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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 

2023 Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.245-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ποσού ύψους 

€11.329.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2023 Νόμος του 

2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.253-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της  Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ποσού ύψους 

€24.767.313 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 



3. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 

Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2023 Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.240-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ποσού ύψους €941.310 για τη χρήση 

του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 2023 

Νόμος του 2023.  

(Αρ. Φακ. 23.01.064.001-2022)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ποσού 

ύψους €46.240.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2023 Νόμος του 

2023.  

(Αρ. Φακ. 23.01.064.004-2023)  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ποσού ύψους 

€6.432.583 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

6. Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών 

θέσεων. 

Η επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις 

από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν: 

α. το Υφυπουργείο Τουρισμού, 



β. τη Δικαστική Υπηρεσία, 

γ. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

δ. το Υπουργείο Οικονομικών, 

ε. το Γενικό Λογιστήριο, 

στ. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

ζ. το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδίου. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

α. τον Δήμο Λάρνακας, 

β. το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, 

γ.  το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, 

δ. το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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