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H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού για τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ 

εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της 

επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 9.15 π.μ. 1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.089-2021) 
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 
(Μη επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και πρόσθετου φόρου σε 
περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής φορολογικής δήλωσης και 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την περίοδο μεταξύ των μηνών Μαρτίου 
και Μαΐου 2020 λόγω αντικειμενικής δυσκολίας των φορολογουμένων 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους συνεπεία της υποχρεωτικής 
αναστολής οικονομικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας της νόσου COVID-19.) 

    

 9.45 π.μ. 2. Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.035-2021) 
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου θα 

αποσταλεί.) 

    

 10.15 π.μ. 3. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου) 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.073-2021) 
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου 
επισυνάπτεται.) 
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Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  
(Κανονισμός 41Α): 

 10.40 π.μ. Το αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να 
μην υπόκειται σε απόλυση λόγω πλεονασμού το εκάστοτε 
προσωπικό της Αρχής, στην περίπτωση που μειώνονται θέσεις 
εργασίας λόγω μεταβολής της οργανωτικής δομής. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των κ. Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 
(5.4.2021) 
(Αρ. Φακ. 23.04.038.079-2021) 
 

Δ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων: 

 11.30 π.μ. 1.  Αστυνομία. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2021, επισυνάπτεται.) 

(Συνέχιση της συζήτησης επί των εκκρεμούντων κονδυλίων) 

 

  2.  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  3. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 

Ανάπτυξης. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  4. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  5. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

    

  6. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  7. Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

  

Ε. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων: 

 11.50 μ.μ. 1.  Υπουργείο Οικονομικών. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  2.  Υπουργείου Οικονομικών. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  3.  Γενικό Λογιστήριο.  

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 
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  4.  Υπουργείο Άμυνας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  5.  Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2021, επισυνάπτεται.) 

 

  

ΣΤ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

  1. (α) Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση 
με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.083-2021) 
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης 
για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.) 

     

   (β) Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής 
Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε 
Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.084-2021) 
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο σχετικά με τη συγκρισιμότητα των 
τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληροφοριών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.) 

     

  2. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.074-2021) 
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο σε σχέση με τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων.) 

     

  3. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 
2021. 
(Aρ. Φακ. 23.01.062.107-2021) 

 

 

Αναπλ. Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 

 - Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας 

του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 
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 - Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας 

του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας 

του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Γ θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η Πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ και εκπρόσωποι των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΤΗΚ.  

[Σύνολο ατόμων: 39.  8 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως και της Αστυνομίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υφυπουργείου 

Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 
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[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ5 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισμού. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ6 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Δ7 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Ε1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  2 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Ε2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 35.  5 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

 

 - Για το Ε3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 
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 - Για το Ε4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Άμυνας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  3 προσκεκλημένοι, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

   

 - Για το Ε5 θέμα, εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30.  1 προσκεκλημένος, 14 βουλευτές, μέχρι 3 γραμματείς, 1 

συνεργάτης του Προέδρου της Βουλής, 10 συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε 

πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που θα 

σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων στη συνεδρία να παραστεί μόνο ο 

απόλυτα απαραίτητος αριθμός κυβερνητικών εκπροσώπων/λειτουργών. 

 

4. Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα. 

 

5. Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχει καθημερινά κινητή μονάδα διενέργειας rapid tests 

για όλους όσοι εισέρχονται στο κτίριο για να παραστούν στις συνεδρίες των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών.  Προτρέπονται όλοι να υποβάλλονται στη σχετική 

εξέταση για σκοπούς ασφάλειας τόσο δικής τους όσο και των υπολοίπων.  Συναφώς, 

καλούνται όλοι να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα ενωρίτερον της καθορισθείσας 

ώρας έναρξης της κάθε συνεδρίας για σκοπούς υποβολής τους στην εν λόγω εξέταση, 

ώστε αφενός να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός και αφετέρου να 

ολοκληρώνονται οι διαδικασίες το ταχύτερο. 

 

 

 

7 Απριλίου 2021 

 

ΑΚ/ΓΧ 


