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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, 20 Σεπτεμβρίου 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 συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η αύξηση των ποινών που επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος 

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

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη 

αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον νόμο στοιχεία. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκαν οι θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων 

κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων επί των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων και διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω διασαφήνισής τους. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου σε μελλοντικό 

χρόνο, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια τμήματα και τους 

εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν περαιτέρω τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να 

καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις/εισηγήσεις τους. 



2. Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με βάση το άρθρο 

9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου. 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.178-2022) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που 

παρατηρούνται λόγω της αδρανοποίησης του Συμβουλευτικού Σώματος που ιδρύεται 

με βάση τον περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμο, με σκοπό να 

υποβοηθά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στην εύρυθμη εφαρμογή του εν λόγω 

νομοθετικού πλαισίου, καθώς και τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία 

των υποστατικών που δραστηριοποιούνται ως στέγες περίθαλψης και μέριμνας 

ηλικιωμένων ατόμων και ενήλικων ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη ενεργοποίησης του 

εν λόγω Συμβουλευτικού Σώματος με τον διορισμό των μελών του από την εκτελεστική 

εξουσία, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, 

περίθαλψης και μέριμνας στις κατάλληλες δομές για τα ηλικιωμένα και ενήλικα άτομα 

με αναπηρίες, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του σχετικού νομοθετικού 

πλαισίου.  

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε μελλοντικό χρόνο, κατά 

τον οποίο θα ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως θα σημειωθεί σε σχέση με τον 

διορισμό των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος και την πορεία ετοιμασίας του εν 

λόγω νομοθετικού πλαισίου. 

 

3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η παροχή επιδόματος ασθενείας προς 

πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους τα οποία δεν αιτούνται 

θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για 

εργασία, και αποφάσισε την προώθησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς 

ψήφιση.  
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