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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

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

      2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.206-2022)  

(β) Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.207-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε την επί της αρχής συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, που 

αποσκοπούν στην- 

α) ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την 

κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία»˙ 

 

β) ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 10(2)(γ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 4ης Απριλίου  2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014˙και 



 

γ) αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 72β(2)(στ) της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2021˙ και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου. 

Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των πιο πάνω νομοσχεδίων με την κατ’ άρθρον 

συζήτησή τους, σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.177-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

εναρμόνιση με τα νέα Άρθρα 4.1.15) και 93.3α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 

2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ».  

Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου με την κατ’ άρθρον 

συζήτησή του, σε επόμενη συνεδρία της. 

3. Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.222-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η  

τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε, αφενός, η λειτουργία του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης 

θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του ΟΧΣ. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική 

Υπηρεσία προβεί σε επανεξέταση ορισμένων εκ των προνοιών του νομοσχεδίου, ώστε 

το κείμενο αυτού να ανταποκρίνεται ορθότερα στους επιδιωκόμενους σκοπούς και θα 

συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος εν ευθέτω χρόνω. 



 

4. Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.090-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι αποσκοπούν στη 

θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διαδικασία πλήρωσης των κενών 

θέσεων στην Αρχή, καθώς και των γενικών όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.200-2022) 

(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται υπό προϋποθέσεις η 

ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου, εν ευθέτω 

χρόνω. 

 

6. Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.097-2021) 

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη, Σωτήρη Ιωάννου, 

βουλευτών Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και Ανδρέα Θεμιστοκλέους ανεξάρτητου 

βουλευτή) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ο μέγιστος αριθμός των ισόποσων 

μηνιαίων δόσεων να αυξηθεί στις 120 δόσεις (αντί τις 54 και 60 δόσεις αναλόγως της 

περίπτωσης, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας), προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές 

τους. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου, εν ευθέτω 

χρόνω. 

 

  



7. 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 Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

β. το Υπουργείο Οικονομικών, 

γ. την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 

δ. το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

ε. Υπουργείο Άμυνας, 

στ. το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 

ζ. το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-commitees@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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