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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 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 Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων 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 συνέχισε τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, με την κατ’ 

άρθρον εξέτασή τους, που αποσκοπούν, αντίστοιχα: 

α. στη θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για 

τους υπάλληλους 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,  

β. στην κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, με 

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



κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο 

κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με 

αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκαν εκ νέου οι θέσεις και εισηγήσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων επί των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου, οι οποίες 

αφορούν μεταξύ άλλων στην αναδρομική έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων, στις εξουσίες που παρέχονται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών ως 

προς τη διαχείριση του Ειδικού Ταμείου Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, 

στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς του Κυπριακού Στρατού και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης.    

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.025-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο σκοπείται 

η αποτελεσματικότερη εφαρμογή επιμέρους διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας 

οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις εκσυγχρονίζονται διατάξεις της βασικής νομοθεσίας οι οποίες αφορούν 

στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ώστε να συνάδουν με τη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς και με τις εθνικές νομοθεσίες με τις οποίες η 

Δημοκρατία έχει εναρμονισθεί με σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.126-2022)  

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

είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε υποκείμενο στον φόρο 

πρόσωπο το οποίο αγοράζει ακατέργαστα και ημιακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα να 

αποδίδει ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις απλοποιείται η διαδικασία απόδοσης του ΦΠΑ στο πλαίσιο συναλλαγών 



ακατέργαστων και ημιακατέργαστων μετάλλων και διασφαλίζονται τα δημόσια 

έσοδα. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί 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 Εσωτερικών, 

β. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

β. το Υπουργείο Οικονομικών, 

γ. το Υπουργείο Εσωτερικών, 

δ.  το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 

ε. το Υπουργείο Εξωτερικών, 

στ. 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 
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