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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

Σύνοψη Τροπολογιών του Κρατικού Προϋπολογισμού του 20231 
 
1. Περίληψη ως Σημείωση αρ. 35 αναφορά στο Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 

Αποθεματικό» έναντι της ομάδας 07400 «Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων» και της 
υποομάδας 07580 «Άλλα Κινητά Μηχανήματα» (Άρθρο 07589 «Αγορά Άλλων Οχημάτων και 
Κινητών Μηχανημάτων», ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για την αγορά νέων 
οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και για την αγορά νέων οχημάτων για 
αξιωματούχους του κράτους, καθώς και για την αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της 
δημόσιας υπηρεσίας με εξαίρεση τα διπλοκάμπινα οχήματα, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα 
αστυνομικά οχήματα, τα δίκυκλα, τους εκσκαφείς, τους προωθητήρες γαιών, τους οδοστρωτήρες, 
τα ασθενοφόρα οχήματα, τα στρατιωτικά οχήματα και τις κινητές μονάδες αναπνευστικών 
συσκευών, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 
2. Περίληψη ως Σημείωση αρ. 41 έτσι ώστε ουδεμία δαπάνη να διενεργείται από το σύνολο των 

υποομάδων 03551 «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων» και 03580 «Σύμβαση 
Υπηρεσιών» της Ομάδας 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες», χωρίς να ενημερώνεται, 
εκ των προτέρων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, εξαιρουμένων των δαπανών: 
 
• του Κεφαλαίου 0101 «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο», για την αγορά υπηρεσιών (άρθρο 

03583) που αφορούν τη ΔΕΑ, τις τεχνικές επιτροπές, και το τμήμα ερευνών εξωτερικής 
πολιτικής και κυπριακού, 

• του Κεφαλαίου 0313 «Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς», (Ομάδα 03550), που αφορούν 
αγορά υπηρεσιών,  

• του Κεφαλαίου 0324 «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας», (Ομάδα 03550), που αφορούν 
αγορά υπηρεσιών,   

• όλων των Κεφαλαίων (άρθρο 03611), που αφορούν την αγορά υπηρεσιών για την επίδοση 
κλήσεων ποινικών υποθέσεων, 

• του Κεφαλαίου 1301 «Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Διοίκηση» (μέρος του 
άρθρου 03583), που αφορούν την αγορά υπηρεσιών για την επίδοση κλήσεων ποινικών 
υποθέσεων, 

• του Κεφαλαίου 1303 «Αστυνομία» (άρθρο 03583) που αφορούν την αγορά υπηρεσιών 
παροχής επιστημονικής εξέτασης αστυνομικών  τεκμηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου, 

•  του Κεφαλαίου 15 «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Κεφάλαιο 1501, 
1502, 1503, 1505, 1509, 1510), (Ομάδα 03550), που αφορούν αγορά υπηρεσιών, 

•  του Κεφαλαίου 2001 «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – Διοίκηση» (άρθρο 
03607) που αφορούν τη φρούρηση/ επιχορήγηση της φρούρησης σχολικών μονάδων Μέσης 

 
1 Οι τροπολογίες της ΒτΑ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα είναι πέραν αυτών που αναφέρονται στο Μέρος 
VI, παράγραφος 25 της παρούσας εγκυκλίου και παράγραφος 30 για ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών για τις γενόμενες δαπάνες 
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Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και των κεντρικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, 

• του Κεφαλαίου 200300 «Μέση Εκπαίδευση» (άρθρο 03583) που αφορούν την κατ' οίκον 
εκπαίδευση μαθητών, τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε τουρκοκύπριους μαθητές 
στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, την αμοιβή διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα 
οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, την αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση 
λειτουργών στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (Εσπερινά Σχολεία), 
την αγορά υπηρεσιών διερμηνέα, την αγορά υπηρεσιών Ψυχολόγων και Νηπιαγωγών 
(Εσπερινά Σχολεία) και άλλα έκτακτα περιστατικά, τα Μουσικά και Αθλητικά Λύκεια και 
Γυμνάσια, την Οικονομική - Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος, τη διδασκαλία της 
αρμένικης γλώσσας και  τη λειτουργία σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος STEM, 

•  του Κεφαλαίου 200312 «Μέση Εκπαίδευση – Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης» (άρθρο 
03583) που αφορούν τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Ενισχυτική και Υποστηρικτική 
Διδασκαλία, το Πρόγραμμα Μαθητών Μεταναστευτικής Βιογραφίας  και τον Αλφαβητισμό, 

•  του Κεφαλαίου 2004 «Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης» (άρθρο 03583) που αφορούν τις αμοιβές εκπαιδευτών για το μάθημα της 
κομμωτικής (εννέα μήνες), της αισθητικής, της οινοπαραγωγής και της γαλακτοκομίας, και τα 
Βραδινά Μαθήματα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

•  του Κεφαλαίου 2005 «Δημοτική Εκπαίδευση» (άρθρο 03583) που αφορούν την αμοιβή του 
τουρκοκύπριου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και άλλων  καθηκόντων στο ΙΗ΄ 
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς και το επίδομα οδοιπορικών ή ενοικίου αυτού, την αμοιβή  
διερμηνέων της κυπριακής νοηματικής γλώσσας και διερμηνέων για τις ανάγκες αξιολόγησης 
παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης, την αμοιβή των εικαστικών καλλιτεχνών κατά τη 
συνεργασία τους με δημοτικά σχολεία, τις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτών, καθώς και την επιμόρφωση των επιμορφωτών στο εξωτερικό, την 
παρουσίαση και έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών στο εξωτερικό, την αγορά μέσων και 
υλικών για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, την αμοιβή των εκπαιδευτικών που εργάζονται 
με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στα ενιαία ολοήμερα σχολεία, στα θερινά δημόσια 
σχολεία, στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία και στα προαιρετικά σχολεία STEM, την αμοιβή 
των εκπαιδευτών στα Επιμορφωτικά Κέντρα και την αμοιβή των τοπικών υπευθύνων που 
εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, 

• του Κεφαλαίου 2007 «Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών» (άρθρο 03562) που αφορούν τις 
μελέτες και έρευνες του Κέντρου, 

• του Κεφαλαίου 2101 «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Διοίκηση» (άρθρο 
03554) που αφορούν το έργο της  ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. 
 

3. Περίληψη ως Σημείωση αρ. 42 έτσι ώστε ουδεμία δαπάνη να διενεργείται έναντι οποιασδήποτε 
ομάδας/υποομάδας δαπανών που αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών 
για τις θέσεις Διευθυντή, Υπεύθυνου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Υπεύθυνου Φοιτητικής 
Μέριμνας, για τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, χωρίς 
να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 

4.  Περίληψη ως Σημείωση αρ. 43 έτσι ώστε οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις 
πιστώσεις ύψους €50.800.000 του Κεφαλαίου 180118 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση – 
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων» της υποομάδας 04301.2 «Παροχές Παιδείας» (Άρθρο 
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04311 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες») μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, διατίθεται για την 
παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια και 
διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί 
σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού: 
 
Νοείται ότι, στο πλαίσιο της διάθεσης των σύμφωνα με τα πιο πάνω μη δαπανηθέντων 
κονδυλίων, δύναται να είναι δικαιούχοι και αλλοδαποί φοιτητές υπήκοοι χωρών, οι οποίες έχουν 
διακρατικές συμφωνίες με την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο των οποίων τυγχάνουν 
αντίστοιχης στήριξης Κύπριοι φοιτητές στις χώρες αυτές. 
 

5.  Περίληψη ως Σημείωση αρ. 44 έτσι ώστε από όλες τις Υπηρεσίες και από όλα τα 
Υπουργεία/Υφυπουργεία/Ανεξάρτητα Γραφεία να αποκόπτεται εκείνο το μέρος που αφορά 
οποιεσδήποτε δαπάνες σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών 
και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών με τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις: 
 
Νοείται ότι, από την αποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του 
λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής 
Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά 
αποξένωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται, χωρίς να 
ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 
6. Περίληψη ως Σημείωση αρ. 45 έτσι ώστε ουδεμία δαπάνη να διενεργείται από το σύνολο της 

ομάδας δαπανών 07100 «Αγορά Γης και Κτιρίων» της υποομάδας 07101 «Αγορά ή 
Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων» που αφορά δαπάνη για Αγορά Ακίνητης Περιουσίας (Άρθρα 
07108 «Αγορά Κτιρίων» και 07151 «Αγορά Ακίνητης Περιουσίας»), χωρίς να ενημερώνεται 
γραπτώς, εκ των προτέρων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 

7. Περίληψη ως Σημείωση αρ. 46 έτσι ώστε ουδεμία δαπάνη να διενεργείται από το σύνολο της 
ομάδας δαπανών 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» της υποομάδας 04080 «Συμβούλια/ 
Επιτροπές/ Οργανώσεις» που αφορά Χορηγία Στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Άρθρο 04098 «Xορηγία στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»), χωρίς να ενημερώνεται 
γραπτώς, εκ των προτέρων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 
8. Δικαστική Υπηρεσία  

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 01.05.10 «Δικαστική Υπηρεσία – Κοινές Υπηρεσίες» 
έναντι της υποομάδας 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» (Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών»), ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στον έλεγχο προσώπων, αποσκευών και 
αντικειμένων στους χώρους των δικαστηρίων παγκύπρια από ιδιωτικά γραφεία παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
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9. Υφυπουργείο Τουρισμού  
• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 03.22 «Υφυπουργείο Τουρισμού» έναντι της υποομάδας 

03700 «Εκστρατείες Διαφώτισης», ώστε μετά τη διενέργεια δαπανών που ανέρχονται σε 
ποσοστό ύψους 50% των συνολικών πιστώσεων, για ενημερωτικές εκστρατείες, ουδεμία 
δαπάνη διενεργείται για το εναπομείναν ποσοστό ύψους 50% χωρίς να ενημερώνεται εκ των 
προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 
10. Υφυπουργείο Πολιτισμού 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 03.25 «Υφυπουργείο Πολιτισμού» έναντι της υποομάδας 
04080 «Συμβούλια/Επιτροπές Οργανώσεις», ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη 
για το μέρος που αφορά την προκήρυξη και πλήρωση διευθυντικών θέσεων στο Ίδρυμα της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 03.25 «Υφυπουργείο Πολιτισμού» έναντι της υποομάδας 
04540 «Ειδικά Ταμεία», ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

 
11. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 12.04 «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» έναντι της υποομάδας 
03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» (Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών»), ώστε προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα όλων 
των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, με 
εξαίρεση το μέρος που αφορά την επιλογή αγοράς υπηρεσιών ιδιωτών κτηνιάτρων για κάλυψη 
των αναγκών στα σφαγεία και την κάλυψη περιπτώσεων επείγουσας σφαγής στην 
εκμετάλλευση. 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 12.13 «Τμήμα Περιβάλλοντος» έναντι της υποομάδας 
03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» (Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών»), ώστε προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν 
για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την πρόσληψη ενός 
ατόμου για κάθε περιοχή για στήριξη του έργου των επιτροπών με συγκεκριμένα καθήκοντα 
και υποχρεώσεις, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 

12. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 14.01 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας» έναντι της υποομάδας 03520.3 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα» 
(Άρθρο 03528 «Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων»), ώστε προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εκπαίδευση σε θέματα υδρογονανθράκων, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
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13. Υπουργείο Εσωτερικών 
• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 16.08.01 «Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Πολεοδομίας 

και Οικήσεως – Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας» έναντι της υποομάδας 08380 
«Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων» (Άρθρο 08383 «Kατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας 
από την Aγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη» και Άρθρο 08436 «Δρόμος 
Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο 
Δρόμο Λευκωσίας- Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και 
Σταυρού»), ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά (α) την 
Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην 
Έγκωμη και (β) τον Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό 
Κέντρο και καταλήγει στον Νέο Δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού μέσω των δρόμων 
Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 
της. 

 
14. Υπουργείο Οικονομικών 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 18.01 «Υπουργείο Οικονομικών» έναντι της υποομάδας 
03551.3 «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων» (Άρθρο 03553 «Δικαιώματα 
Εμπειρογνωμόνων»), ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που 
αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών για την αξιοποίηση της Κρατικής Έκθεσης, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 18.01 «Υπουργείο Οικονομικών» έναντι της υποομάδας 
04260.2 «Άλλες Επιχορηγήσεις» (Άρθρο 04295 «Σχέδιο προώθησης Οπτικοακουστικής 
Βιομηχανίας»), ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το Σχέδιο Προώθησης 
Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €5.000.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 
της.  

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 18.01 «Υπουργείο Οικονομικών» έναντι της υποομάδας 
04260.3 «Άλλες Επιχορηγήσεις» (Άρθρο 04298 «Συνεισφορά Επενδυτικού Ταμείου 
Χρηματοδότησης Κεφαλαίου»), ώστε μετά τη διενέργεια δαπανών που ανέρχονται σε 
ποσοστό ύψους 50% των συνολικών πιστώσεων, για τη λειτουργία του Επενδυτικού Ταμείου 
Χρηματοδότησης Κεφαλαίου, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν ποσοστό 
ύψους 50%, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

• Περίληψη σημείωσης στο Κεφάλαιο 18.04 «Τμήμα Φορολογίας» έναντι της υποομάδας 04120 
«Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» (Άρθρο 04131 «Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών 
Υποχρεώσεων Τρίτων», ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που 
αφορά τις χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων ύψους €400.000, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 


