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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της, τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 
1. α. Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των  

Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022) 

β. Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των 

Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων 

είναι:  

• η θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους 

υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο 

θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου 

συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 

2013 και μετά, καθώς και 

• η κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, με 

αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, για τα μέλη του υφιστάμενου 



κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, καθώς και για τα μέλη των σχεδίων συντάξεων 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι όμοια με αυτό και επανένταξη στο 

υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων 

δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Υπουργός Οικονομικών, αφού ανέλυσε τις κυριότερες 

πρόνοιες των νομοσχεδίων, επισήμανε ότι η εισαγωγή του νέου επαγγελματικού 

σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης που 

απορρέει από τις Συμφωνίες Πλαίσιο που συνομολογήθηκαν μεταξύ του Υπουργού 

Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητα 

των δημόσιων οικονομικών.  

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων κατέθεσαν τις απόψεις τους επί των 

νομοσχεδίων, καθώς και επιμέρους εισηγήσεις επί αυτών. 

Η επιτροπή ζήτησε όπως υποβληθούν ενώπιον της  γραπτώς όλες οι εισηγήσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση των νομοσχεδίων 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022.  
(Αρ. Φακ. 23.01.063.109-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι: 

• η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους   

€171.852.323 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, 

καθώς και  

• η δημιουργία, κατάργηση και μετονομασία θέσεων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους για τις επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω 

προϋπολογισμό και αφορούν κυρίως δαπάνες για αγορά ύδατος, αμυντική θωράκιση, 

αγορά φαρμάκων και εμβολίων, συνεισφορά στο Επενδυτικό Ταμείο Χρηματοδότησης 

Κεφαλαίου, αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών, χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού για την ανέγερση του σταδίου Λεμεσού και πρόσληψη έκτακτου 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 



Η επιτροπή συζήτησε, μεταξύ άλλων, το θέμα της μετονομασίας, μέσω του 

συμπληρωματικού προϋπολογισμού, των θέσεων του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του 

Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Λογιστή στη βάση σχετικής 

γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, για το οποίο εξέφρασε επιφυλάξεις ο Γενικός 

Ελεγκτής.    

Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με ζητήματα που 

αφορούν στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και, ως εκ τούτου, αποφάσισε όπως 

συνεχίσει την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου 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 κατ’ άρθρον 

εξέτασή του, 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 εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε εκ νέου τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του νομοσχεδίου, με τα οποία συμφώνησαν η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. 

Η επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση επί του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και το 

θέμα θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

 

4. O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.041-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε 

από τους βουλευτές κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και αποσκοπεί στην εισαγωγή ρυθμίσεων για την 

υποβοήθηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους, σε περιπτώσεις ακινήτων τα 

οποία είναι επιβεβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματου βάρους.     



Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 

κατέθεσαν εισηγήσεις για βελτίωση της πρότασης νόμου και,  συναφώς, οι εισηγητές 

αυτής αποφάσισαν όπως προβούν σε σχετικές τροποποιήσεις επί του κειμένου. 

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επισήμαναν την 

ανάγκη εισαγωγής αντίστοιχων ρυθμίσεων στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμων και, ως εκ τούτου, οι εισηγητές εξέφρασαν την πρόθεσή τους για κατάθεση 

σχετικής πρότασης νόμου. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  

 

5. α. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.088-2022) 

β. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.100-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι:  

• η διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου φορολογικής απαλλαγής, ώστε η αμοιβή 

από εργοδότηση η οποία υπερβαίνει τις €55.000 ετησίως να απαλλάσσεται κατά 

50% από την επιβολή φόρου εισοδήματος για περίοδο 17 ετών, καθώς και  

• η παραχώρηση για 3 έτη αυξημένης έκπτωσης, ύψους 20% επί της πραγματικής 

δαπάνης σε επιστημονική έρευνα, καθώς και σε έρευνα και ανάπτυξη, για 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν 

επιχείρηση, ώστε να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη. 

Σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών 

δήλωσε ότι αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για 

δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία και 

καθιστά το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο παροχής κινήτρων προσέλκυσης ατόμων 

από το εξωτερικό για εργοδότηση στη Δημοκρατία πιο ελκυστικό. 

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εξέφρασαν επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις για 

περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου φορολογικού κινήτρου. 



Η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως εξετάσει τις εν λόγω εισηγήσεις 

και προβεί στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της. 

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 

δήλωσε ότι αυτό αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για 

δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία και 

προωθείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής για επένδυση σε έρευνα και 

ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είναι συμβατό με 

τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εξέφρασαν επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις για 

περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου φορολογικού κινήτρου.  

Η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως εξετάσει τις εν λόγω εισηγήσεις 

και προβεί στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της. 

   

6. α. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Αρ. Φακ. 23.01.063.057-2022)  
β. Ο περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.058-2022) 

γ. Ο περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.059-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι 

η εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκέμβριου 2020 σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την 

εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 

των νομοσχεδίων, επισημαίνοντας την ανάγκη τροποποίησής τους, ώστε να 

διορθωθούν ορισμένες λανθασμένες παραπομπές. 



Η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβεί στην κατάθεση 

αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση 

της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

7. Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.105-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε να μην προβεί στην εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, 

σκοπός του οποίου είναι η παράταση της ανάθεσης άσκησης των εξουσιών του 

Εφόρου Φορολογίας στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι την 

πλήρωση της θέσης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), καθότι, με βάση 

σχετική ενημέρωση που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΔΥ αποφάσισε για 

την πλήρωση της θέσης του Εφόρου Φορολογίας με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022. 

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο ενημέρωσε την επιτροπή ότι θα προβεί στις δέουσες 

ενέργειες για απόσυρση του νομοσχεδίου, καθότι ο σκοπός αυτού έχει εκλείψει. 

 

8. Η μη υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 68832, 

ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, για απονομή ηθικών αμοιβών (μετάλλια, 

διπλώματα, μεταθανάτιες προαγωγές, προαγωγές επ’ ανδραγαθία) σε μαχητές 

της Αντίστασης. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύση Παντελίδη)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.108-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία της Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και εκπροσώπων του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,  με 

τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξέτασης.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόθεση 

της κυβέρνησης για περίληψη σχετικού κονδυλίου στον κρατικό προϋπολογισμό με 

σκοπό την πλήρη υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

9. 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 Οικονομικών 

β. το Υπουργείο Εξωτερικών, 

γ. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

δ. την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

β. τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

γ. το Υφυπουργείο Τουρισμού, 

δ.  το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

ε. την Αρχή Λιμένων Κύπρου, 

στ. τον Δήμο Λευκωσίας. 

 

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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