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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σήμερα, 

Δευτέρα, 21η Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 

Νομος του 2022. 

 (Αρ. Φακ.: 23.01.063.038-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ποσού 

ύψους €37.217.500 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου για τις επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, 

καθώς και για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους του ιδρύματος, αποφάσισε να  

τοποθετηθεί επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά την επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 

Νόμος του 2022. 



 (Αρ. Φακ. 23.01.063.042-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 

(ΡΑΕΚ) ποσού ύψους €3.168.820 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2022.  

 Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της Αρχής για τις 

επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, καθώς και για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους της ΡΑΕΚ, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί 

του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά την επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

του 2022 Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.044-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) 

ποσού ύψους €10.067.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

 Η επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του ΔΣΜΚ για τις 

επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, καθώς και για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους του ΔΣΜΚ, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί 

του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά την επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 

Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.043-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 

Καζίνου ποσού ύψους €2.896.290 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2022.  

 Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της Αρχής για τις 

επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, καθώς και για 



τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους της Αρχής, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί 

του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά την επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.030-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ποσού ύψους €1.015.508 για τη χρήση 

του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

 Η Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου για τις 

επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, καθώς και για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους του Συμβουλίου, αποφάσισε να τοποθετηθεί 

επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά την 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: 

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

2. την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, 

3. το Γενικό Λογιστήριο, 

4. το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

5. το Υπουργείο Εσωτερικών, 

6. το Υπουργείο Οικονομικών, 

7. το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

8. το Υπουργείο Εξωτερικών, 

9. το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

10.  την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 

11. την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και 



12. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 

 Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν: 

1. το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

2. το Γραφείο Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

3. το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

4. το Υπουργείο Εξωτερικών, 

5. τον Δήμο Λάρνακας,  

6. τον Δήμο Έγκωμης και 

7. τον Δήμο Στροβόλου. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογιαμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής  

 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 

 
 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy  

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:press.parliament@parliament.cy

