
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

 

Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Οργανισμός) 

ανήλθαν σε €37.125.219 σε σύγκριση με €40.567.806 το 2010, από τα οποία 

ποσό ύψους €35 εκ. (€38 εκ. το 2010) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% 

των εσόδων του (94% το 2010). 

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €39.141.261, σε σύγκριση με 

€41.091.212 το 2010 (μείωση κατά €1.949.951 ή 5%). 

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στις επιχορηγήσεις κατά €2.642.838  

(17%), στους τόκους πληρωτέους και έξοδα τραπεζών κατά €1.239.148 (60%), 

στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις κατά €187.278 (51%), ενώ παρατηρήθηκαν 

αυξήσεις εξόδων στη δημιουργία και βελτιώσεις μη ιδιόκτητων αθλητικών 

εγκαταστάσεων κατά €302.643 (8%), στο ΑΓΟ και πρόγραμμα Ε.Φ. κατά €321.663 

(12%) και στα Προγράμματα ΚΟΑ κατά €172.898 (6%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους  

€2.016.042, σε σύγκριση με €523.406 το 2010. Η αύξηση του ελλείμματος 

οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία πρόνοιας για διαγραφή  χρεωστών 

(€824.012) και στις οφειλόμενες χαριστικές παροχές σε αθλήτρια των 

Παραολυμπιακών (€422.623). 

(δ) Λογιστικές αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2011  2010 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,51  0,94 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα  94%  94% 

Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου 

και έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

 

20,09% 

  

17,7% 
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(ε)  ∆άνεια.  

Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του και από δάνεια, 

με συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την 

αποπληρωμή των τοκοχρεωλυσίων.  

Η κατάσταση των δανείων και χρεωγράφων, καθώς και των καταθέσεων στο 

εξοφλητικό ταμείο χρεωγράφων και των πληρωτέων δόσεων για τα τελευταία πέντε 

χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

  2011 2010 2009  2008  2007 

  € € €  €  € 

Υπόλοιπο ∆ανείων και 
Χρεωγράφων στις 31.12 

 
24.000.000 24.000.000 27.514.492 26.824.871 27.878.320 

Μείον: Υπόλοιπο Εξοφλητικού 
Ταμείου Χρεωγράφων στις 31.12  --- --- 5.161.753 8.717.078 10.840.420 

Καθαρή Οφειλή στις 31.12  24.000.000 24.000.000 22.352.739 18.107.793 17.037.900 

Πληρωτέες δόσεις δανείων 
(κεφαλαίου ή/και τόκων) και 
καταθέσεις στο Εξοφλητικό Ταμείο 
Χρεωγράφων 

 

760.593* 1.100.776 2.255.398 4.497.842 5.413.053 

*Αφορά σε τόκους του δανείου των €24 εκ. τα τοκοχρεολύσια του οποίου άρχισαν 

να καταβάλλονται από το 2012. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και σωματεία (2011: €569.338, 2010: €573.603). 

(στ)  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

(i)  Αγωγές από αθλητές Παραολυμπιακών Αγώνων. Αθλητές, οι οποίοι 

πήραν μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008  και 

σε Παραολυμπιακούς Παγκόσμιους Αγώνες το 2006 και 2007, απέρριψαν τα 

χαριστικά ποσά που τους πρόσφερε ο Οργανισμός για τις επιτυχίες τους 

στους εν λόγω αγώνες και ζήτησαν τα ποσά που ίσχυαν για τους 

Ολυμπιακούς και τους Παγκόσμιους Αγώνες, τα οποία ήταν κατά πολύ 

ψηλότερα.  Στις 21.8.2008 και 29.8.2008, οι εν λόγω αθλητές καταχώρισαν 

σχετικές προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον του Οργανισμού.   

 Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η Υπηρεσία μας θεωρεί  ότι η 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πρέπει να συνάδει με τις αποφάσεις του 

∆ικαστηρίου. Όσον αφορά τυχόν πρόθεση για πληρωμή χαριστικών παροχών 

σε ενάγοντες που αποτυγχάνουν σε προσφυγές τους εναντίον του Οργανισμού, 

θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει κακό προηγούμενο και θα έχει 
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ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση περισσότερων προσφυγών στο μέλλον, αφού 

οι ενάγοντες θα ενεργούν εκ του ασφαλούς.  

 Όταν στις 10.2.2010 το Ανώτατο ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή αθλητή 

στίβου, του οποίου η απαίτηση ήταν για €615.096, ενώ ο Οργανισμός του είχε 

προσφέρει ποσό ύψους €170.860, στις 8.7.2010 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού (∆.Σ.) παραχώρησε το εν λόγω ποσό στον πιο πάνω αθλητή.   

 Ακολούθως, o Οργανισμός υπέγραψε εξώδικη συμφωνία με  αθλήτρια 

κολύμβησης στις 31.10.2011. Με βάση την προαναφερόμενη συμφωνία, θα 

παραχωρείτο στην αθλήτρια το συνολικό ποσό των €422.623 σε 4 ετήσιες 

δόσεις, με την πρώτη να έχει ήδη πληρωθεί τον ∆εκέμβριο 2011, καθώς 

επίσης και επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του ήδη τερματισθέντος 

Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης με ποσό αντίστοιχο της κλίμακας 

Α8, με τη δέσμευση ότι θα αποδεχθεί ότι όλες οι απαιτήσεις της εναντίον του 

Οργανισμού έχουν διευθετηθεί τελεσίδικα και ότι θα αποσύρει όλες τις 

δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του Οργανισμού. Ωστόσο, 

όπως διαπιστώθηκε, η προσφυγή της εν λόγω αθλήτριας, η οποία έγινε από 

κοινού με δύο άλλους αθλητές, αντί να αποσυρθεί εκδικάστηκε,  και στις 

30.1.2012 η προσφυγή απορρίφθηκε.  

Από την εξέλιξη των πραγμάτων, προκύπτει ότι η θέση μας πως οι ενάγοντες 

ενεργούσαν εκ του ασφαλούς επιβεβαιώθηκαν αφού, ενώ αρχικά είχαν 

απορρίψει τις χαριστικές πληρωμές και αφού προσέφυγαν στο δικαστήριο και 

απέτυχαν, τελικά επωφελήθηκαν της χαριστικής πληρωμής. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός δεν 

μπορούσε να ενεργήσει «τιμωρητικά» και γι’ αυτό το λόγο παραχώρησε ως 

χαριστικές παροχές τα ποσά που προκύπτουν από τα κριτήρια του. 

(ii)  ∆ήμος Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού. Ο ∆ήμος Στροβόλου είχε 

καταχωρίσει τον Μάιο 2007, τον Απρίλιο 2010 και τον Μάιο 2011, αγωγές εναντίον 

του Οργανισμού και απαιτεί ποσά ύψους €1.875.841, €812.657 και €953.926, 

αντίστοιχα, για δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο 

στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 24.10.2010.  Σε περίπτωση που 

η υπόθεση δεν καταλήξει θετικά για τον Οργανισμό, η οικονομική επίπτωση στον 

Οργανισμό θα είναι μεγάλη. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το θέμα το 

χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού σε συνεννόηση με το ∆.Σ. 

(iii)  Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στις 

πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του 

Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, με επακόλουθο την 

υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές εταιρείες για αποζημιώσεις. 

Ως παράδειγμα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή από συγκεκριμένη εργοληπτική 

εταιρεία για το ποσό των €2.000.000, η οποία ακόμα εκκρεμεί.  Για μελέτη όλων 

των εγερθέντων θεμάτων ορίστηκε από το ∆.Σ. ad hoc Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, ο 

Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία με εργοληπτική εταιρεία που επικαλείται 

καθυστερήσεις και αιτείται αποζημιώσεις ύψους €3.090.425. Ο Οργανισμός δεν 

είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το τελικό αποτέλεσμα, 

παρόλο που υπολογίζει ότι τα ποσά που θα πληρώσει θα είναι αρκετά μικρότερα 

από τις πιο πάνω απαιτήσεις.  Σημειώνεται ότι για τους ίδιους λόγους κατά το 2006 

καταβλήθηκε ποσό ύψους €2,73 εκ. (£1,6 εκ.). 

3.   Έγκριση του Προϋπολογισμού.  

Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 

Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός για το 2011 έπρεπε να είχε 

κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2010. Ο 

Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρχικά στις 

4.8.2010 και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία Παιδείας και 

Πολιτισμού και Οικονομικών, προωθήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο 

τον ενέκρινε στις 31.1.2011 και υποβλήθηκε στη Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 

17.3.2011 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 31.3.2011. Η Βουλή ενέκρινε 

δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011. Ως αποτέλεσμα, 

οι δαπάνες από 1 μέχρι 31 Μαρτίου 2011 παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού τόνισε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον 

Οργανισμό, αλλά σε άλλους παράγοντες. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ο 

Οργανισμός προχώρησε σε μερικές πληρωμές σύμφωνα με τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο καταβολής αποζημιώσεων. 

4.  Στρατηγικός σχεδιασμός. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του 

Οργανισμού για επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του και στην καλύτερη 
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διαχείριση και άσκηση ελέγχου επί των οικονομικών του και θα παρέχει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης των επιτευγμάτων του, τόσο γενικά από την πολιτεία όσο 

και από τον κάθε πολίτη. 

Όπως διαπιστώθηκε, ετοιμάστηκε στρατηγικός σχεδιασμός, ως μέρος του 

δεκαετούς σχεδίου δράσης (2010- 2020), που έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 15.3.2011, ο οποίος 

αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται ως το καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές 

αποφάσεις του Οργανισμού.  

5. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων, έκτακτων και άλλων 

υπαλλήλων.  Στις 31.12.2011 ο Οργανισμός εργοδοτούσε  33 μόνιμους υπαλλήλους 

(έναντι 38 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 17 πρόσθετους 

έκτακτους, 2 τακτικούς ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 1 με μερική απασχόληση, 

και 5 έκτακτους συμβασιούχους επιθεωρητές γυμναστηρίων με μερική απασχόληση, οι 

απολαβές των οποίων χρεώνονταν στο Κεφάλαιο 1 του Προϋπολογισμού, σε σύγκριση 

με 33, 4, 18, 2, 1 και 5, αντίστοιχα, στις 31.12.2010. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, 

υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2011  2010 

 €  € 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.326.162  1.254.134 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων υπαλλήλων 
έναντι κενών θέσεων  92.320  87.793 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα  πρόσθετων έκτακτων 
υπαλλήλων  559.794  550.177 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων  βοηθών 
γραφείου   61.840  48.289 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων 
συμβασιούχων επιθεωρητών γυμναστηρίων   94.640  84.445 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα 43.960  53.001 

13ος μισθός 112.840  105.996 

 2.291.556  2.183.835 

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 494.330  466.544 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα 
ωφελήματα 517.137  479.300 

 3.303.023  3.129.679 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)   55.516  53.960 
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(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2011 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού: 

 

Κατηγορία 

Αριθμός 
ατόμων 

 

Ιδιότητα  Κόστος 

   € 

Απασχόληση από τον Οργανισμό   

Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών χώρων 54 Μόνιμοι (53) και  
έκτακτος εργάτης (1) 

1.433.068 

Καθαρίστριες γραφείων 2 Μόνιμες καθαρίστριες 37.409 

Γυμναστές ΑΓΟ (Αθλητισμός Για Όλους) 90 Συμβασιούχοι 1.847.807 

Γυμναστές Εθνικής Φρουράς 27 Συμβασιούχοι 634.737 

Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ  16 Συμβασιούχοι 212.254 

Πρόσθετοι έκτακτοι 13 Συμβασιούχοι 379.143 

Πρόσθετοι έκτακτοι           4 Συμβασιούχοι ανά 
δεκαπενθήμερο 

     
17.800   

 206  4.562.218 

    

Ανάληψη κόστους από τον Οργανισμό    

Προπονητές  ΕΣΥΑΑ 695 Συμβασιούχοι 1.123.541 

Σύνολο 901  5.685.759 

Σε ότι αφορά τους προπονητές ΕΣΥΑΑ, τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει 

απευθείας σ’ αυτούς ο Οργανισμός, σημειώνεται ότι η πρόσληψή τους γίνεται κυρίως 

από τα σωματεία  και σε μερικές περιπτώσεις από τις ομοσπονδίες, τα οποία και τους 

απασχολούν για τους σχεδιασμούς του ΕΣΥΑΑ.  Η μισθοδοσία αυτή βασικά αποτελεί 

χορηγία του Οργανισμού προς τα σωματεία και τις ομοσπονδίες.  

Μέχρι και το 2011 ο Οργανισμός κατέβαλλε απευθείας στους προπονητές την 

μισθοδοσία τους.  

Από το 2012, ο Οργανισμός αποφάσισε την καταβολή της μισθοδοσίας των πιο 

πάνω στα σωματεία και τις ομοσπονδίες.  

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι υπήρξαν καταγγελίες 

για μη έγκαιρη ή καθόλου καταβολή της μισθοδοσίας  στους προπονητές από τα 

σωματεία. 
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(γ) Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού. 

(i) Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

κατέχουν μόνιμες oργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Μετά από 

διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και των Συντεχνιών, το ∆.Σ., με 

αποφάσεις του, που λήφθηκαν κατά την περίοδο των τεσσάρων τελευταίων 

ετών, ενέκρινε διάφορες αναβαθμίσεις των μισθολογικών κλιμάκων του 

προσωπικού που κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. 

Για τις αποφάσεις του αυτές, στη συνέχεια, το ∆.Σ. ζήτησε και  εξασφάλισε 

σχετικές εγκρίσεις  από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

(Τ∆∆&Π), μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

 Όσον αφορά στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγονταν με τις αναβαθμίσεις, 

αυτές προβλέπονταν στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του Οργανισμού, και 

συγκεκριμένα αυτών του έτους 2009, 2010, 2011 και 2012, που προωθήθηκαν 

και ψηφίστηκαν  από την Βουλή των Αντιπροσώπων . 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 

2012, 14 από τους 33 μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού αμείβονται 

πάνω σε προσωπική κλίμακα ή/και  σε θέση με ψηλότερη μισθολογική 

κλίμακα σε σχέση με την θέση που κατείχαν ως ακολούθως: 

 2 Λειτουργοί ΚΟΑ Α΄ (Κλ. Α11(ii)), σε προσωπική Κλ. Α13 (ii). 

 3 Λειτουργοί ΚΟΑ (Κλ. Α8-Α10-Α11), από τους οποίους 2 σε προσωπική Κλ. Α11(ii) 

και 1 Λογιστική Λειτουργός (Κλ. Α4-Α7) σε Kλ. Α8. 

 1 Λειτουργός ΚΟΑ (Κλ. Α8-Α10-Α11), από 1.1.2011 Αρχιτέκτονας (Κλ. Α9-11-

12) (νέα θέση).  

 1 Λειτουργός ΚΟΑ (Κλ. Α8-Α10-Α11), από 1.1.2011 Επιστημονικός Προϊστάμενος 

ΚΑΕΚ (Κλ. Α9-11-12) (νέα θέση).  

 1 Λογιστής (Κλ. Α9-Α11-Α12), σε προσωπική Κλ. Α13(ii)  από 1.1.2009 και  

Κλ. Α14(ii) στην 4η βαθμίδα από 1.1.2011. 

 1 Ανώτερος Τεχνικός (Κλ. Α9(i)), σε προσωπική Κλ. Α10(i). 

 2 Λειτουργοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Kλ. Α4  - Α7(ii)), σε προσωπική Κλ. Α8. 
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 2 ∆ιοικητικοί Λειτουργοί Α΄ (Κλ. Α11(ii)), σε προσωπική βάση, μέχρι του 

βασικού ποσού €11.098. 

 1 Βοηθός Γραφείου σε προσωπική Κλ. Α1-Α2-Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο 

προσαυξήσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος τιμωρήθηκε τον 

Μάρτιο 2011, μετά από πειθαρχική έρευνα, για απουσίες από τον χώρο 

εργασίας χωρίς έγκριση και για υπογραφή προσωπικής σύμβασης με άλλο 

δημόσιο οργανισμό όπου μετέβαινε για εργασία επίσης χωρίς έγκριση και 

αμέσως μετά, τον Απρίλιο 2011,  αναβαθμίστηκε μισθολογικά από Κλ. Α8-10-

11 σε Κλ. Α9-11-12. 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 68.837 και ημερ. 

20.5.2009 «σε Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

όπου, λόγω μεγέθους, οι θέσεις στα ανώτερα  ιεραρχικά επίπεδα είναι 

περιορισμένες εξετάζεται το ενδεχόμενο, αντί της δημιουργίας 

νέων/πρόσθετων θέσεων, να παραχωρείται στους κατόχους κατώτερων 

θέσεων  η δυνατότητα ανέλιξης σε μισθοδοτική κλίμακα ανώτερη από αυτή 

της θέσης τους, επί προσωπικής βάσης, όταν καθηλωθούν στην κορυφή της 

κλίμακας τους».  

Όπως διαπιστώθηκε, μόνο σε μία περίπτωση από τις πιο πάνω αναβαθμίσεις 

που έγιναν έτυχε εφαρμογής το συγκεκριμένο κριτήριο της εν λόγω απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου (κορυφή της κλίμακος), και συγκεκριμένα για τον 

κάτοχο της θέσης Ανώτερου Τεχνικού. Πλείστες εγκρίσεις που δόθηκαν από το 

Τ∆∆&Π, σύμφωνα με δική του επιστολή, προέκυψαν μετά από «μη ικανοποίηση 

μεγάλου αριθμού αιτημάτων του Οργανισμού οι οποίες θα εξυπηρετούσαν 

άμεσες και πιεστικές υπηρεσιακές ανάγκες, σε συνάρτηση με την έντονη 

αντίδραση των Συντεχνιών του προσωπικού του Οργανισμού», καθώς και για τη 

«διατήρηση της εργατικής ειρήνης». 

 Επίσης, κάποιες από τις τοποθετήσεις σε προσωπικές κλίμακες έγιναν σε 

αντιστάθμισμα της κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων ανέλιξης ή/και 

άλλων αντίστοιχων θέσεων, που σκοπό είχαν τη μείωση του πρόσθετου 

κόστους που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των εν λόγω αναβαθμίσεων, 
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ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ότι με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε  μέρος της 

δομής του Οργανισμού.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, δεδομένων των αναβαθμίσεων θα πρέπει να 

επέλθει τροποποίηση των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας του προσωπικού με 

τα ισχύοντα καθήκοντα και ευθύνες και τα κατάλληλα επίπεδα των 

προσόντων που απαιτούνται σ΄αυτά, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει, αφού 

αυτά εξακολουθεί να μην έχουν αλλάξει και παραμένουν όπως και πριν τις 

οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις.  

Επίσης, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ∆.Σ. θα πρέπει να προχωρήσει, ως 

επείγουσα ανάγκη, στη διόρθωση της οργανωτικής δομής, η οποία να 

συνάδει με τα σημερινά δεδομένα, ώστε αυτή να μπορεί να καταστεί εργαλείο 

που θα βοηθήσει, τόσο στην ομαλή  και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Οργανισμού, όσο και στην επίτευξη των στόχων του. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι είναι 

επείγουσα η ανάγκη της οργανωτικής δομής και η αναθεώρηση των σχεδίων 

υπηρεσίας και ότι το θέμα συζητείται με τις συντεχνίες και αναμένεται ότι πριν 

από το τέλος του χρόνου θα έχει συμφωνηθεί νέα οργανωτική δομή του 

Οργανισμού.  

(ii) Μισθολογική αναβάθμιση Συνεργατών. Στις 2.12.2008, το ∆.Σ. ενέκρινε τη 

μισθολογική αναβάθμιση των Συνεργατών στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην 

Κλίμακα Α8, από 1.1.2008, από το επίπεδο που αντιστοιχούσε στην Κλίμακα Α6.  

 Ωστόσο, όπως αναφέρεται και σε επιστολή του Τ∆∆&Π, ημερ. 8.12.2010, «οι 

ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια των μελετών που διεξήχθησαν για 

διαχωρισμό των διαζευκτικών προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις … 

αφορούσαν αποκλειστικά στους μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις 

επηρεαζόμενες θέσεις», και ως εκ τούτου δεν αφορούσαν στους Συνεργάτες, οι 

οποίοι εργάζονται σε έκτακτη βάση. 

(iii) Ανανέωση συλλογικής σύμβασης γυμναστών ΑΓΟ και Εθνικής 

Φρουράς για την περίοδο 1.1.2009-31.12.2011. Το ∆.Σ., σε συνεδρία του 

στις 8.6.2010 ενέκρινε την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης γυμναστών 

ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στο 

έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου και μερικής 
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απασχόλησης στα τμήματα ΕΣΥΑΑ και ΚΑΕΚ του Οργανισμού, με την 

προϋπόθεση  ότι οι αποφάσεις θα σταλούν στο αρμόδιο τμήμα της 

κυβέρνησης προς έγκριση.  

 Στη συνέχεια, ο Οργανισμός, με την επιστολή του με αρ. Φακ. 

13.03.001/2010 και ημερ. 11.6.2010, απέστειλε τα εν λόγω έγγραφα στη 

Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία  στις 

11.1.2012, τον πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την υπογραφή της εν λόγω 

συλλογικής σύμβασης νοούμενου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις 

στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

Ακολούθως, η εν λόγω συλλογική σύμβαση, η οποία προβλέπει την 

παραχώρηση κάθε Ιανουάριο αυξήσεις στον ωριαίο μισθό των εν λόγω 

υπαλλήλων ύψους €0,35 από 1.1.2009, υπογράφηκε στις 25.2.2011, χωρίς να 

είχε εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, και 

πριν να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2011.  Το συνολικό 

κόστος από τις εν λόγω αυξήσεις υπολογίζεται σε €216.429 για τα έτη 2009 - 

2011. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι λόγω του ότι οι γυμναστές του ΑΓΟ δεν 

παίρνουν προσαύξηση, υποβλήθηκε αίτημα από τις συντεχνίες για καταβολή της 

αύξησης των €0,35. Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ Οργανισμού, Συντεχνιών και 

Υπουργείου Εργασίας οι οποίοι συμφώνησαν στην καταβολή της πιο πάνω 

αύξησης από 1.1.2009. 

(δ) Νέα αναλογιστική μελέτη. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη έγινε για τις 

31.12.2009 τον Απρίλιο του 2010 και παραδόθηκε στον Οργανισμό τον Μάιο του 

ίδιου χρόνου.  Το ∆.Σ. αποφάσισε στις 9.11.2010 όπως υιοθετήσει μια από τις τρεις 

επιλογές των αναλογιστών, για κάλυψη του ελλείμματος ύψους €3.138.819 στις 

31.12.2009, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα εισφέρει για 8 έτη από το 2010, 

2,9% επί των συντάξιμων αποδοχών, πέραν του κανονικού ποσοστού 27,6%, και 

ετήσιες δόσεις ύψους €375.000.  

Λόγω της καθυστέρησης στη λήψη της απόφασης του Οργανισμού, δεν υπήρχε 

αρκετός χρόνος για να περιληφθεί πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2011, και έτσι 

αποφασίστηκε όπως η εφαρμογή αρχίσει από το 2012 και παράλληλα να διατηρηθεί 

η εισφορά του Οργανισμού σε ποσοστό 37,1% που εφαρμοζόταν το 2009.   



 11

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι τα επιπλέον ποσά που κατατέθηκαν (διαφορά 

μεταξύ 37,1% και 27,6%) είναι μικρότερα από αυτά που προνοούσε η μελέτη.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το ∆.Σ., αναγνωρίζοντας το 

γεγονός της καθυστέρησης, αποφάσισε να διατηρήσει το αυξημένο ποσοστό του 

37,1% με στόχο μεσοπρόθεσμα το έλλειμμα να καλυφθεί όπως προέβλεπε η 

αναλογιστική μελέτη.  

(ε)   Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων.  

(i) Όριο ηλικίας αφυπηρέτησης. Ενώ, οι περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (∆ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996 

έχουν τροποποιηθεί με την Κ.∆.Π. 293/2007, με την οποία, μεταξύ άλλων, 

προβλέπεται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου αυξάνεται 

από 60 σε 63, εντούτοις, οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο 

Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της 

Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 1993, εξακολουθεί να μην έχουν τροποποιηθεί  

ανάλογα, ώστε οι πρόνοιες των δύο αυτών Κανονισμών του Οργανισμού να 

συνάδουν μεταξύ τους.  

(ii) Εφάπαξ ποσό.  Σημειώνεται ότι η πρόνοια που εισήχθη στους περί 

Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2001, έτσι που το εφάπαξ ποσό που 

καταβάλλεται στον υπάλληλο κατά την αφυπηρέτησή του όταν αυτός 

συμπληρώσει το 61ο/62ο/63ο έτος της ηλικίας και συντάξιμη υπηρεσία 

412/424/436 ή περισσότερων μηνών να είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί 14,5/15,0/15,5 και διαιρούμενου του ποσού που 

προκύπτει δια τρία, αντίστοιχα, δεν έχει ενσωματωθεί στους πιο πάνω 

Κανονισμούς του Οργανισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, εφόσον ο Οργανισμός εφαρμόζει τα ισχύοντα για 

τους δημόσιους υπαλλήλους, μελετήσει την τροποποίηση των περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο 

Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών του 1993 και προωθήσει τις τροποποιήσεις 

που θεωρεί απαραίτητες. 
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Όπως πληροφορήθηκε η Υπηρεσία μας, το ∆.Σ., σε συνεδρία του στις 13.12.2011, 

ενέκρινε προσχέδιο νομοσχεδίου που αφορά στην τροποποίηση  των πιο πάνω 

Κανονισμών, το οποίο και προώθησε με επιστολή, ημερ. 28.12.2011 στη Γενική 

∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς κατάθεσής του 

στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Το θέμα εκκρεμεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το προσχέδιο του 

νομοσχεδίου προωθήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στη Νομική 

Υπηρεσία. 

(στ) ∆ιαχείριση άλλων θεμάτων προσωπικού. ∆ιαπιστώθηκαν αδυναμίες και 

ελλείψεις όσον αφορά στη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων προσωπικού,  καθώς 

και στην τήρηση των προσωπικών φακέλων του προσωπικού. Επιπρόσθετα 

διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται σε διάφορες παραγράφους πιο κάτω, ότι οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται σε θέματα προσλήψεων προσωπικού  και θέματα 

μισθοδοσίας αντιβαίνουν μερικές φορές τις σχετικές νομοθεσίες.  

Τα ακόλουθα θέματα είναι σχετικά:  

(i) Αναδρομικός διορισμός στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ.  Tο Ανώτατο 

∆ικαστήριο, με απόφαση του στις 20.4.2011, έκρινε την απόφαση του ∆.Σ. να 

διορίσει υποψήφιο στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ από 1.9.2008, ως 

άκυρη. 

 Στη συνέχεια, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του (χωρίς 

αριθμό Φακέλου και ημερ. 20.4.2011, που δεν ήταν  αρχειοθετημένη στον 

προσωπικό φάκελο του εν λόγω λειτουργού) πληροφόρησε τον εν λόγω λειτουργό 

σχετικά με την ακύρωση του διορισμού του και ότι, λόγω του γεγονότος αυτού, δεν 

θα προσέρχεται πλέον στην εργασία του (χωρίς όμως να τον ενημερώσει σχετικά 

με την καταβολή των οποιωνδήποτε συνταξιοδοτικών ωφελημάτων δικαιούτο από 

τον Οργανισμό).  

Στη συνέχεια, το ∆.Σ. προχώρησε σε επανεξέταση της πλήρωσης της θέσης 

και σε συνεδρία του στις 23.11.2011, δηλαδή, με καθυστέρηση περίπου 8 

μηνών από την ημερομηνία της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου, αποφάσισε να τον επαναδιορίσει στην εν λόγω θέση 

αναδρομικά από 1.9.2008.  
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Ακολούθως, ο Γενικός ∆ιευθυντής, με επιστολή του προς τον επαναδιορισθέντα 

λειτουργό, ημερ. 27.12.2011, τον πληροφόρησε για την απόφαση του ∆.Σ. για τον 

αναδρομικό διορισμό του στην εν λόγω θέση και τον κάλεσε όπως αναλάβει και 

πάλι τα καθήκοντά του, πράγμα το οποίο έπραξε από την ίδια ημερομηνία. 

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει σχετική επιστολή αποδοχής της θέσης από 

μέρους του λειτουργού στον προσωπικό του φάκελο, όπως επιβάλλεται να 

γίνεται για τις περιπτώσεις αυτές. 

Ο Οργανισμός κατέβαλε τους μισθούς του λειτουργού αναδρομικά για την περίοδο 

για την οποία αυτός απουσίαζε από τα καθήκοντα του από τον Οργανισμό, 

δηλαδή από 20.4.2011 μέχρι 27.12.2011, ύψους €49.450, από το οποίο 

αποκόπηκε ποσό ύψους €7.761, το οποίο ισούτο με το  επίδομα ανεργίας που 

εισέπραξε ο λειτουργός για την πιο πάνω περίοδο  και το οποίο ο Οργανισμός 

επέστρεψε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός 

∆ιευθυντής του Οργανισμού, η καταβολή των αναδρομικών αυτών στον λειτουργό 

στηρίχθηκε πάνω σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις λειτουργών του Οργανισμού 

που είχαν προσφύγει στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως με βάση τις οποίες ο 

Οργανισμός υποχρεώθηκε να καταβάλει ανάλογα ποσά. 

Το θέμα το οποίο εγείρει η Υπηρεσία μας είναι η υπερβολική καθυστέρηση 

στην επανεξέταση της πλήρωσης της εν λόγω θέσης από το ∆.Σ. και όχι η 

ορθότητα ή μη της απόφασης. Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής, ο 

Οργανισμός επιβαρύνθηκε με πρόσθετο κόστος μισθοδοσίας, χωρίς να έχει το 

ανάλογο όφελος.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι για όλα τα 

πιο πάνω ο Οργανισμός είχε την σύμφωνο γνώμη και του νομικού του 

συμβούλου και ότι ο Οργανισμός πιστεύει ότι η απόφαση του είναι ορθή. Ως 

προς την καθυστέρηση στην επανεξέταση διορισμού μάς πληροφόρησε ότι 

οφείλεται στο γεγονός πως θα έπρεπε να ερευνηθούν και άλλα δεδομένα της 

θέσης που προβλέπονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας. 

(ii) Πρόσληψη προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Με 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού επί δεκαπενθήμερης βάσης στις 25.11.2010, ο Οργανισμός 

προσέλαβε μια Αρχιτέκτονα, μια Πολιτικό Μηχανικό και μια Τεχνικό στις 
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Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στις 2.10.2011, 24.10.2011 και 

3.10.2011, αντίστοιχα, με βάση τον Νόμο που αφορά στην πρόσληψη 

εκτάκτων επί 15νθήμερης βάσης στη ∆ημόσια Υπηρεσία, Ν108(Ι)/95. 

Στη συνέχεια, με επιστολές του, ημερ. 5.12.2011, ο Οργανισμός τους 

ενημέρωσε ότι, η εργοδότησή τους αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε μέχρι τις  

2.4.2012.  

Ακολούθως, η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

με επιστολή της ημερ. 15.3.2012 πληροφόρησε τον Οργανισμό ότι εκ 

παραδρομής είχε δοθεί έγκριση για πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων επί 

δεκαπενθήμερης βάσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες και ότι οι πρόνοιες του 

Νόμου 108(Ι)/95 δεν αφορούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αλλά σε 

δημόσιους υπαλλήλους και του ζήτησε να τερματίσει την εργοδότησή τους και 

να προβεί σε μίσθωση υπηρεσιών.  Στις 16.3.2012, το Τμήμα ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης και Προσωπικού σε απάντηση της επιστολής του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 16.2.2012 πληροφόρησε τη Γενική ∆ιευθύντρια 

του Υπουργείου ότι, δεδομένης δικής της θετικής τοποθέτησης (την αρχική 

εργοδότηση ενέκρινε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού) αλλά και του 

γεγονότος ότι έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 

έτος 2012 οι απαραίτητες πιστώσεις, δεν θα είχε ένσταση στην παράταση των 

υπηρεσιών των συγκεκριμένων υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι θα 

περιληφθούν στο Αιτιολογικό Σημείωμα Εργοδότησης Εκτάκτων Υπαλλήλων 

το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Ο Οργανισμός συμπεριέλαβε τις εν λόγω θέσεις στο εν λόγω Αιτιολογικό 

Σημείωμα για το 2012. 

Όπως διαπιστώθηκε, ενώ εκκρεμούσε ακόμη η σχετική έγκριση από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, ο Οργανισμός πληροφόρησε το εν λόγω προσωπικό 

στις 5.4.2012 ότι παρατείνεται η εργοδότησή τους μέχρι τις 31.12.2012, 

ουσιαστικά καθιστώντας τους, σταδιακά, από δεκαπενθήμερους σε έκτακτους. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τη θέση του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού για την παράταση των υπηρεσιών του εν λόγω προσωπικού 

γιατί πρόκειται για νέες θέσεις έκτακτου προσωπικού και έχει την άποψη ότι ο 
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Οργανισμός θα έπρεπε, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών, να είχε 

προκηρύξει εκ νέου τις εν λόγω θέσεις πάνω σε έκτακτη βάση απασχόλησης. 

6.  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α)  Γενικά. Έχουν ληφθεί ή/και τροχοδρομηθεί μέτρα βελτίωσης του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση 

υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας και την πιστοποίηση 

του Οργανισμού με ISO.  Ωστόσο υπάρχουν ακόμα αδυναμίες σε ορισμένους 

τομείς και κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία ή/και συντονισμό των διαφόρων 

εργασιών του Οργανισμού τόσο στον οικονομικό και τεχνικό τομέα, όσο και στον 

αθλητικό τομέα. 

(β)  Κώδικας δεοντολογίας. Όπως αναφέραμε στην Έκθεσή μας για το 2010, ο  

Οργανισμός, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, αναμένεται να λειτουργεί ανεξάρτητα 

και επαγγελματικά, στη βάση διακηρυγμένης πολιτικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια.  Επίσης, το ∆.Σ. και οι υπάλληλοι 

του Οργανισμού θα πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, ο Οργανισμός ετοίμασε κώδικα 

δεοντολογίας τόσο για το προσωπικό του Οργανισμού, όσο και για το ∆.Σ. 

(εγκρίθηκε στις 29.3.2012). 

(γ)   Λογιστικά συστήματα και έλεγχοι. 

(i)   Χρεώστες. ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα σωματείων 

εξακολουθεί να μεταφέρονται από τo 2009 και προγενέστερα,  και είναι αμφίβολο 

κατά πόσο θα είναι δυνατό να εισπραχθούν. Καθώς οι περισσότερες εισπράξεις 

γίνονται με αποκοπή επιχορηγήσεων και υπάρχουν ομοσπονδίες και σωματεία 

που μπορεί να μην επιχορηγούνται ή να επιχορηγούνται σε αραιά διαστήματα π.χ. 

κάθε 5 χρόνια, τίθεται θέμα εάν και πότε θα εισπραχθούν αυτά τα υπόλοιπα. 

Επίσης, για ορισμένα σωματεία και ομοσπονδίες με μεγάλα υπόλοιπα, δεκάδων 

χιλιάδων ευρώ, για τα οποία γίνεται αποκοπή από το ποσό των επιχορηγήσεων 

που τους κατανέμεται ποσοστού 10% των χρεών τους μία ή δύο φορές τον χρόνο, 

η αποκοπή αυτή δεν καλύπτει καν τα χρέη που δημιουργούνται εντός του κάθε 

έτους στο οποίο γίνεται η αποκοπή.  



 16

Το θέμα των χρεωστών και της μη έγκαιρης είσπραξής τους, παραπέμφθηκε 

στο ∆.Σ. του Οργανισμού το οποίο στη συνεδρία του ημερ. 8.2.2011, 

αποφάσισε τη σύσταση ad hoc Eπιτροπής η οποία εξέτασε το θέμα και 

εισηγήθηκε στο ∆.Σ. συγκεκριμένη πολιτική για είσπραξη ή διαγραφή των  

χρεωστών, για χρέη μέχρι 31.12.2010, η οποία και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 

5.7.2011.  Σύμφωνα με τη σχετική  απόφαση του ∆.Σ., για ομοσπονδίες χωρίς 

έσοδα από τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων θα διαγραφεί ολόκληρο το 

χρέος, για ομοσπονδίες με έσοδα από την χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων 

θα καταβληθεί μόνο το ένα τρίτο του χρέους (δηλαδή θα διαγραφούν τα δύο 

τρίτα του χρέους), για τα σωματεία θα καταβληθεί μόνο το ένα τρίτο και για τα 

προσφυγικά σωματεία μόνο το ένα τέταρτο του χρέους. 

Ειδικά για τα σωματεία η απόφαση δεν αναφέρει οποιαδήποτε αιτιολογία ως 

προς το προτεινόμενο ύψος της διαγραφής των χρεών τους. 

Το ύψος των προτεινόμενων διαγραφών υπολοίπων χρεωστών, σύμφωνα με 

κατάσταση που αναμένεται να στείλει ο Οργανισμός στο Υπουργείο 

Οικονομικών για έγκριση, ανέρχεται σε €824.012.  Για το εν λόγω ποσό έχει 

γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το 2011.  

Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται χρεώστες για τους οποίους ο 

Οργανισμός θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής μέρους του 

υπολοίπου τους. 

 Η πιο πάνω προτεινόμενη πρακτική της διαγραφής των χρεών δεν αποτελεί λύση 

στο πρόβλημα της μη είσπραξης των χρεωστικών υπολοίπων καθώς, με την 

υφιστάμενη πολιτική είσπραξης, δηλαδή της αποκοπής από τις  επιχορηγήσεις 

ποσού που ισούται με 10% των χρεών τους μία ή  δύο φορές τον χρόνο, 

διαπιστώνεται ότι, στις πλείστες περιπτώσεις, αυτή η αποκοπή δεν καλύπτει καν 

τα χρέη που δημιουργούνται στο έτος, με αποτέλεσμα το πρόβλημα αυτό να 

συνεχίσει να υπάρχει και να οξύνεται.   

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 

αποκόπτει τέτοια ποσά ώστε η εξόφληση των χρεών να ολοκληρώνεται 

βραχυπρόθεσμα, εισήγηση που έκανε η Υπηρεσία μας και σε προηγούμενες 

Εκθέσεις της. 
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Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα των χρεωστών θα συζητηθεί ξανά 

από το ∆.Σ. 

(ii)   Πληρωμές δαπανών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πληρωμές που 

έγιναν με επιταγές με ημερομηνία του 2012, το συνολικό ποσό των οποίων 

ανέρχεται σε €781.985, καταχωρίστηκαν ως πληρωμές σε οικονομικά έτη 

πριν το 2012. Η Υπηρεσία μας έχει διευκρινίσει ότι οι πληρωμές πρέπει να 

καταχωρίζονται στα βιβλία του Οργανισμού στο έτος που διενεργούνται.  

7. Eπιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

Κατά το 2011 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €12,0 εκ., σε σύγκριση με €14,6 εκ. το 2010.  

(α) Ομοσπονδίες. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στις ομοσπονδίες 

επιχορήγηση ύψους €6,6 εκ. σε σύγκριση με €7,2 εκ. το 2010. 

Όπως προκύπτει και από τις παραγράφους πιο κάτω, υπάρχουν αδυναμίες στον 

έλεγχο των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών που ασκεί ο Οργανισμός, για 

εξακρίβωση κατά πόσο αυτές αξιοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο 

παραχωρήθηκαν.  Συγκεκριμένα, δεν γίνεται έλεγχος εκ των προτέρων, δεν 

ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία (τακτική επικίνδυνη, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από τον έλεγχο των ομοσπονδιών από τον ελεγκτικό οίκο - η επόμενη 

παράγραφος είναι σχετική) και δεν γίνεται παρακολούθηση των αναγκών και 

στόχων των ομοσπονδιών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού,  συμφωνεί ότι υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης στην παρακολούθηση των αναγκών και των στόχων των 

ομοσπονδιών όμως δεν συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για εκ των 

προτέρων έλεγχο επειδή, όπως εξήγησε, οι ομοσπονδίες δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν τα έξοδα και μετά να λαμβάνουν τη χορηγία 

του Οργανισμού. 

Ωστόσο, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο «εκ των προτέρων έλεγχος» 

η Υπηρεσία μας αναφέρεται στον εκ των προτέρων έλεγχο των προγραμμάτων 

των ομοσπονδιών, όπως αναπτύσσονται στα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου και όχι 

στον εκ των προτέρων έλεγχο των πληρωμών. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε επιπλέον ότι κατά το 2011, από 

τους ελέγχους που διενήργησε ο Οργανισμός απέκοψε από τις ομοσπονδίες 

πέραν των €130.000 για χορηγίες που δεν δικαιολογήθηκαν επαρκώς και ότι ο 

Οργανισμός δεσμεύεται για αυξημένο έλεγχο. 

(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο.  Ο έλεγχος των ομοσπονδιών 

έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου του 

Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 58 

ομοσπονδίες ο οποίος κάλυψε, για κάποιες το έτος 2008, και για κάποιες 

άλλες το έτος 2009. 

 Από τα αποτελέσματα του ελέγχου του ελεγκτικού οίκου, αναφορικά με 4 

ομοσπονδίες που επιλέγηκαν δειγματοληπτικά, αναφέρονται οι σημαντικότερες 

ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν:  

 ∆εν τηρούνται πρακτικά από τις Επιτροπές ή τηρούνται πρόχειρες σημειώσεις 

αντί πρακτικών. 

 ∆εν υπάρχουν έγγραφες συμφωνίες με τους συνεργάτες των ομοσπονδιών 

και δεν εκδίδονται σχετικά τιμολόγια.  

 Η διαδικασία έγκρισης των δαπανών των oμοσπονδιών δεν είναι ξεκάθαρη. 

Για τις πληρωμές που διενεργούνται δεν υπάρχει πάντοτε τεκμηριωμένη 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Σε μερικές 

περιπτώσεις έγιναν πληρωμές χωρίς να υπάρχει επαρκής έλεγχος των 

αποδείξεων. 

 Στις καταστάσεις εξόδων, οι οποίες επηρεάζουν τα τελικά ποσά της 

επιχορήγησης, αναφέρονται ψηλότερα ποσά από αυτά που πραγματικά 

δαπανήθηκαν. 

 Αναφορικά με τον σχεδιασμό «Κίνητρα αθλητών» δεν υπάρχει καταγραμμένη 

πολιτική ή τεκμηριωμένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των oμοσπονδιών 

για τον τρόπο διαμερισμού του ποσού στους αθλητές. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των 

ομοσπονδιών για τους αθλητές που βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις τους.  

 ∆εν τηρείται μητρώο περιουσιακών στοιχείων. 



 19

 Σε κάποιες περιπτώσεις υποβλήθηκαν αντίγραφα τιμολογίων και αποδείξεων, 

αντί πρωτότυπα γεγονός που εμπερικλείει κίνδυνο διπλής καταχώρισης ή 

άλλων λαθών. 

 Για μια ομοσπονδία, διαπιστώθηκε ότι δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά για 

αγορές υλικών από συγκεκριμένους προμηθευτές, χωρίς να έχουν ληφθεί και 

αξιολογηθεί προσφορές από άλλους προμηθευτές, και όπως διαπιστώθηκε, 

κάποιοι από τους προμηθευτές αυτούς συνδέονται με μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα 

πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή τέτοιων φαινομένων για λόγους 

διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης στις ομοσπονδίες. Ωστόσο, 

η ομοσπονδία δεν φαίνεται να θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα όπως διαπιστώνεται 

από την απάντηση της στον ελεγκτικό οίκο ότι: «το ∆ιοικητικό Συμβούλιο γνωρίζει 

ότι υπάρχουν σχέσεις με τους προμηθευτές αυτούς και μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου αλλά δεν πιστεύει ότι αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αντιθέτως 

πιστεύει ότι αυτές οι σχέσεις βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση της 

Ομοσπονδίας».  

Παρατηρείται ότι η αξιοποίηση των εκθέσεων του ελεγκτικού οίκου δεν ήταν στον 

αναμενόμενο βαθμό και ο Οργανισμός πρέπει να προχωρήσει στη λήψη περαιτέρω 

μέτρων προς εξάλειψη των αδυναμιών και ελλείψεων που σημειώνονται στις εκθέσεις. 

Ο Οργανισμός, για να βοηθήσει τις ομοσπονδίες να λειτουργούν πιο σωστά εξέδωσε 

το πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών ομοσπονδιών και τον οδηγό αποδέσμευσης 

επιχορηγήσεων, τα οποία δόθηκαν στις ομοσπονδίες τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 

2012, όπως πληροφορηθήκαμε, για υιοθέτηση και εφαρμογή.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί άμεση προσπάθεια για καλύτερη 

αξιοποίηση των εκθέσεων του ελεγκτικού οίκου. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι ο 

Οργανισμός κατά το 2012 θα επεκτείνει τον έλεγχο του ούτως ώστε να περιοριστούν 

όσο το δυνατό περισσότερο τα προβλήματα που εντοπίζονται από τον έλεγχο του 

ελεγκτικού οίκου. 

(ii) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Η Υπηρεσία μας επανέλαβε την 

εισήγησή της όπως ο Οργανισμός επισπεύσει την ετοιμασία ενός πρότυπου 

καταστατικού για υιοθέτηση από τις ομοσπονδίες που θα διασφαλίζει την 

ύπαρξη των ελάχιστων προϋποθέσεων απαραίτητων για τη λειτουργία των 
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ομοσπονδιών σε πλαίσια νομιμότητας, αρχών, δεοντολογίας κ.λπ. και θα 

ρυθμίζει διάφορα θέματα όπως εκλογή, θητεία και εξουσία των διοικητικών 

συμβούλων και εσωτερικές διαδικασίες.  

 Όπως πληροφορηθήκαμε, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για να συνεργαστεί 

με τον νομικό του σύμβουλο του Οργανισμού, αλλά μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου (Μάιος 2012) δεν είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνάντηση 

μεταξύ τους για συζήτηση του θέματος.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα απασχολήσει το ∆.Σ. το 

συντομότερο.  

(iii)   Άλλα θέματα.  

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, ο 

σχεδιασμός της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν καλύπτεται με έντυπο 

αγωνιστικού ελέγχου. Στην απαντητική σας επιστολή για τον έλεγχο του 

2010, ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι η κάλυψή του με το εν λόγω 

έντυπο θα ήταν επικίνδυνη για τον Οργανισμό επειδή μεταξύ άλλων αφορά 

και στην αγορά διαφόρων σκευασμάτων που ο Οργανισμός δεν έχει τη 

δυνατότητα να ελέγξει, αλλά ούτε και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ο 

έλεγχος τους. Ωστόσο, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το έντυπο πρέπει 

να συμπληρώνεται. Η αδυναμία εκτεταμένου ελέγχου δεν αποτελεί 

δικαιολογία για παντελή έλλειψη ελέγχου. Επιπλέον, το έντυπο μπορεί να 

διαμορφωθεί έτσι ώστε η ομοσπονδία να βεβαιώνει υπεύθυνα τον Οργανισμό 

ότι δεν χορηγούνται απαγορευμένες ουσίες στους αθλητές της. Αναφέρεται 

επιπρόσθετα ότι, όπου ο Οργανισμός έχει υποψίες/αμφιβολίες για 

σκευάσματα που καταγράφονται στο έντυπο, μπορεί να συμβουλεύεται την 

Αρχή Αντι – Ντόπινγκ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι, με απόφαση του ∆.Σ., 

ημερ. 15.5.2012, εγκρίθηκε ενοποίηση των σχεδιασμών από 1.1.2013, βάσει 

της οποίας, όλοι οι σχεδιασμοί θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο έντυπο 

αποδεσμεύσεων που θα δημιουργηθεί. 

 Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των ομοσπονδιών, σε μερικές 

περιπτώσεις, υποβάλλονται στον Οργανισμό με σημαντική καθυστέρηση 

μετά την προθεσμία που τους δίδει ο Οργανισμός. Επιπρόσθετα, όπως 
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διαπιστώθηκε, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών δεν εξετάζονται από τον 

Οργανισμό ώστε να σχηματίσει μια γενική άποψη για την οικονομική 

κατάσταση της κάθε ομοσπονδίας και στη συνέχεια όπου κρίνει σκόπιμο, ο 

Οργανισμός να ζητά επιπρόσθετα στοιχεία για συγκεκριμένη περίοδο/έτος, 

όπως, π.χ. τα ταμειακά υπόλοιπα της ομοσπονδίας.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε με την ανάγκη εξέτασης των 

οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια αποδέσμευσης της χορηγίας. 

(β)(i) Η Υπηρεσία μας προέβη σε πιο ενδελεχή έλεγχο στις τέσσερεις ομοσπονδίες  

από τον οποίο προέκυψαν διάφορα ευρήματα, μερικά από τα οποία αναφέρονται 

πιο κάτω: 

 Σε καμιά από τις τέσσερεις ομοσπονδίες δεν επισυνάπτονται στο έντυπο 

αγωνιστικού ελέγχου των σχεδιασμών «Προσωπικό – έξοδα μισθοδοσίας» και 

«Ομοσπονδιακοί προπονητές» τα συμβόλαια εργοδότησης για σκοπούς ελέγχου 

από τον Οργανισμό. 

 Ο Οργανισμός δεν ελέγχει αν τα ποσά που καταβάλλονται στους αθλητές ως 

κίνητρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους στους αγώνες, είναι τεκμηριωμένα, 

με τη δικαιολογία ότι ο έλεγχος αυτός διεξάγεται από τον ελεγκτικό οίκο.  Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι ο έλεγχος αυτός διεξάγεται 2-3 χρόνια μετά το υπό αναφορά έτος. 

 Σε μερικές περιπτώσεις τα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου δεν ήταν κατάλληλα 

συμπληρωμένα. 

 Για συγκεκριμένη ομοσπονδία αναφέρεται ότι ο Πρόεδρός της επιχορηγήθηκε 

από τον Οργανισμό για πέντε ταξίδια που πραγματοποίησε στο εξωτερικό, εκ των 

οποίων τα δύο αφορούσαν σε συνέδρια της Επιτροπής Βετεράνων. Σημειώνεται 

ότι ο Οργανισμός ενέκρινε επιχορήγηση «για τη συμμετοχή της ομοσπονδίας με 

ένα αντιπρόσωπο στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο συνέδριο και για την 

κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων του προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

της ομοσπονδίας ο οποίος είναι εξελεγμένο μέλος σε διεθνή σώματα». ∆εν 

υποβλήθηκε αίτημα για επιχορήγηση για ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο συνέδριο.  

 Όπως διαπιστώθηκε, ο Οργανισμός δεν αξιολόγησε, στα πλαίσια του αγωνιστικού 

ελέγχου που ασκεί, ποια συνέδρια ήταν πιο χρήσιμα και επωφελή για το άθλημα 

και εκείνα να επιχορηγήσει.  
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 Μέρος των απολαβών προσωπικού των ομοσπονδιών, ομοσπονδιακών 

προπονητών και βοηθών ομοσπονδιακών προπονητών δεν δηλώνεται, με 

αποτέλεσμα να μην γίνονται οι ανάλογες εισφορές για κοινωνικές ασφαλίσεις και να 

μην συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση του εργοδότη στο Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων. 

 Σε μερικές ομοσπονδίες, οι ομοσπονδιακοί προπονητές ή οι προπονητές των 

σωματείων είναι παράλληλα και τεχνικοί σύμβουλοι των ομοσπονδιών.  

∆εδομένου του σημαντικού ρόλου του τεχνικού συμβούλου στον καθορισμό 

κριτηρίων ως προς τη σύσταση της εθνικής ομάδας της ομοσπονδίας, 

δημιουργείται θέμα συγκρουόμενων συμφερόντων. 

 Σχετικά με τα πιο πάνω ευρήματα ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε 

την Υπηρεσία μας ότι από το 2012 καμιά αποδέσμευση επιχορήγησης για 

προσωπικό και προπονητές δεν θα γίνεται αν δεν παρουσιαστούν τα συμβόλαια. 

Όσον αφορά στην επιχορήγηση των συνεδρίων, ο Πρόεδρος πληροφόρησε την 

Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός δεν μπορεί να επεμβαίνει και να αξιολογεί ποια 

συνέδρια θα επιχορηγεί αφού αυτό είναι αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας. Η 

Υπηρεσία μας συμφωνεί ότι η απόφαση σε ποια συνέδρια θα συμμετάσχει η 

Ομοσπονδία αποτελεί αρμοδιότητα της ίδιας, ωστόσο η απόφαση εάν θα 

επιχορηγηθούν αποτελεί αρμοδιότητα του Οργανισμού. Όσον αφορά στο 

σχεδιασμό για τα κίνητρα αθλητών, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας 

πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θεωρεί ότι η ανάλυση που δόθηκε ήταν 

ικανοποιητική. 

 (ii) Πέραν των ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Οργανισμός προς 

εξάλειψη των αδυναμιών και ελλείψεων που σημειώνονται στις εκθέσεις του 

ελεγκτικού οίκου για τον έλεγχο των ομοσπονδιών, η Υπηρεσία μας 

εισηγήθηκε επιπλέον τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν από τα πιο πάνω 

ευρήματα: 

 Ο Οργανισμός, να ζητά, εκτός από κατάσταση εξόδων, και κατάσταση 

εσόδων, ώστε ο Οργανισμός να γνωρίζει τα έσοδα των ομοσπονδιών. 

 Ο Οργανισμός δεν πρέπει να καταβάλλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση στις 

ομοσπονδίες για τους σχεδιασμούς για τους οποίους δεν συμπληρώνεται ή 
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δεν συμπληρώνεται κατάλληλα το έντυπο αγωνιστικού ελέγχου των 

συγκεκριμένων σχεδιασμών.  

 ∆εδομένης της διαπίστωσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά που 

αναγράφονται στην κατάσταση εξόδων είναι ψηλότερα από τα πραγματικά, ο 

Οργανισμός θα πρέπει να απαιτεί όπως τα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου 

συνοδεύονται πάντα από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.  

 Ο Οργανισμός πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι σχεδιασμοί είναι συγκεκριμένοι, 

και στις περιπτώσεις που αυτοί συμπεριλαμβάνουν κριτήρια, αυτά θα πρέπει 

να είναι προκαθορισμένα και αντικειμενικά.   

 Τα συμβόλαια όλου του προσωπικού των ομοσπονδιών συμπεριλαμβανομένων 

και  των προπονητών, των βοηθών προπονητών και των συνεργατών τους, θα 

πρέπει να κοινοποιούνται στον Οργανισμό, ώστε να ελέγχεται ότι συνάδουν με τα 

πραγματικά ποσά που δίνονται ως χορηγία.  

 Ο Οργανισμός θα πρέπει, εκεί που κρίνει σκόπιμο, να βεβαιώνεται ότι οι 

δαπάνες των ομοσπονδιών τεκμηριώνονται με σχετικές αποφάσεις των 

∆ιοικητικών τους Συμβουλίων.  

 Ο Οργανισμός θα πρέπει στις περιπτώσεις που ομοσπονδίες δήλωσαν στην 

κατάσταση εξόδων ψηλότερο ποσό από την πραγματική τους δαπάνη, να 

αποκόψει από τις επόμενες επιχορηγήσεις το επιπλέον ποσό. 

(iii) Αθλητική Ομοσπονδία Παραπληγικών και Αναπήρων (ΑΟΠΑΚ) και 

Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ).  Το ∆.Σ., στη συνεδρία του, 

ημερ. 20.12.2011, αποφάσισε όπως διεξαχθεί έρευνα από τον Οργανισμό για 

την ΑΟΠΑΚ και για την ΚΕΠΕ και ανάλογα με τα αποτελέσματα να 

προσφερθεί όλη η βοήθεια που χρειάζονται οι πιο πάνω αθλητικοί φορείς. 

 Σημειώνεται ότι η ΚΕΠΕ είναι σώμα αντίστοιχο της ΚΟΕ, αλλά για τους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

 Η έρευνα καταπιάστηκε με τη δομή και τη λειτουργία των πιο πάνω αθλητικών 

φορέων. Από την έρευνα προέκυψε ότι τόσο στην ΑΟΠΑΚ όσο και στην ΚΕΠΕ 

«υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, υπέρβαση εξουσιών και έλλειψη χρηστής 

διοίκησης». 
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 Ο Οργανισμός, στη συνέχεια, ανέθεσε στον ελεγκτικό οίκο να διεξαγάγει 

οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο τόσο στην ΚΕΠΕ όσο και στην ΑΟΠΑΚ. Μέχρι 

την ολοκλήρωση του ελέγχου, στον Οργανισμό είχε παραδοθεί μόνο η έκθεσή του 

για την ΚΕΠΕ. Σύμφωνα μ’ αυτήν, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης 

τόσο στην οικονομική διαχείριση και στη διενέργεια δαπανών, όσο και στη 

λειτουργία και στην τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης στην ΚΕΠΕ. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα που αφορά 

στους δυο αθλητικούς φορείς απασχολεί το ∆.Σ. και καταβάλλονται 

προσπάθειες ούτως ώστε να στηριχθούν και οι δυο φορείς για βελτίωση της 

δομής και της λειτουργίας τους. Η έρευνα αποφασίστηκε από το ∆.Σ. όταν 

τέθηκαν ενώπιον του ενδεικτικές παρατυπίες. Εκκρεμεί συνάντηση του 

Οργανισμού με τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των δύο φορέων.  

 (iv) Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΚΟΑΒ).  Μετά τις παρατηρήσεις της 

Υπηρεσίας μας στην Έκθεσή της για το 2010, αναφορικά με τη διαχείριση της 

ΚΟΑΒ, τον μεταγενέστερο αποκλεισμό της ΚΟΑΒ από το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών του Παρισιού που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 

του 2011 (για λόγους μη συμμόρφωσης σε θέματα ντόπινγκ) και τις σχετικές 

ενέργειες/πιέσεις του ∆.Σ. που ακολούθησαν, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΑΒ 

παραιτήθηκε στις 19.11.2011.  

 Το ∆.Σ., κατά τη συνεδρία του ημερ. 13.12.2011, αποφάσισε τη σύσταση ad hoc 

Επιτροπής Άρσης Βαρών λόγω  άμεσης ανάγκης ενόψει των επικείμενων 

Ολυμπιακών Αγώνων που θα αναλάμβανε τα καθήκοντα του παραιτηθέντος 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, όπως πληροφορούμαστε, η Ομοσπονδία 

προχώρησε στην εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου με την κανονική διαδικασία.  

(γ)   Σωματεία.  

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία χορηγία ύψους €4,5 εκ., 

σε σύγκριση με €4,8 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα ποσά που εγκρίνονται και 

παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως σύμφωνα με την αγωνιστική 

τους αξιολόγηση, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. 
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(ii) Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. 

 Μέσω του Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπλέον ειδική κρατική 

χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα ποσά για 

την εν λόγω χορηγία από το 2001 και μετέπειτα: 

Έτος  Ποσό € (£) 

2001  2.221.182 (1.300.000) 

2002  1.708.601 (1.000.000) 

2003  1.706.845 (998.972) 

2004  1.708.596 (999.997) 

2005  2.562.902 (1.500.000) 

2006  2.562.902 (1.500.000) 

2007  2.566.063 (1.501.850) 

2008  2.562.902 

2009  2.562.902 

2010  2.562.895 

2011  981.802 

 Ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες χορηγίες, οι οποίες, μαζί με 

την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με καταστάσεις του Οργανισμού, 

ανέρχονταν σε  €6.033.102, κατά το 2011 όπως φαίνεται πιο κάτω:  

          € 
Επιχορήγηση προς ΚΟΠ  180.000 
Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 
∆όσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 

 
 

493.344 
364.768 

Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές  367.000 
ΕΣΥΑΑ  387.026 
Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό  68.890 
Σχέδιο Ταλέντων ομαδικών αθλημάτων  14.832 

Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος (εκκρεμεί 
τροποποιητικός προϋπολογισμός για επιπλέον €134.244) 

 
 606.064 

Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων*  620.000 
Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων  1.344.351 
Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας  15.875 
Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ  589.150 
Υποσύνολο  5.051.300 
Ειδική κρατική χορηγία  981.802 
Σύνολο   6.033.102 

*Αναφέρεται ότι, πέραν του εν λόγω ποσού, για τις υπερωρίες σε μέλη της 

Αστυνομίας για αστυνόμευση αθλητικών αγώνων, το κράτος καταβάλλει εν  μέρει 

επιπλέον ποσό, το οποίο το 2011 ανήλθε σε περίπου €880.000, και εν μέρει 

παραχωρεί ελεύθερο χρόνο.  
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8.   Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης. 

(α)   Παρακολούθηση αθλητών.  Το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) 

εφαρμόστηκε τον Ιούλιο 1991 και είχε ως σκοπό όπως οι αθλητές οι οποίοι «με τις 

νίκες τους προάγουν τον αθλητισμό και προβάλλουν την Κύπρο στο εξωτερικό, 

αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα...». Οι αθλητές τοποθετούνταν σε ανάλογη 

μισθολογική κλίμακα και πληρώνονταν από τον Οργανισμό, μέσω της οικείας 

ομοσπονδίας, ανάλογα με τους αγώνες και τη θέση που εξασφάλιζαν. Οι αθλητές 

θεωρούνταν «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας» όσο χρονικό διάστημα κρινόταν 

αναγκαίο για συνέχιση της αθλητικής τους καριέρας. Το ΣΕA έπαψε να εφαρμόζεται 

για νέους αθλητές από τον Φεβρουάριο 2003 και στη θέση του λειτούργησε Σχέδιο 

Υψηλών Παροχών.  Σήμερα υπάρχουν 23 αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεσή μας για το 2010, ο Οργανισμός, αλλά και κάποιες 

ομοσπονδίες, δεν γνώριζαν για το καθεστώς απασχόλησης του κάθε ενταγμένου 

αθλητή.  

Ενώ σκοπός του ΣΕΑ ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών και 

προνοεί με σαφήνεια ότι, «οι επωφελούμενοι από το Σχέδιο, μετά το πέρας της 

αθλητικής τους καριέρας, τοποθετούνται σε υπηρεσία σε θέση που θα κρίνει ο 

ΚΟΑ σε συνεργασία με την ομοσπονδία, έχουσα σχέση με την επαγγελματική 

κατάρτιση τους», διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το 

«ελεύθερο τακτικής υπηρεσίας» τους είχε τερματιστεί, δεν απασχολούνται πλήρως 

ή καθόλου, ενώ αμείβονται κανονικά.  

Έγινε εισήγηση όπως ο Οργανισμός ενημερωθεί αμέσως για το καθεστώς 

εργοδότησης όλων των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ και φροντίσει ώστε να 

εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου και ειδικά οι πρόνοιες που αφορούν στην 

απασχόληση, και όπως παρακολουθεί τους εν λόγω αθλητές σε τακτική βάση.   

Με βάση την εισήγησή μας, ο Οργανισμός έλαβε σχετικές πληροφορίες από τις 

ομοσπονδίες και ετοιμάστηκε σχετικό σημείωμα, ημερ. 9.4.2012, το οποίο 

υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προσωπικού κατά τη συνεδρία της ημερ. 10.4.2012. 

Σύμφωνα με το σημείωμα: 
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Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ). 

 ∆εν μπορεί να δικαιολογηθεί πλήρες ωράριο απασχόλησης για  2 αθλητές. 

 ∆ύο αθλητές βρίσκονται στην Ελλάδα και, σύμφωνα με την ομοσπονδία τους, 

τους  έχουν δοθεί ειδικά καθήκοντα προπονητών και συντονιστών, βάσει των 

προνοιών της διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα.  

Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ).  

 ∆ύο αθλητές, που εντάχθηκαν στο ΣΕΑ το 1990 και 1994, σύμφωνα με την 

ομοσπονδία, έχουν υπογραμμένα συμβόλαια για 36 ώρες εβδομαδιαία και 

κατά τον χρόνο ενημέρωσης από την ομοσπονδία απασχολούνταν.  Ωστόσο, 

σύμφωνα με το σημείωμα «δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου» εκ μέρους του 

Οργανισμού ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις εάν όντως απασχολούνται.   

 Ένας αθλητής έχει υπογραμμένο συμβόλαιο από 30.12.2011, αλλά δεν 

απασχολείται (εντάχθηκε στο ΣΕΑ το 1994). 

 Για ένα άτομο της ομοσπονδίας γίνεται αναφορά στην υποπαράγραφο (β) πιο 

κάτω.  

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού, ημερ. 10.4.2012, 

αποφασίστηκε όπως κληθούν οι προαναφερόμενες ομοσπονδίες σε συνάντηση με τον 

Οργανισμό, για να παρουσιάσουν προγραμματισμό/εισηγήσεις με συγκεκριμένα 

καθήκοντα και ωράριο για τον κάθε αθλητή που είναι ενταγμένος στο Σχέδιο. Η 

συνάντηση με τις δύο ομοσπονδίες, Στίβου και Σκόπευσης, είχε οριστεί για τις 2.5.2012.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί σκανδαλώδες, εν καιρώ οικονομικής κρίσης, να αμείβονται 

άτομα χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο ή ακόμα και χωρίς να  απασχολούνται 

καθόλου και αναμένει ότι ο Οργανισμός θα ελέγχει άμεσα ότι τα ενταγμένα στο ΣΕΑ 

άτομα εργοδοτούνται πλήρως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός έχει εντοπίσει 

όλους τους αθλητές που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε εργασία με βάση τις 

πρόνοιες του ΣΕΑ και η Επιτροπή Προσωπικού του Οργανισμού βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο όπου αναμένει εντός των  ημερών τις τελικές απαντήσεις από τις δυο 

Ομοσπονδίες (ΣΚΟΚ και ΚΟΕΑΣ). Μέσα από τις απαντήσεις θα παρουσιάζεται και ο 

τρόπος ελέγχου των αθλητών.  Πέραν τούτου, ο Οργανισμός έχει απευθυνθεί με 
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απόφαση του ∆.Σ. στην ΟΕΒ για την ετοιμασία πλαισίου εργοδότησης όλων των 

αθλητών ενταγμένων στο ΣΕΑ. 

(β)   Aθλητής της σκόπευσης ενταγμένος στο ΣΕΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω 

θέμα, για το οποίο η Υπηρεσία μας αναφέρθηκε αναλυτικά στην Έκθεσή της για το 

2010, κατά τον έλεγχο για το 2011 διαπιστώθηκε ότι: 

(i) Tο ∆.Σ., δεν έλαβε σχετική απόφαση για το εν λόγω θέμα με αποτέλεσμα ο 

αθλητής να εξακολουθεί να αμείβεται διπλά. 

 Σημειώνεται ότι ο αθλητής είναι και μέλος του ∆.Σ. 

(ii) Όσον αφορά στις πληροφορίες ότι ο εν λόγω αθλητής παραδίδει ιδιωτικά 

μαθήματα στο άθλημα του, όπως αναφέρεται στα πρακτικά του ∆.Σ., ημερ. 

16.2.2012, ο Οργανισμός, κατ’ εντολή του ∆.Σ., προχώρησε σε διερεύνηση 

«χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα».  

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν ο εν λόγω 

αθλητής διατηρεί ιδιωτική σχολή. 

(iii) Το θέμα εκκρεμεί ενώπιον του ∆.Σ. 

(γ)  Νέες εντάξεις στο ΣΕΑ μετά το 2003. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ΣΕΑ 

καταργήθηκε το 2003 και στη θέση του λειτούργησε Σχέδιο Υψηλών Παροχών, βάσει 

του οποίου οι αθλητές και οι προπονητές λαμβάνουν για την επιτυχία τους ένα εφάπαξ 

χαριστικό ποσό. Ακολούθως, το Σχέδιο Υψηλών Παροχών μετονομάστηκε τον Μάρτιο 

2009 σε Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, με μειωμένα τα ποσά παροχών. Στο Σχέδιο 

Χαριστικών Παροχών συμπεριλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία «τυχόν 

επαγγελματική αποκατάσταση αθλητών παρέχεται με ειδική απόφαση ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα που θα 

παρουσιάζονται ενώπιον του», χωρίς, ωστόσο, να έχει ληφθεί απόφαση για 

επαναδραστηριοποίηση του ΣΕΑ.   

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με πίνακα που ετοιμάστηκε από τον 

Τομέα Αγωνιστικού Αθλητισμού του Οργανισμού και ο οποίος αποτελεί μέρος των 

πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού, ημερ. 10.4.2012, οι 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ αθλητές μετά το 2003 είναι τέσσερεις εν ενεργεία αθλητές.  
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Με βάση τις ημερομηνίες ένταξης των πιο πάνω αθλητών, φαίνεται ότι οι τρεις 

εντάχθηκαν ακόμα και πριν τη συμπερίληψη της πιο πάνω πρόνοιας στο Σχέδιο 

Χαριστικών Παροχών.   

Παρατηρούμε ότι δεν  χρησιμοποιούνται κριτήρια πάνω στα οποία να βασίζεται η 

ένταξη ενός αθλητή στο ΣΕΑ αλλά αυτή γίνεται επιλεκτικά.  

Το πιο πάνω συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι τα αιτήματα πέντε άλλων  

εν ενεργεία αθλητών για τοποθέτησή τους στο ΣΕΑ, τα οποία έγιναν στο διάστημα 

μεταξύ 23.6.2011 και 22.12.2011, απορρίφθηκαν,  επειδή, όπως αναφέρθηκε, το 

ΣΕΑ έχει καταργηθεί και επειδή ούτε ο Οργανισμός και ούτε οι ομοσπονδίες 

μπορούν να απορροφήσουν άλλο προσωπικό.  

Επιπρόσθετα, υπήρξε αίτημα από μια εν ενεργεία αθλήτρια κατά το 2010, για την 

οποία το ∆.Σ. αποφάσισε στις 9.11.2010  ότι, αφού αυτή λάβει το πτυχίο της, τότε 

ο Οργανισμός θα μελετήσει το αίτημά της.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το ∆.Σ. με βάση απόφασή 

του, έχει τη διακριτική ευχέρεια σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις να παρέχει 

επαγγελματική αποκατάσταση, γι’ αυτό οι προαναφερθέντες αθλητές εντάχθηκαν 

στο ΣΕΑ. 

9.   ∆ημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων.  

(α)  Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2011 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €5.151.700 και αναθεωρήθηκε σε €4.225.660. ∆απανήθηκε ποσό 

ύψους €3.416.632 ή το 81 %, του αναθεωρημένου ποσού. 

Από το πιο πάνω αναθεωρημένο ποσό, ποσά ύψους €155.078 και €605.922 

προϋπολογίστηκαν για τα Μικρά Αναπτυξιακά Έργα και τον Κοινωνικό Αθλητισμό, 

αντίστοιχα. Η δαπάνη τους ανήλθε σε €141.679 ή  91% και σε €605.921 ή  100%, 

αντίστοιχα.  

Επίσης, προϋπολογίστηκε ποσό €601.427 για αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων 

έργων με δήμους και κοινότητες και αθλητικούς φορείς, από το οποίο δαπανήθηκε 

ποσό €569.338 ή 95%. 
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(β)  Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές 

μας, εξακολουθεί να μην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδομής για τους πιο κάτω 

αθλητικούς χώρους. 

Ιδιόκτητοι χώροι. 

Βοηθητικά Μακαρίου Σταδίου. 

Μη ιδιόκτητοι χώροι. 

Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. 

Βοηθητικά γήπεδα Ομόνοιας.  

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί 

χώροι διαθέτουν άδειες οικοδομής. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, για τα βοηθητικά του 

Μακάρειου Σταδίου,  η Υπηρεσία του Οργανισμού  ετοιμάζει πρόταση προς το 

∆.Σ. για απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο γραφείο μελετητών βάσει των 

διαδικασιών του Νόμου αρ. 12(1)/2006. Σε ότι αφορά στα μη ιδιόκτητα στάδια, 

είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να τα ασφαλίσουν και ο Οργανισμός κατά 

καιρούς με εγκυκλίους ζητά όπως οι ιδιοκτήτες συμμορφωθούν με την υφιστάμενη 

νομοθεσία. 

(γ)   Καταλληλότητα σταδίων. 

(i) Στάδια Α΄ κατηγορίας. Τα στάδια Α΄ κατηγορίας, τόσο τα κλειστά όσο και του 

ποδοσφαίρου, έχουν επιθεωρηθεί από Επιτροπή που συστάθηκε για το 

σκοπό αυτό και έχουν υποδειχθεί τα έργα που έπρεπε να γίνουν για να 

καταστούν τα στάδια ασφαλή και κατάλληλα. Όπως διαπιστώθηκε, τα έργα 

έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Εν τω μεταξύ, την 1.8.2011 τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή της πρόνοιας του περί 

της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου 

του 2008. Σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, μέχρι την  1.8.2011, έπρεπε, 

μεταξύ άλλων, τα γήπεδα Α΄ κατηγορίας να διαθέτουν κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης.   

Σε όλα τα στάδια Α’ κατηγορίας εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης, εκτός από το στάδιο της Νέας Σαλαμίνας, για 
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το οποίο ο Οργανισμός μάς πληροφόρησε ότι, η προσφορά για την 

τοποθέτησή του βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

Επίσης, όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός, για τις κλειστές αίθουσες 

αποφασίστηκε το σύστημα να τοποθετηθεί στις αίθουσες που διαθέτουν 

περισσότερες από 2.000 θέσεις.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε επιπρόθετα  ότι, λόγω 

οικονομικής στενότητας του Οργανισμού, έχει ζητηθεί Συμπληρωματικός 

Προϋπολογισμός ύψους €1,3 εκ. για τοποθέτηση των υπό αναφορά κυκλωμάτων.  

Σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού θα ζητηθεί η αναστολή του πιο 

πάνω Νόμου από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(ii)  Στάδια Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας. Όπως έχει αναφερθεί στις Εκθέσεις μας 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων ετών, δεν 

έχουν γίνει  ενέργειες για να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους για διεξαγωγή 

αγώνων, ώστε να προωθηθούν οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες.  

Ο Οργανισμός όπως διαπιστώνεται, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε 

έλεγχο των σταδίων Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας, όσον αφορά στην 

καταλληλότητά τους, επειδή δεν είναι ιδιοκτήτης σε κανένα από τα στάδια.  

Σχετικές επιστολές στάληκαν προς την ΚΟΠ για συμμόρφωση με όλες τις εν 

ισχύ νομοθεσίες.  

Όπως διαπιστώθηκε, η ΚΟΠ απάντησε στις 6.7.2011 σε επιστολή του 

Οργανισμού, ημερ. 4.7.2011  ζητώντας να πληροφορηθεί κατά πόσο η ΚΟΠ θα 

ζητούσε επέκταση του ελέγχου από την Αστυνομία και στα στάδια Β΄, Γ΄ και ∆΄ 

κατηγορίας. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, η ΚΟΠ, κάθε χρόνο, διεξάγει 

έλεγχο των σταδίων στα οποία διοργανώνονται επίσημοι αγώνες της ΚΟΠ για να 

διαπιστώσει αν τα στάδια πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται στην προκήρυξη 

των πρωταθλημάτων της διευκρινίζοντας ότι δεν γίνεται οποιοσδήποτε άλλος 

έλεγχος.  

(δ)  Μαζικός αθλητισμός. Σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(2)(ε), το ∆.Σ. κέκτηται 

αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και 

γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 
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Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, τα μέχρι σήμερα ποσά 

που διατίθενται για τη δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων, είτε είναι 

ιδιόκτητα είτε είναι επιχορηγημένα, αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε έργα για το 

σωματειακό αθλητισμό ή τον υψηλό αθλητισμό που χρησιμοποιούνται από 

ομάδες, σωματεία ή/και αθλητές, δηλαδή για έργα αγωνιστικού αθλητισμού. 

Όπως διαπιστώνεται από τον δεκαετή στρατηγικό σχεδιασμό που ετοιμάστηκε από 

τον Οργανισμό για την περίοδο 2011 - 2020, ο ένας από τους δύο στρατηγικούς του 

στόχους είναι η «ανάπτυξη διευρυμένων αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής 

ενασχόλησης, με στόχο την υγεία των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο».  Τα 

μέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι η επιχορήγηση, κάθε έτος, 10 έργων 

Κοινωνικού Αθλητισμού.  

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Αθλητισμός, το οποίο εφαρμόστηκε το 2004 και το 

οποίο αναμενόταν ότι θα συμβάλει στην εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, 

στηρίζεται στην προθυμία και δυνατότητα των ∆ήμων για την εφαρμογή του, και 

μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, 

ενώ τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού και όχι στο ευρύ κοινό. 

Όπως μάς ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η υλοποίηση της στρατηγικής που 

αφορά στη δημιουργία δέκα έργων Κοινωνικού Αθλητισμού έχει ενταχθεί στην 

προσπάθεια του Οργανισμού για εξεύρεση δανειοδότησης, ώστε να υλοποιηθεί η υπό 

αναφορά πρόνοια του στρατηγικού σχεδιασμού 2011 - 2020. 

(ε)  Κριτήρια επιχορήγησης. ∆εν ακολουθούνται πάντοτε τα κριτήρια του 

Οργανισμού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ∆.Σ.  Σαν παράδειγμα αναφέρεται το 

γήπεδο των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗ για το οποίο γίνεται λεπτομερής αναφορά 

πιο κάτω.   

(στ) Επιχορήγηση για το γήπεδο των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗ και για το 

γήπεδο του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε στις 

8.4.2010 να προτείνει στα τρία πιο πάνω σωματεία, τα οποία ζητούσαν 

επιχορήγηση για ανέγερση ιδιόκτητων γηπέδων, ένα γήπεδο για τα σωματεία ΑΕΛ 

και ΑΡΗΣ και ένα γήπεδο για το σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, όπως ανεγερθεί ένα 

γήπεδο και για τα τρία σωματεία, του οποίου το κόστος να είχε αναληφθεί 

εξολοκλήρου από τον Οργανισμό, αντί μερικής επιχορήγησης σύμφωνα με τα 
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κριτήρια του Οργανισμού, τα οποία προνοούν για μερική κάλυψη του κόστους 

κατασκευής τους από τον Οργανισμό. 

Η πιο πάνω πρόταση του Οργανισμού έγινε αποδεκτή από τα σωματεία ΑΕΛ και 

ΑΡΗΣ, ενώ ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν την αποδέχτηκε και το ∆.Σ. αποφάσισε να 

επιχορηγήσει δύο γήπεδα. 

Από μελέτη των σχετικών φακέλων και των αποφάσεων του ∆.Σ. επισημαίνονται 

τα ακόλουθα: 

(i) Το ∆.Σ. αποφάσισε όπως επιχορηγήσει την ΑΕΛ με €8.100.000, επιχορήγηση 

που αντιστοιχεί σε γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θέσεων και τον ΑΡΗ με 

€5.200.000, επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε γήπεδο των 6.000 θέσεων.  

Επομένως, το ∆.Σ. ενέκρινε συνολική επιχορήγηση ύψους €13.300.000. 

Η πιο πάνω απόφαση του ∆.Σ. δεν συνάδει με τα κριτήρια του Οργανισμού, 

σύμφωνα με τα οποία επιχορηγείται το γήπεδο, όχι τα σωματεία.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό των φιλάθλων που 

προσέρχονται σε αγώνες της ΑΕΛ και του ΑΡΗ (στοιχεία ΚΟΠ), ο 

Οργανισμός δικαιολογείται να παράσχει επιχορήγηση για γήπεδο με μέγιστο 

αριθμό 12.000 θέσεων.  Με βάση τα κριτήρια του Οργανισμού, το μέγιστο 

ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε €8.102.000. 

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι παρά το ότι η επιχορήγηση παραχωρείται 

για το ίδιο γήπεδο, η φιλοσοφία που διέπει την απόφαση του ∆.Σ. του ΚΟΑ 

είναι να ενθαρρύνει σωματεία της ίδιας πόλης ή γεωγραφικής περιοχής να 

ανεγείρουν κοινά γήπεδα.   

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την πολιτική της ανέγερσης κοινών γηπέδων για 

σκοπούς οικονομίας, με εφαρμογή όμως ταυτόχρονα του κριτηρίου του ίδιου του 

ΚΟΑ ότι οι επιχορηγήσεις παραχωρούνται ανά γήπεδο. Προς τούτο έχει την 

άποψη ότι ο Οργανισμός μπορεί να προωθήσει την πολιτική αυτή, στα πλαίσια 

των κριτηρίων που ο ίδιος έχει καθορίσει. Εν πάση περιπτώσει, η Υπηρεσία μας 

παρατηρεί ότι η πολιτική αυτή δεν ακολουθήθηκε στην περίπτωση του γηπέδου 

του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

(ii)  Το ∆.Σ. στη συνεδρία του ημερ. 9.6.2011, αποφάσισε να επιχορηγήσει το 

γήπεδο του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ με το ποσό των €8.100.000, το οποίο 

στη συνέχεια αυξήθηκε, μετά από αίτημα του σωματείου, σε €8.500.000. 
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Για το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, το οποίο θα είναι χωρητικότητας 12.600 

θεατών, το μέγιστο ύψος της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια, 

ανέρχεται σε €8.408.415 και όχι σε €8.500.000 που εγκρίθηκε. 

(iii)  Tα νέα κριτήρια εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. κατά τη συνεδρία που εγκρίθηκε η 

επιχορήγηση για τα εν λόγω γήπεδα, συγκεκριμένα στις 9.6.2011.  

(iv)  Ο Οργανισμός ενημέρωσε ήδη γραπτώς το σωματείο του Απόλλωνα για το 

ύψος της επιχορήγησης που θα του καταβληθεί και, όπως φαίνεται, γνωστό 

έγινε και το ύψος επιχορήγησης του γηπέδου των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗ.  

(v)  Σύμφωνα με τα κριτήρια, για το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν τα 

ίδια «θα πρέπει να προσκομίζεται εκ των προτέρων τραπεζική εγγύηση ή 

βεβαίωση για το ποσό που είναι κατατεθειμένο και δεσμευμένο σε τραπεζικό 

λογαριασμό». Όπως διαπιστώθηκε, έχει γίνει η σχετική προκήρυξη 

προσφορών ωστόσο δεν έχει προσκομιστεί από τα σωματεία ούτε τραπεζική 

εγγύηση ούτε σχετική βεβαίωση.   

 Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι καμιά προσφορά δεν πρέπει να 

κατακυρωθεί πριν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις, τόσο από 

πλευράς Οργανισμού όσο και από πλευράς των σωματείων. Το θέμα 

θεωρείται ως έχον ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο 

Οργανισμός ενδεχομένως να οδηγηθεί σε οικονομικά αδιέξοδα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε με τα πιο πάνω. 

Σημειώνεται ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον Λογιστή του 

Οργανισμού, το ποσό της επιχορήγησης θα προέλθει από δανεισμό. 

(vi)  Παρατηρήθηκε ότι η εκτιμημένη αξία που αναφέρεται στις άδειες οικοδομής 

που εκδόθηκαν για τα δύο γήπεδα, επί της οποίας υπολογίστηκαν τα 

δικαιώματα που κατέβαλαν τα σωματεία, δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματική εκτιμημένη αξία.  

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ η εκτιμημένη αξία που υποβλήθηκε στον 

Οργανισμό για το γήπεδο των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗ ανέρχεται σε περίπου 

€20 εκ., στην άδεια οικοδομής που εκδόθηκε από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση 

Λεμεσού στις 29.9.2011 καταγράφεται το πολύ μικρότερο ποσό των €3 εκ., με 

αποτέλεσμα να καταβληθούν δικαιώματα ύψους €30.000 αντί περίπου €200.000. 
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Στην περίπτωση της άδειας οικοδομής για το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, η οποία 

εκδόθηκε το 2007 και ανανεώθηκε το 2010, αναγράφεται ως εκτιμημένη δαπάνη 

το ποσό του £1 εκ., ενώ σύμφωνα με την εκτιμημένη δαπάνη που υποβλήθηκε το 

2011 στον Οργανισμό αυτή ανέρχεται σε περίπου €18,2 εκ. Με βάση την 

εκτιμημένη δαπάνη που δηλώθηκε και αναγράφηκε στην άδεια οικοδομής 

καταβλήθηκε ως δικαιώματα το ποσό των £1.000 (€1.709) μόνο, ενώ θα έπρεπε 

να καταβληθεί το ποσό των περίπου €182.000. 

Την ευθύνη τη φέρουν πρωτίστως τα σωματεία και οι σύμβουλοι μηχανικοί τους 

αλλά και η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεμεσού.  Ωστόσο, θεωρείται ότι ο Οργανισμός, 

όταν διαπιστώνει τέτοιες περιπτώσεις, οφείλει να ενημερώνει την Αρχή που 

εξέδωσε την άδεια και να διακόπτει τη διαδικασία έγκρισης επιχορήγησης μέχρι 

να συμμορφωθεί το σωματείο καταβάλλοντας τα ορθά δικαιώματα για την 

έκδοση της άδειας οικοδομής.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε με τα πιο πάνω. 

10.  ∆ιαχείριση αθλητικών χώρων.  

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης.  

(i) Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Όπως φαίνεται υπάρχει αυξητική τάση του ελλείμματος και η Υπηρεσία μας 

έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός πρέπει να εξετάσει εάν είναι δυνατόν να 

ληφθούν μέτρα για μείωσή του. Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα και 

έξοδα είναι σχετικές. 

 2011 2010 

 Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα  Έξοδα  Έλλειμμα 

 €  € € € €  € 

Ιδιόκτητοι 608.739  3.414.131 (2.805.392) 728.106 3.324.477  (2.596.371) 

Μη Ιδιόκτητοι        

Κολυμβητήριο Λ/σίας  6.973  681.590 (674.617) 8.655 663.805  (655.150) 

Κοινοτικό Κέντρο Λ/κας 10.876  67.302 (56.426) 9.269 72.636  (63.367) 

Κολυμβητήριο Λ/κας -  43.357 (43.357) -- 40.848  (40.848) 

Σύνολο μη ιδιόκτητων 17.849  792.249 (774.400) 17.924 777.289  (759.365) 

Σύνολο 626.588  4.206.380 (3.579.792) 746.030 4.101.766  (3.355.736) 

Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε αύξηση του 

ελλείμματος κατά €224.056 ή 6,7%. Τα έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 

€119.442 ή 16,0%. Τα έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €104.614 ή 2,6%.  Η 

αύξηση των εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καυσίμων κατά 
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€298.679 (€867.344 το 2011 σε σύγκριση με €568.665 το 2010).  Υπήρξε 

επίσης μείωση της συντήρησης κτιρίων κατά €177.026 (€437.077 το 2011 σε 

σύγκριση με €614.103 το 2010).  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει 

πρόγραμμα μείωσης των εξόδων λειτουργίας των χώρων με παράλληλη 

αύξηση των εσόδων, ιδιαίτερα στα κολυμβητήρια που το κόστος λειτουργίας 

είναι πολύ ψηλό. 

(ii) Το Κολυμβητήριο Λευκωσίας ανήκει στον ∆ήμο Λευκωσίας και, βάσει 

σχετικής συμφωνίας, χρησιμοποιείται και συντηρείται από κοινού από τον 

∆ήμο και τον Οργανισμό.  Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η συμφωνία θα 

πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 

αποδοτικότερου ελέγχου στις δαπάνες.   

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι προς τον σκοπό τούτο, 

στις 28.5.2012 πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση με τον ∆ήμο 

Λευκωσίας (το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν μας έχει γνωστοποιηθεί). 

(iii)  Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στον ∆ήμο Λάρνακας και το λειτουργεί 

και συντηρεί ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας με τον ∆ήμο Λάρνακας η οποία 

έληξε στις 31.8.2002 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Σε σχετική επιστολή του 

προς τον ∆ήμο Λάρνακας, ημερ. 22.2.2012, o Οργανισμός αναφέρει ότι η 

σχετική συμφωνία έληξε και θα πρέπει να ανανεωθεί χωρίς ωστόσο 

οποιαδήποτε εξέλιξη μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου. 

(β) ∆ικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων.  

(i)  Τον Μάιο 2008 τέθηκε ενώπιον του ∆.Σ. εισηγητικό σημείωμα για την 

αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των αθλητικών χώρων. Το θέμα 

ανατέθηκε στις 29.9.2009 σε ad hoc Επιτροπή του ∆.Σ. και συζητήθηκε από 

την εν λόγω Επιτροπή στις 12.2.2010, αλλά δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση. 

Το ∆.Σ., στις 8.2.2011, αποφάσισε τη σύσταση νέας ad hoc Επιτροπής, στην 

οποία παραπέμφθηκε το εν λόγω θέμα και η οποία κατέληξε σε κάποιες 

εισηγήσεις χρεώσεων. Στην συνεδρία του ∆.Σ., στις 28.2.2012, βάσει των 

εισηγήσεων της ad hoc Επιτροπής, καθορίστηκαν αναθεωρημένα δικαιώματα 

χρήσης για τη διεξαγωγή κοινωνικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1.6.2012. 
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∆εν έχει γίνει ακόμη αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών 

χώρων, στο επίπεδο των σωματείων, δηλαδή όσον αφορά στη χρήση των 

χώρων για αθλητικούς σκοπούς. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός βρίσκεται 

στο στάδιο της μελέτης για αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης από 

αθλητικούς φορείς. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η προσπάθεια του 

Οργανισμού για εισαγωγή μερικής επιχειρηματικότητας στη διαχείριση και χρήση 

των αθλητικών εγκαταστάσεων, και σε ειδικές περιπτώσεις εξεύρεση στρατηγικού 

επενδυτή για συγκεκριμένους χώρους που είναι μη οικονομικά βιώσιμοι π.χ. 

Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 

(ii)  Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες μας επιστολές, εξακολουθεί η δωρεάν 

παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, με καταβολή μόνο των πραγματικών 

εξόδων, σε συγκεκριμένους φορείς, κατόπι σχετικής απόφασης του ∆.Σ., χωρίς 

την ύπαρξη κριτηρίων. Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει 

να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τη δωρεάν παραχώρησή τους.  

(γ)  Έξοδα ιδιόκτητων χώρων. Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζεται στην 

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις σε διάφορους αθλητικούς χώρους, εντούτοις συνεχίζει να υφίστανται 

οι πιο κάτω αδυναμίες: 

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύμα.  Εξακολουθεί, για κάποιους χώρους, οι χρεώσεις 

για νερό και ρεύμα να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική δαπάνη, εφόσον οι 

χρεώσεις έγιναν στη βάση της πρόνοιας στον Προϋπολογισμό και όχι σύμφωνα 

με την πραγματική χρήση, αφού δεν διαθέτουν ξεχωριστούς μετρητές. Όπως μας 

έχει πληροφορήσει ο Οργανισμός, έχει υποβληθεί αίτηση στο Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για εγκατάσταση ξεχωριστών μετρητών νερού για 

τον ένα από τους δύο χώρους που έχουν κοινό μετρητή με άλλους χώρους. 

Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζονται μεγάλες διακυμάνσεις στις 

χρεώσεις των χώρων για νερό και ρεύμα.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 

εντατικοποιήσει τις ενέργειές του και να προβεί στην εγκατάσταση ξεχωριστού 

μετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο. 
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(ii)  Μητρώο καυσίμων. Εξακολουθεί να αναγράφεται στο μητρώο μόνο η 

ημερομηνία και η προμήθεια σε λίτρα, ενώ για την ορθή παρακολούθηση της 

κατανάλωσης θα έπρεπε να αναφέρονται και οι ώρες λειτουργίας των 

μηχανημάτων, ώστε να εξάγεται ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά ώρα. Όπως 

αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας κατά τον έλεγχο, για την καταγραφή των ωρών 

λειτουργίας έγινε μελέτη για εγκατάσταση ωρομετρητών και ο Οργανισμός 

κατακύρωσε τις προσφορές συντήρησης των χώρων στις οποίες έχει 

συμπεριληφθεί και πρόνοια για εγκατάσταση ωρομετρητών. Μέχρι το τέλος του 

ελέγχου είχε ήδη γίνει εγκατάσταση σε αρκετούς αθλητικούς χώρους, άρα 

αναμένεται η ορθή παρακολούθηση της κατανάλωσης από το 2012.  

(δ)   Παλαιό ΓΣΖ. Οι νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού απέστειλαν επιστολή 

στον Οργανισμό στις 20.12.2010, στην οποία αναφέρουν ότι, όσον αφορά στην 

υπόθεση της εταιρείας που είναι κάτοχος του χώρου του παλαιού ΓΣΖ, του οποίου 

η άδεια χρήσης είχε λήξει στις 31.8.2009, γίνεται προσπάθεια για εξώδικη 

διευθέτηση και αναμένονται εξελίξεις, και ότι σε περίπτωση μη ευόδωσής της, θα 

καταχωρούσαν αμέσως αγωγή. Η αγωγή καταχωρίστηκε με καθυστέρηση στις 6 

Μαρτίου 2012. 

(ε)  Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το εν λόγω έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, 

ανεγέρθηκε σε κρατική γη και σε τουρκοκυπριακή γη, η οποία μισθώθηκε στον 

Οργανισμό από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η κρατική γη υπομισθώθηκε στον Σκοπευτικό 

Όμιλο Λάρνακας. Σχετικά, αναφέρθηκε ότι η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι για 

μόνιμες ανάγκες ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη γη με αγορά ή 

απαλλοτρίωση, εκτός αν πρόκειται για κρατική γη. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή του, ημερ. 18.10.2011, ενημέρωσε τον 

Οργανισμό ότι η απαλλοτρίωση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών πρέπει να 

αποφεύγεται εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις για έργα δημόσιας ωφελείας. 

Εν όψει του κινδύνου να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη η επιστροφή της γης του, 

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες που 

προτίθεστε να λάβετε. 
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11.  Προγράμματα. 

(α)  Σχέδιο Ταλέντων. Το Σχέδιο αφορά στα έξοδα λειτουργίας και εφαρμογής 

του προγράμματος που σκοπό έχει τον εντοπισμό νέων ταλέντων και την 

αξιοποίησή τους στα αντίστοιχα αθλήματα για μελλοντικές διεθνείς διακρίσεις. 

Κατά το 2011 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό ύψους €503.881, σε σχέση με €398.647 

το 2010.  Η αύξηση οφείλεται στη συμπερίληψη, κατά το 2011, τεσσάρων ομαδικών 

αθλημάτων (ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα και χειροσφαίριση).  Στις 18.1.2011 

εγκρίθηκε από το ∆.Σ. ο Οδηγός Ανάπτυξης Ταλέντων Ατομικών Αθλημάτων, ενώ στις 

17.2.2011 εγκρίθηκε ο Οδηγός Ανάπτυξης Ταλέντων Ομαδικών Αθλημάτων.  

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  

(i)  Για το εν λόγω Σχέδιο προϋπολογίστηκε, για το έτος 2011, ποσό €635.000 

και δαπανήθηκε ποσό €618.978 από το οποίο, ποσό €227.704 αφορά σε 

εξειδικευμένες προετοιμασίες.   

Το Σχέδιο λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μέσα από τα οποία 

επιλέγονται οι καλύτεροι αθλητές ολυμπιακών αθλημάτων και τοποθετούνται σε 

τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την επίδοσή τους, με σκοπό την προετοιμασία τους 

για τους Ολυμπιακούς Aγώνες και τις ενδιάμεσες μεγάλες διοργανώσεις όπως 

Παγκόσμια πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκοί αγώνες κ.λπ. 

 Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προνοούνται οικονομικές παροχές σε 

αθλητές και προπονητές ενταγμένους στο Σχέδιο. Τόσο οι αθλητές όσο και οι 

προπονητές επιχορηγούνται για δέκα μήνες τον χρόνο με καθορισμένα εκ 

των προτέρων ποσά, ενώ δίνονται επιπρόσθετα ποσά στους αθλητές για 

εξειδικευμένες προπονητικές προετοιμασίες.  

 Όσον αφορά στις εξειδικευμένες προπονητικές προετοιμασίες, ο Οδηγός του 

Σχεδίου για το 2011 έχει αναθεωρηθεί, βάσει απόφασης του ∆.Σ. ημερ. 

9.12.2010. Σύμφωνα με την αναθεώρηση, έξοδα που αφορούν σε διατροφή, 

διαμονή και διακίνηση θα καλύπτονται με βάση την κυβερνητική πολιτική για το 

επίδομα συντήρησης εξωτερικού, ενώ για άλλης φύσεως εξειδικευμένων για τον 

αθλητισμό έξοδα θα παραχωρείται αποζημίωση βάσει υποβληθεισών 

αποδείξεων.  Για προετοιμασίες αθλητών στην Κύπρο, τους οποίους ο τόπος 

διαμονής είναι το εξωτερικό, ο Οδηγός προβλέπει όπως καταβάλλεται στους 
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αθλητές και στους προπονητές τους το επίδομα που ισχύει για διαμονή Κυπρίων 

στην Αθήνα, πρακτική που δεν θεωρείται ως δικαιολογημένη. 

(ii) Περί τα τέλη του έτους 2010, ο Οργανισμός πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς 

ελέγχους σε ορισμένες ομοσπονδίες για να διαπιστωθεί εάν είναι συνεπείς ως 

προς την προσκόμιση και φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων για εξειδικευμένες 

προπονήσεις των αθλητών οι οποίοι αιτούνται επιχορήγησης από τον Οργανισμό. 

Καθώς εντοπίστηκαν ατασθαλίες, ο έλεγχος επεκτάθηκε σε όλες τις ομοσπονδίες.  

 Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες αθλητές δεν προσκόμισαν 

πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ άλλοι προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία 

τα οποία έγειραν ερωτηματικά ως προς τη γνησιότητά τους και έχρηζαν 

περαιτέρω διερεύνησης. Βάσει των ευρημάτων αυτών, τα μέλη της Επιτροπής 

Υψηλής Επίδοσης,  παρουσίασαν συνοπτικά τις απόψεις τους ως προς το ποιες 

ομοσπονδίες, ποιοι αθλητές και για ποια ποσά δεν θα πρέπει να επιχορηγηθούν 

για εξειδικευμένη προετοιμασία  κατά το έτος 2010 και για ποιους λόγους. Με 

απόφαση του ∆.Σ. ημερ. 3.5.2011, τα αιτηθέντα ποσά που δεν είναι τεκμηριωμένα 

δεν θα καταβληθούν ή εάν καταβλήθηκαν, θα ζητηθεί η επιστροφή τους. 

(iii)  Όσον αφορά στις εξειδικευμένες προετοιμασίες, ο Οδηγός προβλέπει επίσης ότι 

ο Οργανισμός δεν θα πραγματοποιεί επί τόπου ελέγχους στις ομοσπονδίες, 

αλλά θα λαμβάνει όλες τις σχετικές αποδείξεις των εξόδων των προετοιμασιών, 

για όσα έξοδα δεν καλύπτονται από την κυβερνητική πολιτική για το επίδομα 

συντήρησης εξωτερικού. Επιπρόσθετα, βάσει  του Οδηγού, κάθε αθλητής και ο 

προπονητής του, αναλόγως της κατηγορίας του αθλητή, δικαιούνται ένα μέγιστο 

ποσό ετησίως για τις εξειδικευμένες προετοιμασίες (Α΄ κατηγορία: μέχρι 

€12.000, Β΄ κατηγορία: μέχρι €8.000, Γ΄ κατηγορία: μέχρι €4.000).   

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι, αθλητές και προπονητές οι οποίοι 

αιτούνται ποσά για εξειδικευμένες προετοιμασίες, δεν εφαρμόζουν πάντοτε 

τις πρόνοιες του Οδηγού όσον αφορά στην προσκόμιση αποδεικτικών 

στοιχείων για τη διαμονή και καρτών επιβίβασης και ο Οργανισμός δεν 

αποκόπτει πάντοτε τα ποσά που δεν αιτιολογούνται. ∆ιαπιστώθηκε ότι στις 

περιπτώσεις όπου ο Οργανισμός δεν προκαταβάλλει τα ποσά αλλά τα  

καταβάλλει  μετά την ολοκλήρωση των προετοιμασιών, δεν αποκόπτονται 

πάντοτε ποσά που  δεν υποστηρίζονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 



 41

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός 

εφαρμόζει την κυβερνητική εγκύκλιο και το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

αθλητές να λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσό από τα πραγματικά έξοδα της 

προετοιμασίας τους.  Αυτό είναι σε γνώση του Οργανισμού.  Στόχος είναι ο κάθε 

αθλητής να επωφελείται με συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με την κατηγορία στην 

οποία ανήκει και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές οικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες ξεπερνούν το ποσό που παραχωρείται από τον Οργανισμό. 

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

αλλαγές του Οδηγού (που αποφασίστηκαν στις 9.12.2010) κοινοποιήθηκαν στις 

ομοσπονδίες στις 30.3.2011. Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός κατέβαλε τα 

αιτούμενα ποσά χωρίς να ζητήσει την προσκόμιση καρτών επιβίβασης και 

αποδείξεων ξενοδοχείου για όσα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.4.2011.  

(iv) Tο εισηγητικό πληρωμής εξειδικευμένων προετοιμασιών ετοιμάζεται από 

μέλη της Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης και δίνεται στο Λογιστήριο για 

πληρωμή χωρίς να επισυνάπτονται πάντοτε όλα τα διαθέσιμα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, εκτός των 

περιπτώσεων στις οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να καταβληθεί εκ των 

προτέρων η χορηγία, τα αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο εισηγητικό 

πληρωμής, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο Λογιστήριο να διεξάγει 

τον έλεγχο που αυτό κρίνει σκόπιμο. 

(γ) Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). 

(i) Σχετικά με το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2011 

ύψους €1.600.000 (2010: €1.700.000).  Οι πραγματικές δαπάνες για το 2011 

ανήλθαν σε €1.652.917 (2010: €1.688.828). Η υπέρβαση έχει καλυφθεί από 

μεταφορές από άλλα κονδύλια. 

(ii) Συμβόλαια εργοδότησης.  Το ∆.Σ., σε συνεδρία του στις 23.11.2010, αποφάσισε 

όπως από 1.1.2011 αυξηθούν οι ελάχιστες ώρες εργασίας των υπεύθυνων 

αθλημάτων κατά πέντε ώρες εβδομαδιαίως (από 16 σε 21 ώρες), ενώ παράλληλα, 

όπως πληροφορηθήκαμε, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού  έδωσε οδηγία 

προς τον Προϊστάμενο ΕΣΥΑΑ όπως αυξηθεί επίσης και ο ελάχιστος αριθμός 

επισκέψεων που θα πραγματοποιούν οι  επιθεωρητές, από 18 σε 40 επισκέψεις 

τον μήνα.   
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 Στη βάση των πιο πάνω, οι μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν από €640,79 σε €841,32 

για τους επιθεωρητές και από €768,81 σε €1.009,22 για τους υπεύθυνους 

αθλημάτων. 

Όπως διαπιστώθηκε, ο Προϊστάμενος του ΕΣΥΑΑ ενημέρωσε τους 

υπεύθυνους αθλημάτων και τους επιθεωρητές για τις εν λόγω αλλαγές στους 

όρους εργοδότησής τους με επιστολή του στις 14.4.2011, δηλαδή με 

καθυστέρηση 3 ½ μήνες από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε ήδη 

αρχίσει η πραγματοποίηση των αυξημένων ωρών εργασίας και στη συνέχεια 

τους καταβλήθηκαν αναδρομικά για την περίοδο Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 

με βάση την αυξημένη αμοιβή των 21 ωρών εβδομαδιαίως.  Σημειώνεται ότι, 

στην επιστολή αυτή δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην αύξηση του 

ελάχιστου αριθμού των επισκέψεων από 18 σε 40 (που όφειλαν να 

πραγματοποιήσουν από 1.1.2011), αλλά μόνο στην αύξηση των ωρών 

εργασίας κατά πέντε ώρες.  Επίσης, για ορισμένους εργοδοτούμενους, όπως 

διαπιστώθηκε, κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους για την νέα περίοδο 

1.10.2011 μέχρι 30.6.2012, ενώ στα καθήκοντα και ευθύνες τους, τα οποία 

επισυνάπτονται στην επιστολή ανανέωσης του συμβολαίου, γίνεται 

συγκεκριμένη αναφορά για τουλάχιστον 40 επισκέψεις τον μήνα, στο κείμενο 

της επιστολής ανανέωσης αναφέρεται ότι «το συμβόλαιο σας ημερομηνίας 

30.9.2010 το οποίο έληξε στις 30.6.2011, ανανεώθηκε με τους ίδιους όρους 

για την περίοδο 1.10.2011 μέχρι 30.6.2012», δηλαδή, παραλείπεται να γίνει 

αναφορά στην αλλαγή που επήλθε στους όρους εργοδότησης τους όσον 

αφορά στον ελάχιστο αριθμό επισκέψεων τον μήνα, αλλά και ούτε και  

αναφέρονται οι ελάχιστες ώρες εργασίας στο νέο τους συμβόλαιο, όπως ήταν 

και οι αποφάσεις του ∆.Σ.   

Αναφέρεται σχετικά ότι τόσο οι επιθεωρητές όσο και οι υπεύθυνοι αθλημάτων από 

1.1.2011 αμείβονται για 21 ώρες εβδομαδιαίως με μισθοδοσία €841,32 και 

€1.009,22 τον μήνα, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με το Προϋπολογισμό του 

Οργανισμού για το έτος 2011 και την έγκριση που δόθηκε από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων για απασχόληση των εκτάκτων, η μισθοδοσία τους καθορίζεται σε 

€600-€850 τον μήνα ανάλογα με το ωράριο απασχόλησης τους.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, τόσο για την αύξηση των ωρών εργασίας 

των εργοδοτούμενων του ΕΣΥΑΑ όσο και για την πρόσθετη δαπάνη που 
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συνεπάγεται δεν εξασφαλίστηκε σχετική έγκριση  από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, το Τ∆∆&Π και από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ο Πρόεδρος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι η αύξηση των ωρών 

θεωρήθηκε αναγκαία λόγω αύξησης των επισκέψεων και των ελέγχων στα 

σωματεία.   

(δ)  Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) . 

(i)  Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα ΑΓΟ ανήλθαν σε €1.083.110, σε σύγκριση με €1.193.525 το 2010 

(μείωση κατά €110.415 ή 9%).   

(ii) Έξοδα. Σχετικά με το πιο πάνω πρόγραμμα εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για 

το 2011 ύψους €2.577.241 (2010: €2.600.000).  Οι πραγματικές δαπάνες για 

το 2011 ανήλθαν σε €3.115.813, σε σύγκριση με €2.794.150 το 2010 (αύξηση 

κατά €321.663 ή 11,5%). Η υπέρβαση των €538.572 για το 2011 καλύφθηκε 

με μεταφορές από άλλα κονδύλια. 

        Η αύξηση της δαπάνης του 2011 σε σύγκριση με το 2010 οφείλεται κυρίως 

στην αναδρομική αύξηση των αποδοχών των γυμναστών από την 1.1.2009  

και την καταβολή ολόκληρου του ποσού (€189.237) το 2011, καθώς και στην 

αναδρομική αύξηση του επιδόματος οδοιπορικών από 1.1.2009 και την 

καταβολή ολόκληρου του ποσού (€27.192) το 2011. 

12. Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 

Στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2004, 

αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία της υποδομής για την 

εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 μέχρι 2012 που 

προνοούν και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας σχολών γυμναστικής/γυμναστηρίων  όπως 

εγγραφή σε μητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση μητρώου 

γυμναστών/εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής. 

Λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά, συσσωρεύτηκαν πολλές αδυναμίες σε 

ότι αφορά στις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της όλης 

κατάστασης να είναι χρονοβόρος και δύσκολος.  Μετά που εγέρθηκε το θέμα από την 

Υπηρεσία μας, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του από τον Οργανισμό.  

Ωστόσο, εξακολουθεί να παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση από τις σχολές 

γυμναστικής για συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για εξασφάλιση 
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της νενομισμένης άδειας λειτουργίας, ακόμη και όταν εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση 

και επιβλήθηκε χρηματική ποινή από το ∆ικαστήριο στους παρανομούντες, είτε γιατί το 

χρηματικό πρόστιμο που τους επιβλήθηκε από το ∆ικαστήριο δεν ήταν αποτρεπτικό είτε 

γιατί αδυνατούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πολεοδομική άδεια ή/και άδεια 

οικοδομής για το γυμναστήριό τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να τα λειτουργούν 

παράνομα χωρίς άδεια λειτουργίας.  Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός με επιστολή του 

προς τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 6.3.2009, 

και με επιστολή του προς τον ∆ιευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερ. 

7.1.2010, έθεσε θέμα για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου,  ώστε να διευκολυνθεί η νομιμοποίηση 

αρκετών σχολών γυμναστικής που λειτουργούν παράνομα, χωρίς ωστόσο, έκτοτε να 

έχει σημειωθεί οποιαδήποτε  εξέλιξη για ρύθμιση του θέματος αυτού. 

Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην επανέκδοση της άδειας από τις σχολές που 

είχαν εγκριθεί και η άδεια τους έληξε, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που 

παρατηρείται για εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του κράτους, όπως υγειονομικού ελέγχου και πυρασφάλειας. Η Υπηρεσία μας 

αναμένει ότι ο Οργανισμός θα λάβει μέτρα για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, το όλο θέμα είναι ακόμα υπό 

εξέλιξη.  Πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός έχει την άποψη ότι η εξασφάλιση των πολεοδομικών 

αδειών και των αδειών οικοδομής είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών των σχολών. Ο 

Οργανισμός όμως θα προσπαθήσει να προτείνει λύση μέσα από την τροποποίηση των 

Κανονισμών.  Επίσης θα προταθούν τέτοιες τροποποιήσεις στην νομοθεσία που θα είναι 

υποβοηθητικές προς τους ιδιοκτήτες για να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

από τις Αρχές του κράτους. 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής.  Μέχρι τις 4.5.2012, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 441 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 
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Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύι   18 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  23 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  11 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και  στη συνέχεια έχει απορριφθεί η αίτηση 
τους για επανέκδοση άδειας  2 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά  στη συνέχεια έχουν τερματίσει την λειτουργία τους  5 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  30 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν   46 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων  60 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον νομικό σύμβουλο   5 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  80 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας   33 

Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό 
για εξασφάλιση άδειας   128 

ΣΥΝΟΛΟ  441 

(β) Γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύμφωνα με γνωμάτευση 

του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 

Κανονισμοί του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυμναστήρια  που 

βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το ∆.Σ. με απόφασή του 

ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω κατάλογος συμπεριλαμβάνει 98 γυμναστήρια που 

λειτουργούν σε ξενοδοχεία από τα οποία μόνο 3 έχουν άδεια σε ισχύ.  

(γ) Λήψη δικαστικών μέτρων.  Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου είχαν σταλεί 

163 υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο για 157 γυμναστήρια, εκ των οποίων οι 84 

έχουν εκδικασθεί, οι 42 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 24 είναι στη διαδικασία  

έκδοσης και επίδοσης της κλήσης, 8 αποσύρθηκαν επειδή οι εν λόγω σχολές στο 

μεταξύ εξασφάλισαν  τη σχετική άδεια λειτουργίας και οι 5 επιστράφηκαν στον 

Οργανισμό από τον νομικό σύμβουλο αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία. 

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια 

λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 

ποινές μέχρι 6 μήνες φυλακή ή και μέχρι €854 πρόστιμο. 

(δ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών 

λειτουργίας, οι Κανονισμοί προνοούν την τήρηση μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, 

μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό, οι γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται 

να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής (Κανονισμός 3(6), Κ.∆.Π. 38/95). 
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Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 494 άτομα, από τα 

οποία τα 400 έχουν εγκριθεί, τα 47 έχουν απορριφθεί ενώ τα 47 εξακολουθούν να 

είναι υπό εξέταση. 

(ε) Αποφάσεις ∆.Σ. για τροποποίηση των Κανονισμών.  Επιπρόσθετα, 

εξακολουθεί να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία το ∆.Σ. σε συνεδρία 

του στις 31.7.2008, αποφάσισε την προώθηση τους: 

 Τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995, 

όσο αφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης υγειονομικού πιστοποιητικού για τη 

λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων. 

 Τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε κάθε σχολή να έχει τη 

δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών και κάθε γυμναστής/εκπαιδευτής να 

κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό.   

 Τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε να δίνεται σαφής ορισμός της 

σχολής γυμναστικής, μηχανήματα γυμναστικής και παρεχομένων υπηρεσιών, 

επειδή, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει ασάφεια για αρκετές μονάδες, όπως π.χ. 

κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, στούντιο πιλάτες κ.ά. 

Επισημαίνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας το συντομότερο 

δυνατόν, ώστε αυτή να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και τον τρόπο 

λειτουργίας των σχολών γυμναστικής.  

Επιπλέον, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η εξέταση του ενδεχομένου όπως οι 

χρηματικές ποινές που συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς αναθεωρηθούν προς 

τα πάνω, ώστε το ύψος τους, σε περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων, να επενεργεί 

αποτρεπτικά. 

Σημειώνεται ότι για σκοπούς συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, το ∆.Σ. έκδωσε τους  

περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, Κ.∆.Π. 

71/2012, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 2.3.2012, και οι 

οποίοι, κυρίως καθορίζουν τον αριθμό των εκπαιδευτών, ανάλογα με τον αριθμό 

των εκπαιδευόμενων – αθλούμενων και την ηλικία του στο κάθε άθλημα.  
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Επίσης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, σε περίπτωση όπου εγείρεται θέμα 

σοβαρής ασφάλειας των χρηστών, εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης/εφαρμογής 

του άρθρου 4(α) έως (γ) των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 

1995 (Κ.∆.Π. 38/95), το οποίο προνοεί ότι «το ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία 

εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση 

της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού μπορεί κατόπιν μονομερούς αιτήσεως 

να διατάξει αναστολή της λειτουργίας της σχολής μέχρι την τελική εκδίκαση της 

υπόθεσης», ώστε να τερματίζεται η παράνομη λειτουργία των σχολών αυτών μέχρι την 

τελική εκδίκαση της υπόθεσης.   

13.   Αστυνόμευση αθλητικών εκδηλώσεων.  

Ο Οργανισμός καταβάλλει ετησίως στην Αστυνομία τέλος αστυνόμευσης για την 

κάλυψη μέρους του κόστους υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών, για την 

αστυνόμευση ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων. Η αποζημίωση από 

τον Οργανισμό γι’ αυτό τον σκοπό, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερ. 10.10.2001, ανέρχεται σε £400.000 ή €683.441, ετησίως.  Για το έτος 2011, 

προϋπολογίστηκε δαπάνη ύψους €620.000 (€500.000 από κρατική χορηγία και 

€120.000 ως συνεισφορά της ΚΟΠ) για το τέλος αστυνόμευσης, ποσό το οποίο 

καταβλήθηκε από τον Οργανισμό στην Αστυνομία. Σημειώνεται ότι, το συνολικό 

χρηματικό κόστος για την υπερωριακή απασχόληση αστυνομικών για αστυνόμευση 

ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων, για το έτος 2011 ανήλθε περίπου 

στο €1,5 εκ.  

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Οργανισμού και του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως περί τα τέλη του 2009 μεταξύ 

άλλων και για το θέμα του κόστους αστυνόμευσης των ποδοσφαιρικών αγώνων, ο 

Οργανισμός εισηγήθηκε όπως εισπράττεται από τα εισιτήρια των αγώνων 

τουλάχιστο ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο για τον σκοπό αυτό, εισήγηση με την 

οποία συμφώνησε και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως αλλά 

διαφώνησε η ΚΟΠ.  Ακολούθησαν διάφορες συναντήσεις με την ΚΟΠ, και βάσει 

συμφωνίας που έγινε τελικά τον Ιούλιο 2010 μεταξύ του Οργανισμού και της ΚΟΠ,  

η συνεισφορά της ΚΟΠ για το τέλος αστυνόμευσης, άρχισε από τον Αύγουστο 

2010 και ισούται με τα δικαιώματα της ΚΟΠ από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.  
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Τα πραγματικά έσοδα που προέκυψαν από τη συνεισφορά της ΚΟΠ για το κόστος 

αστυνόμευσης ανήλθαν στις €87.296 για το έτος 2011, ποσό το οποίο απέχει κατά 

πολύ (μόλις το 6% περίπου) από το κόστος αστυνόμευσης (περίπου €1,5 εκ.) 

αλλά και από τα έσοδα που θα μπορούσε να προκύψουν εάν υιοθετείτο η αρχική 

εισήγηση του Οργανισμού (υπολογίζεται σε τουλάχιστο €500.000, δεδομένου ότι 

διατίθενται, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περίπου 500.000 εισιτήρια ετησίως).   

14. Θέματα προσφορών και συμβολαίων. 

(α) Ανέγερση Νέου ∆ιεθνούς Σκοπευτηρίου στη Λάρνακα.  

(i)  Εκτέλεση έργου. Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας για το 2009 και 2010 

αναφέραμε ότι από έλεγχο στο έργο διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα 

ακόλουθα: 

- Το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Μάρτιο 2005 την απευθείας ανάθεση 

της μελέτης του έργου σε συγκεκριμένο Μελετητή, επειδή αυτός ετοίμασε τα 

προσχέδια χωρίς αμοιβή, μετά από ανάθεση από το Σκοπευτικό Όμιλο 

Λάρνακας (ΣΚΟΛ) με επίκληση την εξοικονόμηση χρόνου. Παρατηρήσαμε ότι 

το θέμα εξοικονόμησης χρόνου τελικά δεν ίσχυσε, αφού η μελέτη 

οριστικοποιήθηκε 1 χρόνο μετά την αρχική απόφαση.  

-  Ο Μελετητής εισηγήθηκε τον Οκτώβριο 2009 και ενώ το έργο εκτελείτο, την 

αλλαγή των προδιαγραφών του δρόμου των γηπέδων, έναντι σοβαρής 

επιπλέον δαπάνης. Στη συνέχεια ο ΣΚΟΛ ζήτησε την έγκριση από τον Κ.Ο.Α. 

για εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας, όπως και αρκετών άλλων. Μετά από 

πιέσεις του ΣΚΟΛ και της ∆ιεθνούς Σκοπευτικής Ομοσπονδίας (ISSF), ο 

Οργανισμός κατέληξε σε συμφωνία με τον Εργολάβο του έργου, για εκτέλεση 

των πιο πάνω εργασιών, το κόστος των οποίων υπολογίστηκε στα €147.445. 

Στη συμφωνία περιλήφθηκαν επίσης και άλλες εργασίες προνοητικών ποσών, 

επειδή ο Μελετητής καθυστέρησε να ετοιμάσει κατάλληλα έγγραφα. Το συνολικό 

ποσό της συμπληρωματικής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ Κ.Ο.Α. και 

Εργολάβου ανήλθε στα €296.528 (ποσά €147.445, €30.939 και προνοητικά 

ποσά) συν €85.000 ως αποζημίωση για τα προκαταρκτικά έξοδα του 

Εργολάβου. Το ποσό των €85.000 περιλαμβάνει τα επιμέρους ποσά των 

€30.000, που είναι ο χρόνος καθυστέρησης από 15.10.2010 (προσωρινή 

παραλαβή έργου) μέχρι 14.1.2011 (υπογραφή συμπληρωματικής συμφωνίας), 
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και €55.000 (5,5 μήνες διάρκεια εκτέλεσης των επιπλέον εργασιών της 

συμπληρωματικής συμφωνίας). Παρατηρήσαμε ότι ενώ στο στάδιο της μελέτης, 

αφαιρέθηκαν κάποιες εργασίες με σκοπό τη μείωση του κόστους του έργου, 

τελικά οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική συμφωνία 

αφορούν κατά κύριο λόγο εκείνες τις εργασίες. 

 Πέραν των πιο πάνω παρατηρήσεων, μετά από έλεγχο που έγινε τον Μάρτιο 

2012 για το έργο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- Οι εργασίες της συμπληρωματικής συμφωνίας παραλήφθηκαν προσωρινά 

στις 22.9.2011 χωρίς την παρουσία εκπροσώπου των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Οργανισμού, με καθυστέρηση περίπου 3 μηνών (αντί τέλος Ιουνίου 

2011). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΚΟΑ προέβησαν σε σχετικό έλεγχο τον 

Οκτώβριο του 2011, μαζί με τον Μελετητή, όπου παρέδωσε επίσημα το έργο 

στον ΚΟΑ, αφού προηγουμένως ο Εργολάβος επιλήφθηκε όλων των 

ατελειών/παρατηρήσεων που δόθηκαν από αυτόν.  

 Παρατηρήσαμε ότι κατά την ημερομηνία παραλαβής των έργων του Οργανισμού 

θα πρέπει να παρίσταται εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΚΟΑ, αφού 

οποιεσδήποτε παραλείψεις τυχόν γίνουν στην παραλαβή, πιθανό να έχουν 

μελλοντικό κόστος για τον Οργανισμό σε θέματα συντήρησης.  

- ∆ιαπιστώθηκε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2012 δεν είχε ολοκληρωθεί από τον 

Μελετητή η αξιολόγηση τόσο του τελικού λογαριασμού ολόκληρου του έργου 

μαζί με τη συμπληρωματική συμφωνία όσο και της καθυστέρησης που 

παρατηρήθηκε στη συμπλήρωση των εργασιών της συμπληρωματικής 

συμφωνίας. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον 

Ιούνιο του 2012 ότι ο τελικός λογαριασμός κατατέθηκε αρχές Απριλίου του 2012. 

(ii) Προσφορές αρ. 16∆/2010, 40∆/2011 και 74∆/2011 για την προμήθεια, 

εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων Trap & Skeet 

για το ∆ιεθνές Σκοπευτήριο στη Λάρνακα.  Όπως αναφέρθηκε στην 

Έκθεση μας για το 2010, τον Νοέμβριο 2010 ο Οργανισμός είχε προκηρύξει 

ανοικτό διαγωνισμό (αρ.16∆/2010) για την προμήθεια, εγκατάσταση και 

συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων Trap & Skeet για το ∆ιεθνές 

Σκοπευτήριο στη Λάρνακα, με εκτίμηση δαπάνης €350.000+ΦΠΑ. Μετά από 

μελέτη των εγγράφων του διαγωνισμού, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την 
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τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού ώστε να 

διασφαλιστεί η ευρύτητα συμμετοχής και κατ΄ επέκταση η ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού, προς όφελος του Οργανισμού. Τον Νοέμβριο 2010 ο 

Οργανισμός μας κοινοποίησε επιστολή των ιδιωτών συμβούλων του έργου, 

στην οποία αναφέρονταν τα ονόματα τριών κατασκευαστών οι οποίοι 

μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του διαγωνισμού, παρ΄ 

όλον ότι στο διορθωτικό έγγραφο που ετοιμάστηκε και στάληκε από τον 

Οργανισμό στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο στάδιο 

ετοιμασίας των προσφορών, δεν είχαν περιληφθεί οι κυριότερες από τις 

τροποποιήσεις που είχε εισηγηθεί η Υπηρεσία μας. 

Τελικά, υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, η οποία με βάση την έκθεση 

αξιολόγησης δεν ικανοποιούσε τόσο τους όρους όσο και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού, και ως εκ τούτου το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

(∆.Σ.) του Οργανισμού αποφάσισε τον Απρίλιο 2011 – αφού ζήτησε και την 

άποψη της Αρμόδιας Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων – την ακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι είχαν δοθεί οδηγίες 

στους συμβούλους να ετοιμάσουν νέα έγγραφα διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 

εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

Τον Σεπτέμβριο 2011 ο Οργανισμός προκήρυξε νέο διαγωνισμό (αρ.40∆/2011), 

αφού τροποποίησε τα έγγραφα του προηγούμενου, και αφαιρώντας από το 

αντικείμενο του την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών πινάκων 

αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κόστους να μειωθεί σε 

€210.000+ΦΠΑ.  Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο προσφορές, οι 

οποίες ήταν 45% και 57% ψηλότερες της εκτίμησης δαπάνης, και ως εκ τούτου 

το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Νοέμβριο 2011 την ακύρωση του 

διαγωνισμού, υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, αφού οι 

τιμές των προσφορών που υποβλήθηκαν είχαν κριθεί εξωπραγματικές. 

Τον ∆εκέμβριο 2011 ο Οργανισμός προχώρησε σε νέο διαγωνισμό (αρ. 

74∆/2011), ακολουθώντας τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, με 

εκτίμηση κόστους €240.000+ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό αποφασίστηκε όπως 

συμμετάσχουν οι 4 κατασκευαστές του εξοπλισμού που απαιτείτο. 
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Τον Ιανουάριο 2012, το ∆.Σ. του Οργανισμού, αφού μελέτησε τις τέσσερεις 

προσφορές που είχαν υποβληθεί, και αφού έκρινε ότι οι τρεις χαμηλότερες 

προσφορές δεν ικανοποιούσαν τον όρο του διαγωνισμού όσον αφορά την 

υποβολή εγγύησης συμμετοχής, αποφάσισε την κατακύρωση της 

προσφοράς στον τέταρτο – ψηλότερο – προσφοροδότη, για το ποσό των 

€262.540+ΦΠΑ, το οποίο προέκυψε από την αφαίρεση του κόστους της 

πενταετούς συντήρησης (ύψους €25.000+ΦΠΑ) από το συνολικό ποσό της 

προσφοράς του. Επίσης, αποφάσισε όπως ο Σκοπευτικός Όμιλος Λάρνακας, 

σε συνεργασία με τους συμβούλους του έργου, διαπραγματευτεί με την 

εταιρεία που θα προμηθεύσει τις μηχανές σκόπευσης, για την αγορά και του 

μεγάλου πίνακα αποτελεσμάτων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο του 2012 ότι 

η εγκατάσταση των μηχανών ολοκληρώθηκε μέσα στα αναμενόμενα χρονικά 

πλαίσια και ο Οργανισμός, με τον τρόπο που ενήργησε εξοικονόμησε σημαντικά 

ποσά.  Ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση οποιουδήποτε ποσού, εφ΄ 

όσον το ποσό κατακύρωσης - έστω και μετά την αφαίρεση των εργασιών 

συντήρησης - εξακολουθούσε να υπερβαίνει το ποσό της εκτίμησης δαπάνης. 

(β) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ. Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που είναι 

εγγεγραμμένη επ’ ονόματι της Αρχιεπισκοπής, η οποία στον τίτλο ιδιοκτησίας 

αναφέρεται ως Επίτροπος Εμπιστεύματος του ΓΣΠ και της Ευγενίας Α. Θεοδότου. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ εργολάβου και ΓΣΠ, με βάση 

ποσά προνοίας, το έργο θα κόστιζε £1.475.000 (€2.520.187) και θα το 

επιχορηγούσε εξ ολοκλήρου ο Οργανισμός. Στο έργο, το οποίο έπρεπε να 

συμπληρωθεί τον Απρίλιο 2004, διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση πέραν των 

30 μηνών, ο προϋπολογισμός του υπερέβη τα £2 εκ. (€3,417 εκ.) + Φ.Π.Α., ενώ ο 

Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις πέραν των £600.000 (€1.025.161). Μέχρι τον 

∆εκέμβριο 2007, ο Κ.Ο.Α. επιχορήγησε το έργο με το ποσό των περίπου 

£1.778.000 (€3.037.893). 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), αφού προχώρησε στη διερεύνηση 

των δυνατοτήτων ανάπτυξης/αξιοποίησης του έργου από τον ιδιωτικό τομέα, 

χωρίς όμως να υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον, υπέβαλε πρόταση και το 

Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), σε συνεδρία του στις 4.7.2007, αποφάσισε να 

εγκρίνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωση της 
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Κυβέρνησης, την ανάθεση της διαχείρισης του έργου των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ, 

στην παρούσα του κατάσταση, στον ΓΣΠ. Ενέκρινε επίσης τη διάθεση ποσού 

ύψους £356.418 (€608.976), το οποίο αφορά στη συμπλήρωση του έργου χωρίς 

τους διαχωρισμούς του δεύτερου ορόφου, από τον προϋπολογισμό του Κ.Ο.Α.. Το 

ποσό των £356.418 (€608.976) καταβλήθηκε στον ΓΣΠ το 2007. 

Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τον Εργολάβο (μέχρι 

15.7.2005, £532.169 ή €909.265), τον Υπεργολάβο των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων (μέχρι 28.2.2005 £75.166 ή €128.429) και τον Υπεργολάβο των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (μέχρι 15.10.2006 £272.076 ή €464.869).  

Σύμφωνα με τη θέση της Υπηρεσίας μας, την οποία αποδέχτηκε ο Οργανισμός, 

επειδή τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης είναι ο Εργολάβος και ο ΓΣΠ ως 

Εργοδότης, την ευθύνη της διαχείρισης της σύμβασης, περιλαμβανομένης της 

διευθέτησης των απαιτήσεων του Εργολάβου, έχει ο ΓΣΠ. Ως εκ τούτου δεν 

ενδείκνυται οποιαδήποτε ανάμιξη του Κ.Ο.Α. σε θέματα διαχείρισης της σύμβασης 

και των απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Το ΥΠΠ με επιστολή του ημερομηνίας 15.10.2007 ζήτησε από τον Οργανισμό 

άμεση πληροφόρηση για τυχόν ευθύνες για το θέμα των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ. 

Το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε στις 6.5.2008 όπως διεξαχθεί έρευνα για το 

θέμα από το Νομικό του Σύμβουλο. Στις 8.6.2010 το ∆.Σ. του Οργανισμού 

αποφάσισε όπως ο Γενικός ∆ιευθυντής ολοκληρώσει την συγκέντρωση των 

στοιχείων για μελέτη και επεξεργασία από το Νομικό Σύμβουλο. Μέχρι τις 

9.9.2010 τα στοιχεία παραδόθηκαν στον Νομικό Σύμβουλο.  

Στις 20.2.2012 ο Νομικός Σύμβουλος εισηγήθηκε στο ∆.Σ. του Οργανισμού όπως 

επανεξετάσει το ζήτημα και αναθεωρήσει προηγούμενη σχετική απόφασή του για 

διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τυχόν ευθύνες για τις Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ.  

Σύμφωνα με τον Νομικό Σύμβουλο, η απόδοση ευθυνών, στο παρόν στάδιο 

τουλάχιστον, είναι αχρείαστη και μπορεί να εμπλέξει τον Οργανισμό, λαμβάνοντας 

υπόψη τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι δεν ενδείκνυται οποιαδήποτε ανάμιξη του 

ΚΟΑ σε θέματα διαχείρισης της σύμβασης και των απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Μέχρι τις 21.3.2012 δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση από το ∆.Σ. σχετικά με 

την πιο πάνω γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου. 
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Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο του 2012 ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού, οι γραπτές νομικές συμβουλές του Νομικού Συμβούλου του 

Οργανισμού υιοθετούνται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

(γ) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό. 

Απαιτήσεις ιδιωτών μελετητών. Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις και από τους 

ιδιώτες μελετητές για αναπροσαρμογή της πληρωμής τους επί του τελικού 

κατασκευαστικού κόστους του έργου (£8.352.851 συν Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων 

των διορισμένων υπεργολαβιών, ή €14.271.694) αντί επί της εκτιμημένης δαπάνης 

(£4,5 εκ. ± 20% ή €7,69 εκ. ± 20% ), όπως προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ του 

Οργανισμού και των συμβούλων. Η Υπηρεσία μας συμφώνησε το Φεβρουάριο 

2006 με τη θέση του Οργανισμού όπως η αμοιβή των συμβούλων υπολογιστεί 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης. Ο Οργανισμός δεν έχει αποδεχθεί τις 

απαιτήσεις των συμβούλων και το θέμα παραπέμφθηκε τον Απρίλιο 2006 σε 

διαιτησία. 

Το ∆.Σ. αποφάσισε επίσης στις 21.11.2008 το διορισμό ad hoc Επιτροπής εντός 

του Οργανισμού για το χειρισμό του θέματος των οικονομικών απαιτήσεων των 

μελετητών, οι οποίες ανέρχονται στις £542.278 (€926.537). Στις 5.11.2009 το ∆.Σ. 

αποφάσισε να διορίσει διαπραγματευτική ομάδα και/ή ad hoc Επιτροπή χειρισμού 

και εποπτείας της όλης διαδικασίας της διαιτησίας.  

Με επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερομηνίας 26.10.2010, παρατηρήσαμε ότι η 

διεκπεραίωση της διαιτησίας εκκρεμεί αδικαιολόγητα, με ευθύνη και του 

Οργανισμού, και ζητήσαμε πληροφόρηση για το ποιοι ευθύνονται για την 

καθυστέρηση αυτή και τις ενέργειες του Οργανισμού για τη διαφύλαξη των 

συμφερόντων του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μάς ενημέρωσε τον Νοέμβριο 2010 ότι θα 

μας δοθεί πλήρης ενημέρωση για το όλο θέμα εντός 6 μηνών. 

Τελικά μέσα στα πλαίσια της διαιτησίας και αφού λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις 

των δύο μερών, ο ΚΟΑ κατέληξε τον ∆εκέμβριο του 2011 σε συμφωνία με τους 

ιδιώτες Μελετητές, στα πλαίσια φιλικού διακανονισμού, για την καταβολή από τον 

Οργανισμό στους Μελετητές ποσού €530.980, περιλαμβανομένων τόκων και 

ΦΠΑ, ως οριστική και τελική διευθέτηση της διαφοράς που υπήρχε. Σημειώνεται 

ότι η εισήγηση των διαιτητών ήταν για την καταβολή στους Μελετητές ποσού της 
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τάξεως των €711.333. Το ποσό της συμφωνίας περιλαμβάνει ποσό €505.000 

(αρχική πρόταση ΚΟΑ) πλέον €25.980 που αντιπροσωπεύει ποσό που δόθηκε 

από το ∆.Σ. του Οργανισμού για σκοπούς φιλικού διακανονισμού.  

(δ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 

Κέντρου στη Λευκωσία. 

(i) Προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του συμβολαίου. Από 

επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, η μελέτη και επίβλεψη του οποίου έγινε 

από τον Οργανισμό, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα που επηρέασαν 

σημαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο τελικά 

παραλήφθηκε τον Μάρτιο 2004 ενώ ο Εργολάβος απαίτησε αποζημίωση 

περίπου £617.000 (€1.054.207) για το συνολικό χρόνο καθυστέρησης του 

έργου. Επειδή καθυστέρησε η εξέταση και έγκριση του τελικού λογαριασμού 

και της αποζημίωσης από τον Οργανισμό, ο Εργολάβος προχώρησε με 

καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο, διεκδικώντας συνολικές αποζημιώσεις 

£1.286.255 (€2.197.697). 

Ο Οργανισμός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις μας, μας 

πληροφόρησε ότι στο μέλλον την ετοιμασία μελετών θα την αναθέτει σε 

ιδιώτες συμβούλους, οι οποίοι θα ετοιμάζουν τις μελέτες και έρευνες, και οι 

οποίες θα προηγούνται των προκηρύξεων των διαγωνισμών για τα έργα. 

Τον Νοέμβριο 2008 ο Οργανισμός ανέθεσε σε Σύμβουλο την αξιολόγηση των 

απαιτήσεων του Εργολάβου και την υποβολή έκθεσης για το θέμα. Η έκθεση 

του Συμβούλου υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2009, και ο Οργανισμός με βάση 

αυτή ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τον Εργολάβο για σκοπούς συμβιβασμού, 

τόσο για τον τελικό λογαριασμό όσο και για τις οικονομικές του απαιτήσεις.  

Στην πιο πάνω έκθεση του Συμβούλου εντοπίζονται ευθύνες και παραλείψεις 

στη διαχείριση του έργου, οι κυριότερες των οποίων επισημάνθηκαν σε 

επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Οργανισμό, ημερομηνίας 4.5.2009. 

Με βάση την επιστολή αυτή, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού έθεσε το 

θέμα ενώπιον του ∆.Σ., το οποίο αποφάσισε στις 25.6.2009 όπως ζητηθεί 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να διορίσει ερευνώντα Λειτουργό 

για το θέμα απόδοσης ευθυνών, η έρευνα του οποίου να αρχίσει μετά το 
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διακανονισμό των απαιτήσεων του Εργολάβου. Μέχρι τον Μάρτιο 2012, το 

θέμα βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  

Σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε ο Εργολάβος στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Λευκωσίας, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για τον τελικό λογαριασμό και 

την παράταση χρόνου, ο ΚΟΑ ενημερώθηκε από τον Νομικό του Σύμβουλο 

στις 30.5.2011 ότι η πιο πάνω αγωγή εν τέλει αποσύρθηκε άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα για τον Οργανισμό. 

Ωστόσο, την 1.12.2011 ο Εργολάβος απέστειλε στον ΚΟΑ νέα αγωγή σχετική 

με τα πιο πάνω, συνολικής απαίτησης άνω των €2.000.000, παρόλο που η 

πρώτη αγωγή αποσύρθηκε. Στη συνέχεια ο Οργανισμός απέστειλε στις 

16.1.2012 επιστολή στον Νομικό του Σύμβουλο για τις δικές του απόψεις, 

χωρίς μέχρι τις 21.3.2012 να αποσταλεί απάντηση στον ΚΟΑ. Έχει ήδη 

οριστεί ημερομηνία (9.5.2012) για εξέταση της νέας αγωγής του Εργολάβου 

από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας.  

Το θέμα, όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(ii) Αίτημα Σύμβουλου Επιμετρητή για επιπρόσθετη πληρωμή. Με βάση 

επιστολή που μας απέστειλε ο Οργανισμός, ημερομηνίας 9.2.2012, ο Σύμβουλος 

Επιμετρητής διεκδίκησε επιπρόσθετες αμοιβές ύψους €29.465 συν ΦΠΑ και 

€13.093 συν ΦΠΑ λόγω της παράτασης των υπηρεσιών του κατά 13 μήνες 

εξαιτίας της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου και για τη διευθέτηση 

τελικής συμφωνίας επί του τελικού λογαριασμού και των απαιτήσεων του 

εργολάβου αντίστοιχα. Ο Οργανισμός αξιολογώντας τη συνολική απαίτηση του 

Σύμβουλου, που ανέρχεται στα €42.558 συν ΦΠΑ, υπολόγισε την επιπλέον 

αμοιβή του στα €36.017 (€27.731 και €8.286) συν ΦΠΑ.     

Η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 17.2.2012 σχετική επιστολή στον Οργανισμό, 

όπου επεξηγήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων που δύναται ο 

Οργανισμός να καταβάλει στον Σύμβουλο. Όσον αφορά στην πρώτη 

απαίτηση για επιπλέον αμοιβή €29.465 συν ΦΠΑ, η αμοιβή που δύναται να 

καταβληθεί ανέρχεται στα €19.073 συν ΦΠΑ. 

Όσον αφορά τη δεύτερη απαίτηση για ποσό €13.093 συν ΦΠΑ, η Υπηρεσία 

μας δεν αποδέχτηκε τον υπολογισμό που έγινε από τον ΚΟΑ, 
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υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει προηγουμένως οι εκάστοτε εκπρόσωποί του 

που αναφέρονται στην απαίτηση του Σύμβουλου να πιστοποιήσουν τις 

πραγματικές ώρες που εργάσθηκε ο Σύμβουλος, καθώς επίσης και το σκοπό 

της κάθε συνάντησης για τον οποίο υπάρχει απαίτηση από αυτόν.  

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012 ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού, το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(ε) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό – 

Απαιτήσεις Εργολάβου. Το ποσό συμβολαίου του έργου ανέρχεται στις 

£3.275.000 (€5.595.670) και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης είναι οι 4.1.2001 

και 3.1.2003, αντίστοιχα. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε σταδιακά από 

τις 5.7.2004 μέχρι τις 2.3.2005. Από έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2009 

παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη συμπλήρωση του έργου, η οποία λόγω 

των τμηματικών παραλαβών που έγιναν κυμαίνεται από 18 μέχρι 26 μήνες. Αυτή 

οφείλεται κυρίως στον Εργολάβο, όπως επίσης στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

και στον Εργοδότη (επιπλέον εργασίες, καθυστέρηση στην πληρωμή εκδοθέντων 

πιστοποιητικών πληρωμής). Παρατηρήσαμε ότι το θέμα διευθέτησης του χρόνου 

καθυστέρησης αφέθηκε, για διάφορους λόγους, ουσιαστικά στο στάδιο του τελικού 

λογαριασμού, με αποτέλεσμα την υποβολή υπέρογκης απαίτησης από τον 

Εργολάβο και προσπάθειας κάλυψης της πολύ μεγάλης δικής του αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης. Συγκεκριμένα υπέβαλε απαίτηση λόγω της καθυστέρησης, ύψους 

£797.949,38 (€1.363.377), μη περιλαμβανομένων χρηματοδοτικών εξόδων και 

τόκων υπερημερίας. Επιπλέον υποβλήθηκε απαίτηση ύψους £37.048,29 

(€63.300) από τον διορισμένο υπεργολάβο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

όπως επίσης και από τον διορισμένο υπεργολάβο μηχανολογικών εργασιών.  

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας και ότι το ∆.Σ. αποφάσισε και ενέκρινε τον τελικό λογαριασμό 

του έργου, αποκόπτοντας την ποινική ρήτρα (€303.704 ή £177.750) που εισηγείται 

ο επιμετρητής του έργου. Στον τελικό λογαριασμό περιλαμβάνεται ποσό €55.418 ή 

£32.435 ως αποζημίωση στον Εργολάβο για τόκους από τη μη έγκαιρη 

αποπληρωμή των ενδιάμεσων διατακτικών πληρωμής. Ο Εργολάβος του έργου 

ζήτησε με επιστολή του, ημερομηνίας 21.6.2010, την επίλυση της διαφοράς μέσω 

διαιτησίας, σε σχέση με την καθυστέρηση και την οικονομική του απαίτηση, την 

οποία αύξησε τον ∆εκέμβριο του 2011 από €1.363.377 σε €3.027.125. Το ∆.Σ. 
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επικύρωσε στις 9.12.2010 την παραπομπή του θέματος σε διαιτησία. Μέχρι τον 

Μάρτιο 2012 η διαιτησία βρισκόταν σε εξέλιξη.  

(στ) Αντικατάσταση του συστήματος ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό 

Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και «Κίτιον» στη 

Λάρνακα, γραμμογράφησή τους, καθώς και προμήθεια συνθετικού 

προστατευτικού δαπέδου. Ο Οργανισμός παραχώρησε το Κλειστό Αθλητικό 

Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό μεταξύ 12 και 14.4.2011 σε εταιρείες 

ιδιωτικών συμφερόντων, ώστε να διεξαχθούν παραστάσεις πάνω σε πάγο και για 

το σκοπό αυτό η αρένα του Σταδίου μετατράπηκε σε παγοδρόμιο. Με το πέρας 

των παραστάσεων ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι το νερό εισχώρησε στο ξύλινο 

δάπεδο του Σταδίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή ζημιά σε όλο το 

δάπεδο, το οποίο έχριζε ολικής αντικατάστασης. Ακολούθως ο Οργανισμός 

προέβηκε στη ζήτηση προσφορών για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου 

δαπέδου. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονταν 

διαχρονικά και στο ξύλινο δάπεδο της αίθουσας στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο στη 

Λάρνακα, ο ΚΟΑ περιέλαβε στα έγγραφα της προσφοράς πρόνοια για την 

αντικατάσταση και αυτού του δαπέδου. Η προσφορά κατακυρώθηκε σε εταιρεία 

για το ποσό των €331.369, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης τις 29.12.2011 και 

22.2.2012, αντίστοιχα. 

Παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός, πριν από τη ζημιά που έγινε, δεν είχε 

θεσμοθετημένη διαδικασία κάλυψης ζημιών που προκαλούνται μέσα από την 

παραχώρηση των αθλητικών του εγκαταστάσεων σε Φορείς (Αθλητικούς, 

Ιδιωτικούς, κ.ά.), με αποτέλεσμα σε περίπτωση ζημιάς ο Οργανισμός να μένει 

εκτεθειμένος. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός αναγκάστηκε να προχωρήσει με την 

αντικατάσταση του δαπέδου και το θέμα παραπέμφθηκε στον Νομικό Σύμβουλο 

του για την πιθανή λήψη νομικών μέτρων εναντίον των εταιρειών που ανέλαβαν τις 

συγκεκριμένες παραστάσεις, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του ΚΟΑ. 

Επιπρόσθετα ο Οργανισμός καθόρισε νέα διαδικασία σχετικά με την παραχώρηση 

των αθλητικών του εγκαταστάσεων σε άλλους Φορείς, σύμφωνα με την οποία 

αυτοί υποχρεούνται όπως υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις Τεχνικές Υπηρεσίες 

του Οργανισμού και δεν θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε εργασίες εάν δεν 

εξασφαλίσουν την πρότερη έγκρισή τους. Ο Οργανισμός επεξεργάζεται ρύθμιση 

για την ασφαλιστική κάλυψη τυχόν ζημιών και ατυχημάτων που πιθανό να 
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προκύψουν σε μελλοντικές εκδηλώσεις Φορέων, σε περιπτώσεις παραχώρησης 

των αθλητικών του εγκαταστάσεων. 

(ζ) Πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον Κ.Ο.Α. για τοποθέτηση 

συνθετικού χορτοτάπητα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το ∆.Σ. αποφάσισε στις 

31.3.2009 ως θέμα πολιτικής να προχωρήσει στη στήριξη ∆ημοσίων Αρχών και 

Σωματείων για τη δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων με συνθετικό 

χορτοτάπητα. Συγκεκριμένα ενέκρινε 6 γήπεδα, από ένα στους ∆ήμους Λεμεσού, 

∆ερύνειας, Αθηένου, Πάφου, Αγλαντζιάς και Λάρνακας, με ποσό μέχρι €200.000 

για τον χορτοτάπητα, €21.250 για ηλεκτροφωτισμό και €10.000 για περίφραξη, 

δηλαδή συνολικά μέχρι €231.250 για κάθε γήπεδο και συνολική δαπάνη 

€1.387.500. 

Πέραν της απόφασης αυτής, το ∆.Σ. του Οργανισμού ενέκρινε στις 12.5.2011 

ποσό €180.000 κατόπιν σχετικού αιτήματος του ∆ήμου Γερμασόγειας για 

εγκατάσταση συνθετικού χορτοτάπητα σε γήπεδό του, το οποίο υποβλήθηκε 

εκπρόθεσμα στις 29.10.2010, 2 ημέρες μετά την κατακύρωση της προσφοράς από 

τον ∆ήμο σε Εργολάβο έναντι ποσού συμβολαίου €477.487 συν ΦΠΑ. Σύμφωνα 

με τη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού τα έγγραφα των 

προσφορών υποβλήθηκαν εκ των υστέρων στον ΚΟΑ, αλλά ο Οργανισμός ήταν 

ενήμερος για τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης. 

Το σκεπτικό της απόφασης του ∆.Σ. περιλαμβάνει τη θέση ότι το ποσό των 

€180.000 θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2012 – 2013 και σε περίπτωση 

που ο ∆ήμος αδυνατεί να καταβάλει το ποσό από το δικό του προϋπολογισμό, ο 

Οργανισμός θα δώσει στον ∆ήμο τέτοιες διαβεβαιώσεις, ώστε ο τελευταίος να 

προχωρήσει με δανειοδότηση για την κατασκευή του έργου. 

Στη συνέχεια ο ∆ήμος προχώρησε με την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου 

(Οκτώβριος 2011), ενώ το ∆.Σ. με νεότερη απόφασή του (22.3.2012) αποφάσισε 

όπως καταβάλει στον ∆ήμο ποσό €100.000 το 2012 και το υπόλοιπο ποσό των 

€80.000 το 2013. Μέχρι τις 28.3.2012 δεν καταβλήθηκε το ποσό των €100.000, 

παρόλο που ο ∆ήμος απέστειλε σχετικά τιμολόγια. 

Υποδείξαμε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε από τον Οργανισμό δεν ήταν η 

ενδεδειγμένη, καθώς λήφθηκαν εκπρόθεσμα αποφάσεις για επιβάρυνση του 
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προϋπολογισμού, χωρίς να τηρείται η νενομισμένη διαδικασία επιχορήγησης 

Σωματείων/Φορέων.   

Εν όψει των πιο πάνω παρατηρήσαμε ότι αντί πρώτα να υλοποιηθεί το πιλοτικό 

πρόγραμμα με τα ποσά χορηγίας ως αποφασίστηκαν και ακολούθως να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του ώστε να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνονται οι 

σκοποί του, ο Οργανισμός προχώρησε με διαφοροποιήσεις στην απόφαση 

πολιτικής (πρόσθετο γήπεδο στη Λεμεσό, βελτίωση εγκαταστάσεων και 

αναβάθμιση γηπέδων πέραν της τοποθέτησης συνθετικού χορτοτάπητα, 

περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού), αυξάνοντας σημαντικά τη συνολική δαπάνη 

που ο Οργανισμός καθόρισε για το πρόγραμμά του αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ η 

αρχική δαπάνη του προγράμματος καθορίστηκε στα €1.387.500 (μέγιστο), 

προβλέπεται ότι η τελική δαπάνη για 6 γήπεδα και ακόμη ενός στο ∆ήμο Λεμεσού 

(Οδός Σπερχειού), θα ανέλθει περίπου στα €2.471.050. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012 ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού, τα 5 

από τα 6 γήπεδα της αρχικής απόφασης έχουν κατασκευαστεί ενώ τα επιπρόσθετα 

γήπεδα εγκρίθηκαν για επιχορήγηση με γνώμονα την κάλυψη βασικών αγωνιστικών 

αναγκών και φιλοξενία αρκετών σωματείων των οποίων η αγωνιστική έδρα, που ήταν 

το παλαιό ΓΣΟ, είχε καταργηθεί.  Ωστόσο, η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι το γεγονός 

της κατάργησης του ΓΣΟ - που είχε γίνει αρκετά χρόνια προηγουμένως - θα έπρεπε 

να είχε ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό του Οργανισμού ώστε να μην 

παρατηρηθεί η επιβάρυνσή του κατά ένα σημαντικό ποσό. 

(η) Αδυναμίες στις διαδικασίες προσφορών. Από τον έλεγχο της διαδικασίας 

προσφορών, εντοπίστηκαν λάθη, αδυναμίες ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι 

αφορά στην τήρηση των προνοιών του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών 

Προσφορών, κατά την ετοιμασία των όρων/προδιαγραφών των διαγωνισμών 

καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της 

Υπηρεσίας μας υποβάλλονταν στον Οργανισμό, ο οποίος προχωρούσε – εκεί 

όπου ήταν εφικτό – στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Πιο κάτω, αναφέρονται 

συγκεκριμένα παραδείγματα:  
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(i) Προσφορά αρ. 49∆/2010 για την προμήθεια και εγκατάσταση 

μηχανημάτων γυμναστικής για πέντε αίθουσες του Κ.Ο.Α.  Όπως 

αναφέρθηκε στην Έκθεση μας για το 2010, τον Οκτώβριο 2010 υποβλήθηκε 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) του Οργανισμού για εξέταση η έκθεση 

αξιολόγησης, με βάση την οποία η αρμόδια επιτροπή εισηγείτο κατακύρωση 

της σύμβασης στον τρίτο χαμηλότερο προσφοροδότη για το ποσό των 

€128.170+ΦΠΑ, ο οποίος ήταν ο χαμηλότερος που ικανοποιούσε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία μας, κατά τον έλεγχο που 

διεξήχθη επιτόπου, διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

- ∆εν είχαν τηρηθεί οι πρόνοιες της παρ.11 της Κ.∆.Π.492/2004 σχετικά με τη 

διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, ειδικά όσον αφορά στη φύλαξη των 

αντιγράφων των προσφορών μετά το άνοιγμα τους, αφού με βάση τα 

στοιχεία που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνισμού, το κιβώτιο προσφορών 

είχε ανοιχθεί στις 6.8.2010, ημέρα υποβολής των προσφορών, ενώ το 

άνοιγμα των φακέλων των προσφορών είχε πραγματοποιηθεί στις 19.8.2010 

(αντί αμέσως μετά το άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών), χωρίς να 

διευκρινίζεται ούτε ο τόπος/τρόπος φύλαξης των φακέλων των προσφορών 

από τις 6.8.2010 μέχρι τις 19.8.2010 ούτε και σε ποιόν είχε ανατεθεί η ευθύνη 

φύλαξης τους. 

- Όταν ζητήθηκε και το αντίγραφο της προσφοράς του προσφοροδότη στον οποίο 

γινόταν εισήγηση για κατακύρωση του διαγωνισμού, για να διαπιστωθεί κατά 

πόσον κάποιες διορθώσεις που είχαν εντοπιστεί σε ουσιώδες έγγραφο/έντυπο 

του πρωτοτύπου της προσφοράς είχαν γίνει από τον προσφοροδότη πριν την 

υποβολή της προσφοράς του (και επομένως θα υπήρχαν και στο αντίγραφο της), 

το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης που ήταν παρόν κατά τον έλεγχο, μας 

πληροφόρησε ότι είχε στην κατοχή του – εφόσον του είχαν δοθεί – και τα 

αντίγραφα όλων των προσφορών που είχαν υποβληθεί. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, μετά το άνοιγμα των φακέλων των 

προσφορών που υποβάλλονται στα πλαίσια ενός διαγωνισμού, το πρωτότυπο 

των εγγράφων της κάθε προσφοράς παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης, 

ενώ το αντίγραφο φυλάσσεται από την αναθέτουσα αρχή σε ασφαλές μέρος, 

ώστε να μπορεί να προστρέχει σε αυτό όταν χρειάζεται να γίνει κάποια 

επαλήθευση/έλεγχος. Από έλεγχο του αντίστοιχου εγγράφου/εντύπου του 
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αντιγράφου της προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι ο γραφικός χαρακτήρας των πιο 

πάνω διορθώσεων ήταν διαφορετικός από ότι στο πρωτότυπο και επίσης, οι εν 

λόγω διορθώσεις δεν ήταν μονογραμμένες, όπως στο πρωτότυπο. Οι πιο πάνω 

διαφορές ήταν αρκετά εμφανείς, ώστε να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 

αντίγραφο, δεν αποτελούσε πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου της προσφοράς. 

Ως εκ τούτου, δημιουργούνταν σοβαρές επιφυλάξεις/ερωτηματικά κατά πόσον το 

πρωτότυπο και το αντίγραφο είχαν υποβληθεί ταυτόχρονα κατά την υποβολή των 

προσφορών. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις/αδυναμίες, καθιστούσαν κατά την άποψη 

μας την όλη διαδικασία διαβλητή.  

Λόγω της σοβαρότητας των διαπιστώσεων μας, εισηγηθήκαμε τον Νοέμβριο 2010 

στον Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, όπως ερευνήσει το όλο θέμα και 

πληροφορήσει την Υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα και τυχόν ευθύνες που 

προκύπτουν. 

Ενόψει των πιο πάνω, το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Φεβρουάριο 2011 

την ακύρωση του διαγωνισμού, ενώ ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως διεξαγάγει 

έρευνα σχετικά με τα θέματα τα οποία είχαν εγερθεί από την Υπηρεσία μας. 

Τον Ιούνιο 2011, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι όπως 

είχε ενημερωθεί από τον υπεύθυνο για την υπόθεση Αστυνόμο του Τμήματος 

Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου (∆ίωξη Οικονομικού Εγκλήματος) της 

Αστυνομίας, η έρευνα είχε ολοκληρωθεί χωρίς να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό εκ 

μέρους των μελών της επιτροπής αξιολόγησης ή οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου 

του Οργανισμού. Ως εκ τούτου δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες. 

(ii) Προσφορές αρ. 2Τ/2011 για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών πινάκων, 

δύο πινάκων 24΄΄ και μιας κονσόλας ελέγχου. Τον Ιανουάριο 2011 ο 

Οργανισμός ζήτησε προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες από πέντε 

οικονομικούς φορείς για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών πινάκων, δύο 

πινάκων 24΄΄ και μιας κονσόλας ελέγχου, με συνολική εκτίμηση δαπάνης 

€25.000+ΦΠΑ. 

 Τον Απρίλιο 2011, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μας πληροφόρησε 

ότι μετά το άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών, οι φάκελοι με τις υποβληθείσες 

προσφορές, αφού σφραγίστηκαν και μονογραφήθηκαν από τον ίδιο, 

στάληκαν στο γραφείο του Προέδρου του Οργανισμού για να τους 
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μονογράψει και ακολούθως να προχωρήσουν στο άνοιγμα τους. Ωστόσο, η 

διαδικασία σταμάτησε όταν ο Πρόεδρος του Οργανισμού διαπίστωσε ότι ένας 

από τους φακέλους ήταν μονογραμμένος στο σημείο εκείνο που 

προβλεπόταν να μονογράψει ο ίδιος. 

 Η Υπηρεσία μας, της οποίας ζητήθηκε η άποψη, εισηγήθηκε όπως διεξαχθεί 

εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε μονογραφηθεί – 

και από ποιόν - ο φάκελος, και τα αποτελέσματα της να τεθούν υπόψην του 

νομικού συμβούλου του Οργανισμού, ο οποίος να συμβουλεύσει το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 Τον Σεπτέμβριο 2011, ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού πληροφόρησε 

το ∆.Σ. ότι το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ασαφές, χωρίς ωστόσο να 

επιρρίπτονται ευθύνες σε οποιοδήποτε λειτουργό του Οργανισμού, και ως εκ 

τούτου δεν συνέτρεχε λόγος ακύρωσης του διαγωνισμού. Το ∆.Σ. αποφάσισε 

ωστόσο τον Οκτώβριο 2011, όπως επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό, καθώς 

οι προσφορές δεν είχαν διατηρηθεί σε ισχύ.  

(θ) Κριτήρια Επιχορήγησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Α.Ε.). Το ∆.Σ. 

του Οργανισμού σε αρκετές περιπτώσεις παρέκαμψε τα κριτήρια επιχορήγησης 

αθλητικών εγκαταστάσεων και ενέκρινε την επιχορήγηση Φορέων/Σωματείων τα 

οποία δεν τήρησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορηγήσεων του 

Οργανισμού και τον Νόμο 12(Ι)/2006 για τον Συντονισμό των ∆ιαδικασιών 

Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα. Παρατηρήσαμε ότι με την εν λόγω πρακτική: 

 παραβιάστηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των Φορέων/Σωματείων, 

 δημιουργείται πιθανή καθυστέρηση στην επιχορήγηση Φορέων/Σωματείων 

που τήρησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέχρι την έγκριση του επόμενου 

Προϋπολογισμού του ΚΟΑ, εφόσον τα διαθέσιμα κονδύλια δαπανούνται εν 

μέρει σε αιτήματα Φορέων/Σωματείων που δεν τήρησαν τις διαδικασίες, 

 επιβαρύνθηκε ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού. 

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως σε αρκετές περιπτώσεις το ∆.Σ. του Οργανισμού 

ακολουθεί την πρακτική να επιχορηγεί τους Φορείς/Σωματεία που δεν εφαρμόζουν 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορηγήσεων με μειωμένο ποσοστό 49%. 

Παρατηρήσαμε ότι η πρακτική αυτή δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε πρόνοια στα 
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κριτήρια επιχορήγησης του Οργανισμού και έχει ως αποτέλεσμα την παραχώρηση 

ποσών που επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ.  

Επίσης παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις των 

κριτηρίων επιχορήγησης, όπως παρουσιάζονται σε σχετική επιστολή του προς 

αποδέκτες Φορείς/Σωματεία, ημερομηνίας 1.6.2011, όπου αναφέρεται ρητά πως 

«ο Οργανισμός δεν θα εξετάζει κανένα αίτημα που υποβάλλεται εκ των υστέρων 

και χωρίς να εφαρμόζονται οι διαδικασίες προσφορών του Νόμου 12(Ι)/2006 και τα 

όσα αναφέρονται στην επιστολή». 

Θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι μπορούν να επιχορηγούνται μόνο οι 

Φορείς/Σωματεία που τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία επιχορηγήσεων του 

Οργανισμού και τη σχετική Νομοθεσία (12(Ι)/2006) και υποβάλλουν εμπρόθεσμα, πριν 

την έναρξη/εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, την αίτηση τους με τα αναγκαία 

στοιχεία στον Οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα η έγκριση επιχορήγησης. Με 

τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός θα επιτυγχάνει βέλτιστη οικονομική διαχείριση του 

Προϋπολογισμού του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012 ότι τα 

κριτήρια επιχορήγησης έχουν εγκριθεί, τέθηκαν ωστόσο σε δοκιμαστικό στάδιο 

υλοποίησής τους για να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες.  Ως εκ τούτου, δεν έχουν 

κοινοποιηθεί επίσημα στους διάφορους φορείς.  Θεωρεί όμως ότι το ∆.Σ. θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει ελαφρά από τα κριτήρια εκεί όπου κρίνει ότι η αυστηρή 

εφαρμογή τους δημιουργεί αδικία σε ορισμένους φορείς οι οποίοι δεν έχουν την 

οικονομική ευχέρεια να ανταποκριθούν σ΄ αυτά.  Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι τα 

κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους, διασφαλίζοντας τις αρχές της 

διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης. 

Πιο κάτω παραθέτονται ορισμένες από τις περιπτώσεις με τις παρατηρήσεις μας 

που προέκυψαν από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2012. 

(i) Βοηθητικό Γήπεδο Ερμή Αραδίππου. Το Σωματείο Ερμής Αραδίππου 

υπέβαλε εκ των υστέρων αίτημα στον ΚΟΑ για επιχορήγηση εργασιών που 

εκτέλεσε στο στάδιο του τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2009, με συνολικό ποσό 

€199.828 συν ΦΠΑ. 

Σε σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή του ΚΟΑ (Γ∆), αναφέρεται ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που 
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προνοούνται από τα κριτήρια επιχορηγήσεων του Οργανισμού και δεν 

εφαρμόστηκε ο Νόμος 12(Ι)/2006 για τον Συντονισμό των ∆ιαδικασιών 

Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων και ως εκ τούτου το Σωματείο δεν δικαιούται 

οποιοδήποτε ποσό επιχορήγησης. Σημειώνεται επίσης ότι εάν τηρούνταν οι 

διαδικασίες, η συνολική επιχορήγηση θα ανερχόταν στα €113.727. 

Στη συνέχεια το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Ιούνιο 2011 όπως 

αντικρίσει θετικά το αίτημα του Σωματείου και ενέκρινε ποσό επιχορήγησης 

€113.727 (65%), νοουμένου ότι το Σωματείο θα προσκομίσει άδεια οικοδομής 

για τις εργασίες που κατασκεύασε. Τελικά το Σωματείο πληρώθηκε μέχρι τις 

24.11.2011 το συνολικό ποσό των €62.685. 

Εν τω μεταξύ τον Νοέμβριο 2011 έγινε σύσκεψη μεταξύ του ΚΟΑ και του 

Σωματείου, όπου αποφασίστηκε κατ’ εξαίρεση να υποβληθεί επιστολή με τα 

ενοικιαστήρια έγγραφα που συνάπτει το Σωματείο με άλλους ιδιοκτήτες 

σταδίων, τα οποία να εξεταστούν από τον Οργανισμό.  

Παρατηρήσαμε ότι η απόφαση του ∆.Σ. να παραχωρήσει έστω και το 

μειωμένο ποσό επιχορήγησης των €62.685 (49% αντί 65%) δεν βρίσκει 

σύμφωνη την Υπηρεσία μας, εφόσον δεν τηρήθηκαν τόσο οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες επιχορηγήσεων του Οργανισμού καθώς και ο Νόμος 12(Ι)/2006. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού, το Σωματείο Ερμής Αραδίππου προχώρησε από μόνο του στις 

εργασίες, επειδή αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία και είχε αγωνιστικές 

ανάγκες.  Οι εργασίες είχαν ελεγχθεί από τον Οργανισμό και στη συνέχεια 

επιχορηγήθηκε το 49% της δαπάνης που οι Υπηρεσίες του Οργανισμού 

είχαν δικαιολογήσει. 

(ii) Κατασκευή κερκίδων και περίφραξη στο Κοινοτικό Γήπεδο Κοράκου. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοράκου (ΚΣΚ) υπέβαλε αίτημα στον Οργανισμό για 

επιχορήγηση κατασκευής κερκίδων χωρητικότητας 500 θεατών και 

εσωτερικής περίφραξης στο υφιστάμενο Κοινοτικό γήπεδο, με προϋπολογισθέν 

κόστος €249.286 συν ΦΠΑ. 

Σε σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού (ΤΥ) προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή του ΚΟΑ (Γ∆), αναφέρεται ότι σε περίπτωση έγκρισης το ποσό 

επιχορήγησης ανέρχεται στα €120.006, και γίνεται εισήγηση όπως λόγω της 
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υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, της σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού 

του ΚΟΑ για το 2012 και την ύπαρξη άλλων γηπέδων (Κακοπετριάς και 

Κυπερούντας) στην περιοχή, να αποτελέσουν τα γήπεδα αυτά ένα σύμπλεγμα 

τόσο για προπονήσεις όσο και αγώνες, χωρίς να χρειαστεί η περαιτέρω 

χρηματοδότηση νέων γηπέδων ποδοσφαίρου από τον ΚΟΑ. 

Το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Οκτώβριο 2011 όπως εγκρίνει 

συνολικό ποσό επιχορήγησης €120.006, νοουμένου ότι το ΚΣΚ αποδεχθεί 

γραπτώς ότι το γήπεδο θα παραχωρείται και για τις ανάγκες άλλων 

Σωματείων της γύρω περιοχής.  

Σε νέο σημείωμα των ΤΥ προς τον Γ∆, αναφέρεται ότι το ΚΣΚ δεν 

ακολούθησε τις νενομισμένες διαδικασίες που υποδείχθηκαν από τον ΚΟΑ, 

και ότι χρησιμοποίησαν μία διαδικασία κατασκευής η οποία δεν είναι 

επιτρεπτή, δηλαδή την αγορά των υλικών κατασκευής από το ίδιο το ΚΣΚ και 

την απευθείας ανάθεση των εργασιών σε διάφορους υπεργολάβους. Τέλος 

γίνεται εισήγηση όπως καταβληθεί στο ΚΣΚ το ποσό των €81.730, που 

αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% επί του πραγματικού συνολικού κόστους του 

έργου (€166.798 συν ΦΠΑ), σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται 

από το ∆.Σ. του Οργανισμού σε περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι 

νενομισμένες διαδικασίες.  

Το ∆.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε όπως εγκρίνει ποσό €108.418,40, που 

αντιστοιχεί σε αυξημένο ποσοστό 65% επί του ποσού €166.798, με την 

προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μετεξέλιξη σε περιφερειακό στάδιο.  

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων τιμολογίων, ο Οργανισμός προχώρησε στην 

πληρωμή του ΚΣΚ με ποσό €97.205,90 αντί €108.418,40. 

Παρατηρήσαμε ότι η έγκριση του ποσού των €97.205,90 δεν δικαιολογείται, 

εφόσον δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορηγήσεων του 

Οργανισμού, όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού, μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012, 

ότι το εν λόγω Σωματείο επιχορηγήθηκε με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια, 

επειδή είχε αναβαθμιστεί σε κατηγορία της ΚΟΠ. 
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(iii) «Λεβέντειο» Στάδιο Εθνικού ∆ευτεράς. Το Σωματείο του Εθνικού ∆ευτεράς 

υπέβαλε τον Μάρτιο 2008 αίτημα στον Οργανισμό για επιχορήγηση της 

ανακαίνισης του υφιστάμενου σταδίου, με προϋπολογισθέν κόστος €318.769 

συν ΦΠΑ. 

Σε σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού (ΤΥ) προς τον 

Γενικό ∆ιευθυντή του ΚΟΑ (Γ∆), γίνεται εισήγηση όπως εγκριθεί η καταβολή 

στο Σωματείο συνολικού ποσού επιχορήγησης €158.285, εισήγηση που 

εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Οργανισμού. 

Στη συνέχεια το Σωματείο υπέβαλε στον Οργανισμό τα τελικά έγγραφα και 

σχέδια ζητώντας την έγκριση του Οργανισμού για την προκήρυξη του 

διαγωνισμού, με νέο προϋπολογιζόμενο κόστος €240.000. 

Μετά τη σχετική έγκριση, το Σωματείο προκήρυξε προσφορές, με τη 

χαμηλότερη έγκυρη προσφορά να ανέρχεται στα €242.316 συν ΦΠΑ. Επειδή 

το Σωματείο δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσό πέραν της 

επιχορήγησης από τον ΚΟΑ, προχώρησε στην ακύρωση των προσφορών.  

Το ∆.Σ. του Οργανισμού ενέκρινε τον Μάιο 2011 ποσό €35.000 ως πρόσθετη 

επιχορήγηση στο Σωματείο, πέραν των €158.285, ώστε να καταστεί δυνατή η 

εκτέλεση του έργου.  

Το ∆.Σ. επικύρωσε τον ∆εκέμβριο 2011, την κατακύρωση της προσφοράς 

στο χαμηλότερο έγκυρο προσφοροδότη έναντι ποσού €219.781 συν ΦΠΑ. 

Με νέα απόφαση του ∆.Σ., τον Φεβρουάριο 2012 καθορίστηκε το συνολικό 

ποσό της επιχορήγησης προς το Σωματείο σε €182.267 (€147.267 + €35.000), 

αναγνωρίζοντας ότι το ποσό των €35.000 συνιστά υπέρβαση των κριτηρίων 

του Οργανισμού, και επειδή το στάδιο θα λειτουργήσει ως περιφερειακό 

γήπεδο ικανοποιώντας τις ανάγκες και άλλων ποδοσφαιρικών Σωματείων 

της περιοχής. 

Παρατηρήσαμε ότι το ∆.Σ. του Οργανισμού προέβη σε υπέρβαση του 

μέγιστου ποσού επιχορήγησης που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθεί στο 

Σωματείο, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ με το 

ποσό των €35.000. Συγκεκριμένα, με ποσό κατακύρωσης του διαγωνισμού 

τα €219.781 συν ΦΠΑ, το Σωματείο εξασφάλισε την έγκριση του ∆.Σ. του 

Οργανισμού για επιχορήγηση των εργασιών με το συνολικό ποσό των 
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€182.267, δηλαδή με ποσοστό περίπου 83%, ενώ το μέγιστο ποσοστό που 

καθορίζεται στα κριτήρια επιχορηγήσεων του Οργανισμού είναι 65%.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού τον Ιούνιο 

2012, η συμπληρωματική χορηγία που εγκρίθηκε αφορούσε στην περαιτέρω 

αναβάθμιση του εν λόγω σταδίου, ώστε να εξυπηρετούνται και άλλες ομάδες 

της ευρύτερης περιοχής ∆ευτεράς. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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