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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, για τη συζήτηση των πιο 

κάτω θεμάτων: 

 

1. Έλεγχος των κρατικών χορηγιών που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη 

διεξαγωγή του Ράλι Κύπρος. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Χρίστου και Σωτήρη 

Ιωάννου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.194-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Ελεγκτή, 

εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη 

συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε για το ύψος και τη 

διακύμανση των κρατικών χορηγιών που παραχωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη 

διεξαγωγή του Ράλι Κύπρος.  Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει της οποίας από το έτος 2020 και έπειτα 

η εν λόγω κρατική χορηγία για την επιχορήγηση της διοργάνωσης του Ράλι Κύπρος 

μειώθηκε στις €500.000 ετησίως, καθώς και για την απόφαση καταβολής της, μόνο σε 

περίπτωση που καθίστατο δυνατή η εξεύρεση χορηγών και από τον ιδιωτικό τομέα, 



ενώ, σε αντίθετη περίπτωση η σχετική κρατική χορηγία θα τερματιζόταν.  Περαιτέρω, 

στο πλαίσιο της συνεδρίας συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της τελικής απόφασης για 

ακύρωση της συνολικής επιχορήγησης προς τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου και 

την αφαίρεση του σχετικού ποσού από τον Προϋπολογισμό του Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2022. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση της μελέτης κόστους 

οφέλους που εκπονήθηκε για τα έτη 2015-2017 από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού για την αξιολόγηση της ανταποδοτικότητας της εν λόγω διοργάνωσης για 

την Κύπρο, καθώς και ενίσχυση των ελέγχων και της διαφάνειας που αφορούν στη 

διαχείριση των παραχωρημένων χορηγιών. 

 H επιτροπή αποφάσισε την επανεξέταση του θέματος σε μελλοντική της συνεδρία στην 

παρουσία και του προέδρου του Συνδέσμου Κυπριακού Αυτοκινήτου.  

 

2. Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020-Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας [Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ειδική Έκθεση για το Έτος 

που έληξε στις 31.12.2019) Ειδική Έκθεση 2.9.2022 (ΕΚΚ/01/2022)]. 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001)  

 Η επιτροπή, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών 

και εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος,  στο πλαίσιο 

της οποίας ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) 

για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.  Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε 

ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΚΚ στην είσπραξη 

τόσο των διοικητικών προστίμων όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με 

εποπτευομένους, τις αδυναμίες του λογιστικού της συστήματος, καθώς και για την 

ελλιπή ενημέρωση του μητρώου δικαστηριακών της υποθέσεων με όλες τις εξελίξεις 

της κάθε αγωγής.  Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησε η διερεύνηση διάφορων 

καταγγελιών εναντίον της ΕΚΚ οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη αναθεώρησης ή/και 

αυστηροποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλίζονται, 



σε κάθε περίπτωση, η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς επενδυτικών 

υπηρεσιών σε κινητές αξίες, η προστασία των επενδυτών και η υγιής ανάπτυξη της 

κεφαλαιαγοράς, για την καθιέρωση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς ως ενός από τους 

πλέον αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.   

 Τέλος, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση από την ΕΚΚ της κατάστασης των 

εκκρεμουσών δικαστικών της υποθέσεων σε χρονολογική σειρά. 

   

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή 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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