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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία 

της σήμερα, Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.088-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου.  Σκοπός 

του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν 

ρυθμίσεις αναφορικά με την επιβολή ετήσιου εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό ίδρυμα 

που επωφελήθηκε από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που δημιουργήθηκε 

από φορολογικές ζημιές. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι το εγγυητικό τέλος που 

καταβάλλεται ετησίως από το πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος θα καθορίζεται από τον 

Υπουργό Οικονομικών, με κατώτατο και ανώτατο όριο.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκε δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου 

στο οποίο διατυπώνονται ορθότερα οι προτεινόμενες διατάξεις, ύστερα από 

συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  



 Με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

προβεί σε επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. α. Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 

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

  (Αρ. Φακ. 23.01.062.165-2021) 

 β.  Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2021. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.062.166-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων με την κατ’ άρθρο 

εξέταση αυτών. Τα υπό αναφορά νομοσχέδια αποσκοπούν στην τροποποίηση των 

αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να παρατείνει προθεσμίες, σε περιπτώσεις που οι 

συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης 

των εποπτευομένων από την ΕΚΚ με οποιεσδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται 

στην αντίστοιχη βασική νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκαν αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων, με τα 

οποία προβλέπεται ότι η παραχώρηση παράτασης των προβλεπομένων με βάση τον 

αντίστοιχο νόμο προθεσμιών από την ΕΚΚ θα πραγματοποιείται με την έκδοση 

κανονιστικού περιεχομένου οδηγίας, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας.   

Επιπρόσθετα, η παράταση θα παραχωρείται για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι και έξι επιπλέον μήνες.   

Η επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση επί των υπό αναφορά νομοσχεδίων έχει 

ολοκληρωθεί και τα θέματα θα παραπεμφθούν στην ολομέλεια του σώματος για τη 

λήψη τελικής απόφασης.   

 

 



3. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.097-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου με την κατ’ άρθρο 

εξέταση αυτού.  Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ευχέρειας στην 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να απαιτεί από νομικά πρόσωπα που 

υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, να 

καταβάλλουν σε αυτήν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους. 

Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ κατέθεσαν στοιχεία αναφορικά με το ύψος των αντίστοιχων 

τελών που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη.  

Η επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση επί του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και το 

θέμα θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.   

 

4. O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.041-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε 

από τους βουλευτές κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και αποσκοπεί στην εισαγωγή ρυθμίσεων για την 

υποβοήθηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους στις περιπτώσεις ακινήτων τα 

οποία είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματου βάρους.      

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 

εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και κατέθεσαν εισηγήσεις 

για αναδιατύπωση αυτών.        

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

 



Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών 

Θέσεων. 

Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεδρίας της, μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις 

κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

β. την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, 

γ. την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, 

δ.  το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 

ε. την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

στ. το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

ζ. το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

β. το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

γ.  την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 

δ.  το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail: ekprosopos-typou@parliament.cy  

 

 

Επιμέλεια 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 
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