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Η ημερήσια διάταξη της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2022, στις 12.30 μ.μ., έχει 

ως ακολούθως: 

 

Α. 12.30 μ.μ. - Έγκριση των κυβερνητικών τροποποιήσεων επί του Κρατικού 

Προϋπολογισμού του έτους 2023. 

Συνέχιση της συζήτησης και τοποθέτηση. 

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

(Αναμένεται επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάθεση 

πρόσθετων τροποποιήσεων.) 

 

Β. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων: 

 1.00 μ.μ. - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

Γ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων: 

 1.15 μ.μ. 1.  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

  2.  Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022, επισυνάπτεται.) 

 

Δ.  1.  Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της Επιτροπής για τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό του έτους 2023. 

Συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής. 

 

  2.  Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί των προτεινόμενων από 

τα κοινοβουλευτικά κόμματα και άλλες κοινοβουλευτικές πλευρές 

τροπολογιών επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2023. 

Συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής. 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

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

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

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 28.  5 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, μέχρι 4 γραμματείς, 7 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

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

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Γ2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών και 

του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου. 

 

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

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

29 Νοεμβρίου 2022 

 

ΣΧΚ/ΜΜ 

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy

