
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού για τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, 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.  (α) Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.079-2021) 

 

   (β) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.080-2021) 

 

   Συνέχιση της συζήτησης μετά από αναβολή στην Ολομέλεια του 

Σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2021. 

(Αντίγραφο κειμένου των νομοσχεδίων επισυνάπτεται.) 

 

 10.30 π.μ. 2.  (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) 

Συνέχιση της συζήτησης 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.) 
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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) 

Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής. 

(Μη επιβολή ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον 

οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.) 

 

   (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) 

Συνέχιση της συζήτησης 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.) 

 

 11.45 π.μ. 3.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.140-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής. 

(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση 

πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων.) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων: 

 12.30 μ.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.) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

  3.  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

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

Συνέχιση της συζήτησης. 
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  4.  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Αστυνομία. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  5.  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

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

 

  6.  Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. 

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

 

Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων: 

 1.15 μ.μ. 1.  Υπουργείο Υγείας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  2.  Υπουργείο Οικονομικών. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  3.  Υπουργείο Εσωτερικών. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  4.  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

Ε. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

  1.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.033-2022) 

[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.] 

 

  2.  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) 

[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.] 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 



4 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Σημειώσεις 

 

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

 - Για το Β1 θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο 

Οικονομικών, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 33.  10 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και 

του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Κυπριακού 

Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας 

Ζωής. 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  8 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Αρχής Εξυγίανσης, του 

Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 31.  8 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, του Υπουργείου Υγείας, 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27.  4 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)] 
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 - Για το Γ4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ5 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ6 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η Πρόεδρος της Εθνικής 

Αρχής Στοιχημάτων. 

 

[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 και του Υπουργείου Υγείας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  3 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Δ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  3 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 και του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  3 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Δ4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος να εκπροσωπείται μόνο 

από ένα άτομο. 

 

1η Ιουνίου 2022 

ΣΧΚ/ΜΜ 


