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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, 3 Νοεμβρίου 2022, για τη συνέχιση της 

αυτεπάγγελτης εξέτασης 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 συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην παρουσία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων.  Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε 

διεξοδικά από τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, τον μόνο 

αναγνωρισμένο σύνδεσμο στην Κύπρο από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου 

(Fédération Internationale de l'Automobile - FIA), για την παραχώρηση των σχετικών 

χορηγιών κατά περίοδο και όχι κατά έτος, καθώς και για την υπολογισθείσα στους 

εξελεγμένους λογαριασμούς του ζημιάς για την περίοδο 2015-2019, την οποία, όπως 

ανέφερε, διεκδικεί όπως του καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.  Περαιτέρω, 
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ο ίδιος εκπρόσωπος κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σωρεία στοιχείων ή/και 

εγγράφων προς υποστήριξη των θέσεων του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 

   

2. Οι διαδικασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου στη Λεμεσό και το ενδεχόμενο 

διασπάθισης δημόσιου χρήματος. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρύση Παντελίδη, Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου, Κώστα Κώστα, Χρίστου Χριστοφίδη, Σταύρου Παπαδούρη, Ανδρέα 

Αποστόλου, Αλέκου Τρυφωνίδη, Παύλου Μυλωνά, Χρύσανθου Σαββίδη και Ανδρέα 

Θεμιστοκλέους) 

(Αρ. Φακ.: 23.04.039.031-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) καθώς και εμπλεκόμενων φορέων.  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη 

διαδικασία ανάθεσης της χρήσης και της διαχείρισης του γηπέδου, καθώς επίσης  και 

της σύναψης συμφωνίας αναφορικά με την άδεια χρήσης του εν λόγω γηπέδου, μεταξύ 

του ΚΟΑ και των τριών ποδοσφαιρικών σωματείων της Λεμεσού.    

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή εισηγήθηκε την άμεση κοινοποίηση του 

τελικού προσχεδίου της υπό αναφορά συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

προκειμένου να αποφανθεί για τη συμβατότητα αυτής με τους κανόνες ελέγχου των 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

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 
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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. 

http://www.parliament.cy/

