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  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη,12 Μαΐου 2022, και άρχισε τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ο 

περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022» (Αρ. Φακ. 

23.01.063.083-2022), σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό 

του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €102.075.815 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών 

προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή 

η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2022 είναι ανεπαρκής. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους για τις επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, 

οι οποίες προορίζονται για την περαιτέρω εφαρμογή σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, αυτές αφορούν: 

• €53 εκατομ. για μέτρα που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας, 

• €0,7 εκατομ. για εφαρμογή μέτρων στα αεροδρόμια, 

• €0,52 εκατομ. για χορηγία στις σχολικές εφορίες για δαπάνες απολύμανσης και χρήσης 

αιθουσών πολλαπλής χρήσης για διενέργεια ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 

• €0,57 εκατομ. για αγορά υπηρεσιών του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης του κοινού για 

παροχή πληροφοριών σχετικών με την πανδημία, 

• €0,89 εκατομ. για αποζημίωση στους τυροκόμους λόγω των περιοριστικών μέτρων που 

επιβλήθηκαν στον τομέα της εστίασης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 



• €5,7 εκατομ. για στήριξη αεροπορικών εταιρειών για την υλοποίηση του Σχεδίου 

Κινήτρων Συνδεσιμότητας και Ανάπτυξης Αερομεταφορών για την περίοδο Ιουλίου-

Δεκεμβρίου 2021, 

• €10 εκατομ. για άλλες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2022 λόγω της νόσου COVID-19. 

Επιπροσθέτως, ζητείται η διενέργεια δαπανών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών οι οποίες 

προέκυψαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και αφορούν ειδικότερα: 

• €18 εκατομ. για αύξηση της περιόδου διατήρησης αποθεμάτων κριθαριού και 

καλαμποκιού για πρόσθετη περίοδο τριάντα ημερών και  για την αγορά αποθεμάτων και 

διαχείρισής τους για ένα έτος, 

• €5 εκατομ. για φιλοξενία και γενικότερα στήριξη Ουκρανών προσφύγων, 

• €7,6 εκατομ. λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών και βασικών 

προϊόντων. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου εν 

αναμονή περαιτέρω στοιχείων σε επόμενη συνεδρία της. 
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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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