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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 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. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρο εξέταση των νομοσχεδίων σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου του 2022 (Αρ. 1) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.146-2022) 

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

είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΑΝΑΔ), συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €2.200 για τη χρήση του 

έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο γενικός διευθυντής της  ΑΝΑΔ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο 

αφορά στην ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και κατάργηση ορισμένων υφιστάμενων 

θέσεων, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της διάρθρωσης της Αρχής, με σκοπό την 

ομαδοποίηση και μετονομασία θέσεων με τα ίδια προσόντα, καθήκοντα, ευθύνες και 

μισθοδοτική κλίμακα, που αναμένεται να ενισχύσει τον θεσμό της εναλλαξιμότητας 

μεταξύ των διευθύνσεων της Αρχής. Περαιτέρω, προβλέπεται η μετονομασία και 

μισθολογική αναβάθμιση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που εργοδοτούνται στην 

Αρχή. 

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

 

3. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.050-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, που αποσκοπούν στην 

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου της 

13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με 

προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών 

υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι 

με την Οδηγία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί δυνάμει του 



Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, με στόχο την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μέτρα 

που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας δεν παρεμποδίζονται από την εφαρμογή του κοινού συστήματος ΦΠΑ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των υπό αναφορά κανονισμών 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 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

β. το Υπουργείο Οικονομικών,  

γ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Υγείας, 

β. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

γ. την Αρχή Λιμένων Κύπρου, 

δ. το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 

ε.  το Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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 press.parliament@parliament.cy 
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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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