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H ημερήσια διάταξη της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, στις 8.15 π.μ., 

έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 

 8.15 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 8.30 π.μ. 1.  (α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.190-2019) 

 

   (β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, 

Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή 

στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.191-2019) 

 

   (γ) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019) 

 

   Κατ’ άρθρον συζήτηση. 

(Νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.) 

(Αναθεωρημένα κείμενα των σχεδίων νόμου θα αποσταλούν.) 

 

 10.30 π.μ. 2.  O περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.216-2021) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο 

Οικονομικών και σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, 

διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων.) 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 



2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 10.45 π.μ. 3.  Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.217-2021) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρου 

Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και ρύθμιση 

θεμάτων που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις 

 

1.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β1 θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου Εξωτερικών, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Γενικού Λογιστηρίου και 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων 

(ΠΑΣΥΔΥ), Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), 

Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ. 

 

[Σύνολο ατόμων: 43.  21 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  3 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 

Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της 

Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  4 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
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2.  Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3.  Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα. 

 

5.  Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19, να κατέχουν αρνητική 

εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η οποία να έχει 

πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού 

σχήματος ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την πιο πάνω νόσο. 

*Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του 

κωδικού QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα 

διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScan Cyprus”. 

Σημειώνεται ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και πρόσωπα 

τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα εν 

λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του 

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID. 

 

 

2 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΑΚ/ΜΜ 


