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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 27   Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνό, για τη συζήτηση 

θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. 

(Αρ. Φακ.: 23.07.004.005) 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της 

σημερινής συνεδρίας της πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υπουργό Οικονομικών 

κ. Μάκη Κεραυνό, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του για τη συζήτηση 

θεμάτων της αρμοδιότητάς του και ανταλλαγή απόψεων επί σημαντικών πτυχών της 

οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.   

 Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι το πλαίσιο 

πολιτικής της νέας κυβέρνησης βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως και στη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων 

ως αδήριτης ανάγκης θωράκισης και προστασίας του πολίτη και ειδικότερα των μεσαίων 

και χαμηλών στρωμάτων που υπόκεινται, κατά τεκμήριο, στις συνέπειες πολιτικών μη 

βασιζομένων στο εν λόγω πλαίσιο πειθαρχίας. 

 Ανέφερε επίσης ότι η ρήτρα διαφυγής, η οποία είχε ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας θα παύσει να ισχύει κατά το προσεχής οικονομικό έτος (2024) και 

συνεπώς η Κύπρος ως χώρα της Ευρωζώνης πρέπει πλέον να παρουσιάζει σύγκλιση 

με τους δείκτες του Μάαστριχτ, όπως λ.χ. με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ΑΕΠ, σε 



σχέση με το δημόσιο χρέος, το οποίο πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το έτος 2028, στη 

βάση τετραετούς σχεδιασμού. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης σε επί μέρους ζητήματα, όπως η 

επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην αγορά πρώτης κατοικίας, τονίζοντας 

ότι το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της επιτροπής πρέπει τάχιστα να 

ψηφισθεί σε Νόμο, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων στη Δημοκρατία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Όσον αφορά τις παρατηρούμενες υψηλές τιμές των καυσίμων, ο Υπουργός 

Οικονομικών ανέφερε ότι τα ισχύοντα σχέδια επιδότησης των τιμών των καυσίμων από 

το κράτος για τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες έχουν κοστολογηθεί στα εξήντα 

εκατομμύρια (€60.000.000), επισημαίνοντας ότι στη λήξη τους στις 4 Μαΐου 2023, τα εν 

λόγω σχέδια καταβολής μειωμένων συντελεστών φόρων κατανάλωσης θα τύχουν 

αξιολόγησης. 

 Πέραν των πιο πάνω, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι βρίσκεται 

υπό μελέτη φορολογική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο τη δικαιότερη κατανομή του 

εισοδήματος, στη βάση της αρχής της ουδετερότητας.   

 Όσον αφορά τα αυξημένα δανειστικά επιτόκια, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε 

ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει, ως γνωστό, ρόλο στη νομισματική πολιτική της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, παρά ταύτα η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει, 

όπως τόνισε, απαθής, ως εκ τούτου έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς τον 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στις υπάρχουσες πληθωριστικές 

τάσεις ανέφερε ότι μελετάται η εισαγωγή ανάλογης επιτυχούς ρύθμισης στην Ελλάδα για 

το λεγόμενο «καλάθι του νοικοκυριού», με βάση την οποία γίνεται καθημερινά σύγκριση 

των τιμών συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στο 

ζήτημα των αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανειακών διευκολύνσεων, 

επισημαίνοντας ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν εφαρμόζουν τον ισχύοντα κώδικα 

αναδιαρθρώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς 

για τον Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου) και για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τον 

Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, μελετάται η θέσπιση νομοθετικών μέτρων προς 

αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, με πρώτιστο την αντιμετώπιση του ζητήματος των 

στρατηγικών κακοπληρωτών.   



 Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν στην έκδοση βιώσιμου ομολόγου, το 

υπό εξέταση σχέδιο «Ενοίκιο αντί δόσης», το οποίο και εκκρεμεί ενώπιον της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο μπορεί να αποτελέσει λύση για όλους όσοι δεν 

καλύπτονται από προηγούμενα σχέδια.  Συζητήθηκε επίσης πρόταση για εφαρμογή 

ειδικής δικαιοδοσίας για την ταχεία εξέταση διαφορών χρηματοπιστωτικής φύσης, ως 

παλαιότερη σχετική πρόταση, το οποίο η παρούσα κυβέρνηση αντικρίζει θετικά, 

νοουμένου ότι δε θα αποτελέσει μία ακόμη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία. 

 

 

 

2. (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 με την κατ’ άρθρον 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 αποφάσισε να υποβάλει τα πιο πάνω νομοσχέδια στην ολομέλεια του 

σώματος για ψήφιση τους σε νόμους. 

 

3. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.177-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε με την κατ’ άρθρον 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 αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην ολομέλεια του 

σώματος για ψήφιση του σε νόμο. 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.03.059.090-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε με την κατ’ άρθρον 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 υποβάλει τους υπό αναφορά κανονισμούς στην ολομέλεια 

του σώματος για έγκριση. 

 

5. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμοί του 2022  

(Αρ. Φακ. 23.03.059.102-2022)  

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

στη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα πιο νωρίς 

με παράλληλη αντίστοιχη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου με απώτερο στόχο τη 



μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται κατά τις ώρες έναρξης και λήξης του 

ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας και τη διευκόλυνση υπαλλήλων που διαμένουν σε 

άλλες επαρχίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και άλλες συναφείς 

ρυθμίσεις.  

Επιπροσθέτως, οι υπό αναφορά κανονισμοί διευρύνουν το ελαστικό ωράριο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων για να συνάδει με το ωράριο της υπόλοιπης Δημόσιας 

Υπηρεσίας. 

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

 

6. 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. το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

δ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 

β. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

γ. το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

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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