρίες ενημέρωσαν τα μέλη των επιτροπών για τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν και ειδικότερα για την ανάγκη θέσπισης νέας νομοθεσίας, η οποία 

θα αντιμετωπίζει σφαιρικά και ολιστικά τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρίες.  
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 Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και θεσμοί ενημέρωσαν τα μέλη των επιτροπών για τις 

πρόνοιες της εθνικής στρατηγικής και του εθνικού σχεδίου δράσης για τα άτομα με 

αναπηρίες και ειδικότερα για τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε 

τροχιά υλοποίησης.  Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε από την εκπρόσωπο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι διενεργείται δημόσια 

διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες με σκοπό την ετοιμασία 

σχετικού νομοσχεδίου.    

   

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Φλώρα Φλουρέντζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 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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