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           H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, στις 9.00 π.μ., 

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 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 Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.083-2022) 

Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης και τοποθέτηση. 

 

 10.00 π.μ. 2.  (α) Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)    (Αρ. 

7) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.125-2021) 

 

   (β) Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.126-2021) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου 

επισυνάπτεται.) 

 

   (γ) Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης 

Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση 

Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022) 

 

   Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης και τοποθέτηση. 

(Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της 

Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να 

καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για 

συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.) 
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 10.15 π.μ. 3.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.033-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης 

Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών 

φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και ειδικότερα διαγραφή από την ισχύουσα 

νομοθεσία στον ορισμό του όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός», 

της οντότητας ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ.] 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 10.35 π.μ. 4.  Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας και Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.085-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

[Παροχή εξουσίας στο δικαστήριο να διατάσσει τη διαφοροποίηση της 

διαδικασίας επαλήθευσης χρεών σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

κατόπιν αιτήματος του Επίσημου Παραλήπτη ή του διαχειριστή, σε ό,τι 

αφορά φυσικά πρόσωπα ή του εκκαθαριστή σε ό,τι αφορά αφερέγγυες 

εταιρείες.] 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 

 

 11.05 π.μ. 5.  (α) Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ 

μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.063-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Υπαγωγή για περίοδο έξι μηνών της παράδοσης τροφίμων και 

φαρμάκων στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και της προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας, των υπηρεσιών εστιατορίων και επισιτισμού 

στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% και επιβολή μηδενικού 

συντελεστή ΦΠΑ για το μέρος των τελικών λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά στο κόστος αγοράς 

δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 
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   (β) Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.078-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Μη επιβολή ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον 

οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 

 

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

 (γ) Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.102-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Υπαγωγή, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό 

συντελεστή ΦΠΑ, της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων, η 

οποία είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ και στην οποία 

περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων 

και το κόστος διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων.) 

(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων: 

 12.00 μ. 1.  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

  2.  Υπουργείο Υγείας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  3.  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων: 

 12.30 μ.μ. 1.  Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  2.  Δήμος Πάφου. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 
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 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

3.  Δήμος Λευκωσίας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

Ε. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

  - Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 

και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022) 

[Άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής στον 

δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.] 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις 

 

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

 - Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Τουρισμού και του Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

[Σύνολο ατόμων: 30. 7 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

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

του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 27. 4 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

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

του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

 

[Σύνολο ατόμων: 26. 3 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 
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βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 

 

 - Για το Β4 θέμα, ο Γενικός Ελεγκτής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Τμήματος Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Αρχής Εξυγίανσης και του Συνδέσμου Καταθετών 

Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥ.ΚΑ.ΛΑ.). 

 

[Σύνολο ατόμων: 29. 6 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β5 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας 

και του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Κυπριακού 

Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας 

Ζωής. 

 

[Σύνολο ατόμων: 29. 6 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ1 θέμα, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επίτροπος 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών 

και της Αστυνομίας Κύπρου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 29. 6 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25. 2 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υφυπουργείου 

Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25. 2 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

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

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

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27. 4 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Δ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 
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Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

Δήμου Πάφου. 

 

 

[Σύνολο ατόμων: 27. 4 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Δ3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

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

Δήμου Λευκωσίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27. 4 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, σε αίθουσα που θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος παρακαλείται όπως 

εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την είσοδό 

τους στο κτίριο της Βουλής πρέπει να φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους 

προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας 

υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση 

υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

26 Μαΐου 2022 

 

ΑΚ/ΜΜ 


