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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σήμερα, 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.050-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους €1.199.183 για τη χρήση του 

έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέλυσε τους 

σκοπούς και τις επιδιώξεις των επιμέρους κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Φορέας σε 

σχέση με την υλοποίησή του, καθώς και με τη λειτουργία του Φορέα γενικότερα.  

Η Επιτροπή στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν της αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης του θέματος στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του 



προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

 

2. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.007-2022) 

3. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.008-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, που αποσκοπούν 

στην εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 

2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης και 

την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τις 

διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και 

τα αλκοολούχα ποτά, αντίστοιχα. 

 Το πρώτο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων, 

αφορά, ανάμεσα σε άλλα, τη διακίνηση μεταξύ των κρατών μελών φορολογημένων 

προϊόντων υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης, τα σχετικά έντυπα των οποίων θα 

υποβάλλονται μέσω μηχανογραφημένου συστήματος αντί εγγράφως, καθώς και 

ρυθμίσεις για την αποδεκτή, μη φορολογήσιμη, ποσότητα απώλειας προϊόντων, η 

οποία θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Με το δεύτερο νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην ημεδαπή νομοθεσία ρυθμίσεις της 

προαναφερθείσας Οδηγίας που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση της 

νομοθεσίας και των κωδικών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή 

αλκοολούχων ποτών, καθώς και τον καθορισμό ενιαίου πιστοποιητικού με το οποίο 

θα βεβαιώνεται η ετήσια παραγωγή ανεξάρτητου μικρού παραγωγού αλκοολούχων 

ποτών.  

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

άρθρον συζήτησή τους σε επόμενη συνεδρία της. 

 

 

 



4. Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.119-2021) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, που αποσκοπεί: 

α. στη διεύρυνση των προαπαιτούμενων προσόντων των μη εκτελεστικών μελών 

του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), 

ώστε να διευκολύνεται η όλη διαδικασία και να παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής υποψηφίων που κατέχουν προσόντα συναφή με τα μέχρι πρότινος 

απαιτούμενα προσόντα από ένα ευρύτερο φάσμα, 

β. στον περιορισμό του βαθμού εξάρτησης των συνδεδεμένων προσώπων για 

διορισμό στη θέση μέλους του Συμβουλίου της ΕΚΚ σε περίπτωση συγγένειας 

εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού και 

γ.  στην προσθήκη ρυθμίσεων, ώστε, σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του 

συμβουλίου και διορισμού άλλου προσώπου, το πρόσωπο που θα διοριστεί 

προς αντικατάσταση του απερχόμενου μέλους να διατηρεί το δικαίωμα 

επαναδιορισμού του με μέγιστη διάρκεια θητείας τα δέκα έτη. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για τους 

λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη τροποποίηση και 

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων 

είναι ο καθορισμός της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων στην Αρχή 

Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΛΕΠ) και των γενικών όρων 

υπηρεσίας των υπαλλήλων που θα διοριστούν στην Αρχή, περιλαμβανομένων των 

απολαβών και άλλων ωφελημάτων τους, των καθηκόντων, των υποχρεώσεων και 

των δικαιωμάτων τους, καθώς και της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους ότι, 

έπειτα από επανεξέταση του κειμένου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

αποφασίστηκε όπως αυτοί αποσυρθούν από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας, 



καθότι ορισμένες εκ των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι διατυπωμένες καθ’ 

υπέρβασιν εξουσιοδότησης της βασικής νομοθεσίας βάσει της οποίας αυτοί 

εκδίδονται (ultra vires). Η επανακατάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί, αφού 

προηγηθεί σχετική τροποποίηση του βασικού νόμου δυνάμει του οποίου οι 

κανονισμοί εκδίδονται.  

 

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 Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

β.  την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, 

γ.  τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και 

δ.  το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α.  το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

β.  το Υπουργείο Εσωτερικών και 

γ.  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

        Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

 

Επιμέλεια 
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1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 

 
 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 
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