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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 19 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, τα οποία αποσκοπούν, αντίστοιχα- 

i. στη 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.  

ii. 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 στην 

επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των 

υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η 

Οκτωβρίου 2011. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα αρμόδια υπουργεία τοποθετήθηκαν επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων στη δυνατότητα 

αναδρομικής ισχύος του προτεινόμενου νόμου, στην επιτροπή παρακολούθησης, 

στους αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους οι οποίοι εξαιρούνται από τις πρόνοιες του 

νομοσχεδίου και στους συμβασιούχους υπαξιωματικούς του Κυπριακού Στρατού.   

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή για 

την πρόθεση κατάθεσης αναθεωρημένου κειμένου νομοσχεδίου, επί του πρώτου 

υπό αναφορά θέματος, στη βάση θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως 

αυτές εκφράστηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες της επιτροπής και με τις οποίες 

συμφώνησε το υπουργείο.  

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων 

σε επόμενη συνεδρία της, εν αναμονή της κατάθεσης αναθεωρημένου κειμένου 

νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα πιο πάνω.     

 

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

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.025-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με την κατ’ άρθρο 

εξέτασή του, σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή επιμέρους 

διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από μέλη της επιτροπής για 

επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και συναφώς το Υπουργείο Οικονομικών 

εισηγήθηκε μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις. 

 Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νέου κειμένου του νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

 

 



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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.124-2022)  

Η επιτροπή αποφάσισε τη μη εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η κατάργηση της εξουσίας του Εφοριακού Συμβουλίου να επιλαμβάνεται 

θέματα που αφορούν στον ΦΠΑ και συναφώς η ανάθεση στον Έφορο Φορολογίας 

αρμοδιότητας για όλα τα θέματα ΦΠΑ, καθότι της κατάθεσής του δεν προηγήθηκε η 

δέουσα δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο υπουργείο.   

Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης και επανέλθει 

ενώπιόν της, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 

4. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.130-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με το οποίο σκοπείται 

η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον 

αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές 

χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες 

εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη δραστηριότητα 

υφιστάμενων οντοτήτων στη Δημοκρατία, ωστόσο απαιτείται η προώθησή τους για 

σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή Οδηγία, 

κατόπιν σχετικής παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. 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 Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 



γ. το Υπουργείο Οικονομικών, 

δ.  το Υπουργείο Εσωτερικών, 

ε.  το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 

στ. το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και 

β. το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

6. Η μη υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 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 συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου της Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη συζήτηση του πιο πάνω 

θέματος με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξέτασης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο διεξάγεται επανακοστολόγηση 

της υλοποίησης του μέτρου και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα υποβληθεί 

σχετικό αίτημα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.   

 Η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως την ενημερώσει για την πρόοδο σε 

σχέση με τις πιο πάνω ενέργειες εν ευθέτω χρόνω.  

 

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  
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