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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.  Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 

Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.062.079-2021)  

β.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.080-2021)  

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων σε κλειστή 

συνεδρία της, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση:  

i. του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας 

των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων που να καθιστά 

δυνατή την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των 

δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους, τηρουμένων των 

διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, 

προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητα και να τους 

παρέχουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, καθώς και  

ii. του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται από τον διευθυντή του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα πιστωτικά ιδρύματα, 
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχονται εφεξής και σε νομικό 

πρόσωπο που είτε κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις είτε διαχειρίζεται 

πιστωτικές διευκολύνσεις, δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας 

Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου. 

Η επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

2. α. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 

2022. (Αρ.Φακ.: 23.02.063,063-2022)  

 β.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 

2022. (Αρ.Φακ.: 23.02.063.078-2022)  

 γ.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 

2022.  (Αρ.Φακ.: 23.02.063.102-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε την συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, οι οποίες 

αποσκοπούν στα ακόλουθα:  

 i. Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους 

βουλευτές κ. Αλέκο Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης, είναι η υπαγωγή για περίοδο έξι μηνών της 

παράδοσης τροφίμων και φαρμάκων στον μηδενικό συντελεστή Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, των 

υπηρεσιών εστιατορίων και επισιτισμού στον μειωμένο συντελεστή ύψους 

5%, καθώς και η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ για το μέρος των 

τελικών λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά στο 

κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

ii. Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον 

βουλευτή κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η μη επιβολή ΦΠΑ επί του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.  

iii. Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους 

βουλευτές κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση 

Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, είναι η υπαγωγή στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, μέχρι το τέλος 

του έτους 2022, της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι 
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ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία 

περιλαμβάνεται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος 

διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Υπουργός Οικονομικών διαφώνησε με τους 

σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου, αναλύοντας τους λόγους για 

τη θέση του αυτή. Περαιτέρω, εισηγήθηκε τη διεξαγωγή διαβούλευσης μεταξύ της 

επιτροπής και του αρμόδιου υπουργείου για την προώθηση πιο στοχευμένων κι 

αποτελεσματικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων των τιμών. 

Η επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

  

3. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.140-2021)  

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με την εξέταση 

αναθεωρημένου κειμένου αυτού, σκοπός του οποίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, κατόπιν εντοπισμού 

εσφαλμένης εναρμόνισης και εναρμονιστικών κενών που υποδείχθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον έλεγχο συμβατότητας.  

 Η επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης επί του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

4. Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης 

κενών θέσεων. 

Η επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις 

από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

β. το Υπουργείο Υγείας, 

γ. το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
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δ. το Υπουργείο Γεωργίας, 

ε. την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Υγείας, 

β. το Υπουργείο Οικονομικών, 

γ. το Υπουργείο Εσωτερικών, 

δ.  την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, 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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