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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την 

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023, 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. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός 

41Α): 

 9.05 π.μ. - Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020. 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

[Πανεπιστήμιο Κύπρου - 

Ειδική Έκθεση για τα έτη 2019 και 2020 

Ειδική Έκθεση 28.11.2022 (ΠΚ/01/2022)] 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 

Δαπανών) 

(13.1.2022) 

(Αρ. Φακ.  23.04.039.002-2022) 

(Αρ. Φακ. 05.14.007.001) 

Έναρξη της συζήτησης. 

                                                                                                         

                       

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις: 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν για το Β θέμα, ο Γενικός Ελεγκτής, 

ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωποι 

του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 

ίδιου υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Πρύτανης, ο 

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και εκπρόσωποι του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). 
 

 

[Σύνολο ατόμων: 35. 16 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 
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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. 

 

 

 

 

 

 

3 Μαρτίου 2023 
ΑΝ/ΜΜ  
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