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1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα του ΚΟΑ ανήλθαν σε €28.914.073 σε σύγκριση με 

€27.748.518 το 2015 (αύξηση κατά €1.165.555 ή 4.2%), από τα οποία ποσό 

ύψους €25,9 εκ. (€25,2 εκ. το 2015) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 90% 

των εσόδων (91% το 2015). 

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €29.117.606 σε σύγκριση με 

€27.635.914 το 2015 (αύξηση κατά €1.481.692 ή 5,4%). Παρατηρήθηκαν αυξήσεις 

εξόδων κυρίως στις χορηγίες αθλητικών φορέων κατά €519.861 (4,5%), ενώ 

παρατηρήθηκε μείωση κυρίως στα διοικητικά έξοδα κατά €199.264 (13,2%) και στα 

έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων κατά €119.430 (2,9%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους  

€203.533, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €112.604 το 2015. Το έλλειμμα 

οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη απομείωσης εισπρακτέων ύψους €1.386.367 η 

οποία υπερκάλυψε την  αύξηση της κρατικής επιχορήγησης και την αύξηση στα 

έσοδα από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους, τα οποία μειώθηκαν κατά 

€700.000 και €252.612, αντίστοιχα.  

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2016  2015 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,69  0,76 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 90%  91% 

Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου και 
έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

24%  25% 

(ε) Δάνειο.   

Στις 2.10.2009  ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία για τη σύναψη δανείου ύψους 

€24 εκ. με επιτόκιο 6-months Euribor + margin 1.62%, με συνεπακόλουθο να 

πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την αποπληρωμή του 

τοκοχρεολυσίου.  
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Η κατάσταση του υφιστάμενου δανείου και των πληρωτέων δόσεων για τα 

τελευταία τρία χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 2016 2015  2014 

 € €  € 

Υπόλοιπο δανείου στις 31.12 14.769.231 16.615.385  18.461.538 

Πληρωτέες δόσεις δανείων (κεφαλαίου 
και τόκων)   2.085.415 2.166.522 2.153.663 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού και τον Δήμο 

Γεροσκήπου  (2016 : €588.472, 2015 : €515.631).  

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα δάνεια αυτά για τον λογιστικό 

χειρισμό/παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑ, αναμένει ο ΚΟΑ τις 

συγκεκριμένες/θέσεις της PWC, η οποία επιθεωρεί τις οικονομικές καταστάσεις, 

προτού υποβληθούν για έλεγχο στην Υπηρεσία μας. 

Ο Οργανισμός δεν τηρεί διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των δανείων 

αυτών και φαίνεται να μην λαμβάνει πάντα τα αναγκαία αποδεικτικά  στοιχεία 

όπως για παράδειγμα, τραπεζικές καταστάσεις ή τυχόν νέες αναθεωρημένες 

συμπεριλαμβανομένου και στο τέλος του χρόνου. Για παράδειγμα για το δάνειο 

της ΚΟΕ δεν είχαν ληφθεί οι τραπεζικές καταστάσεις ή τυχόν νέες αναθεωρημένες  

συμφωνίες. Για το δάνειο του Δήμου Γεροσκήπου δεν υπήρχαν οι τελικές 

συμφωνίες και οι τραπεζικές καταστάσεις στο τέλος του χρόνου. 

Επιπρόσθετα το δάνειο της ΚΟΕ φέρει επιτόκιο το βασικό + περιθώριο 2,72% το 

οποίο είναι υψηλότερο από τα άλλα δάνεια.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 

των επιτοκίων για το δάνειο της ΚΟΕ. Επίσης, ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 

λαμβάνει από την ΚΟΕ, τον Δήμο Γεροσκήπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο του 

Αγρού όλες τις τυχόν διαφοροποιήσεις συμφωνίες και να ενημερώνεται κατάλληλα 

έτσι ώστε να παρακολουθεί τα δάνεια αυτά, συμπεριλαμβανομένου και των 

επιτοκίων τους. Αναμένεται επίσης, λόγω των υπερχρεώσεων που προέκυψαν σε 

διάφορες περιπτώσεις οι οποίες εντοπίστηκαν πρόσφατα, ο ΚΟΑ να ελέγξει όλες 

τις χρεώσεις για δανειακές συμβάσεις, είτε έληξαν είτε όχι, από το 2005 και 

μετέπειτα. 
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Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε στις 9.6.2017 ότι οι Οργανισμοί που 

σύναψαν τα δάνεια δεν έκαναν οποιαδήποτε αλλαγή στις δανειακές τους 

συμβάσεις από τις αρχικές.  

Όσο αφορά το δάνειο της ΚΟΕ, ο Οργανισμός, μας πληροφόρησε ότι  

επικοινώνησε με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανάφερε ότι το επιτόκιο είναι ήδη 

αρκετά χαμηλό και δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση.   

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, ο ΚΟΑ συζήτησε το θέμα του λογιστικού 

χειρισμού/παρουσίασης των δανείων στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑ με 

την PwC, η άποψη της οποίας είναι ότι θα πρέπει ο ΚΟΑ να ζητήσει  νομική 

γνωμάτευση για το είδος της δέσμευσης που δημιουργείται.   

Η Υπηρεσία μας συστήνει και πάλι όπως τα επιτόκια επί των δανείων 

παρακολουθούνται και όπως ο Οργανισμού μεριμνά ανάλογα για την όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη μείωσή τους. 

(στ) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις. 

(i) Δήμος Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού.  Ο Δήμος Στροβόλου 

είχε καταχωρίσει τον Μάιο 2007, τον Απρίλιο 2010, τον Μάιο 2011, τον Μάιο 

2012, τον Σεπτέμβριο 2014, Μάρτιο 2016 και Μάρτιο 2016 αγωγές εναντίον 

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

€231.984, €908.553, €552.655 και €95.559 αντίστοιχα, πλέον 10% 

επιβάρυνση, πλέον 8% τόκο, πλέον έξοδα και ΦΠΑ, για δικαιώματα φόρου 

θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο 

από 3.10.2002 μέχρι 31.12.2012.  

Η αγωγή που καταχωρίστηκε τον Απρίλιο 2010, εκδικάστηκε και το δικαστήριο εξέδωσε 

απόφαση στις 29.5.2012 εναντίον του Οργανισμού και ως εκ τούτου ο Οργανισμός 

πρέπει να καταβάλει στον Δήμο ποσό ύψους €812.657, συν 10% ως νόμιμη 

προσεπιβάρυνση επί του ποσού, νόμιμο τόκο, έξοδα και ΦΠΑ, το οποίο αφορά 

δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για 

την περίοδο από 1.6.2007 μέχρι 31.12.2008. Καταχωρήθηκε από τον Οργανισμό 

αναθεωρητική έφεση για την πιο πάνω απόφαση, στις 11.6.2012. Στις 30.1.2014, 

και ενώ εκκρεμούσε προς εκδίκαση η αίτηση του Οργανισμού για αναστολή 

εκτέλεσης της απόφασης, η οποία καταχωρήθηκε στις 29.11.2013, στα πλαίσια 

μονομερούς αίτησης του Δήμου, το Δικαστήριο έκδωσε προσωρινό διάταγμα 
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κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, με βάση το οποίο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

κατακράτησε το ποσό του €1,1 εκ. από την κρατική χορηγία του Οργανισμού για το 

2014 μέχρι την εκδίκαση της έφεσης του Οργανισμού. 

Ακολούθως, από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στάλθηκε επιστολή προς 

τον Γενικό Λογιστή, τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική 

Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), με αρ. Φακ. 

Γ.Ε./Αρ./Δ./117/14, ημερ. 27.3.2014, με την οποία τους πληροφόρησε ότι στις 

21.3.2014, ημερομηνία κατά την οποία ήταν ορισμένη η αίτηση για έκδοση 

διατάγματος κατάσχεσης εναντίον της Δημοκρατίας, δόθηκαν οδηγίες όπως ο 

Οργανισμός καταχωρίσει ένσταση στην πιο πάνω αίτηση και, επιπρόσθετα 

ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει στην κατοχή της η Δημοκρατία είναι δεσμευμένο 

και ότι αναμένει το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας. 

Ακολούθως, στις 8.7.2014, μετά από απαίτηση/αίτημα του ΚΟΑ εκδόθηκε 

απόφαση για αναστολή οποιουδήποτε μέτρου εκτέλεσης της απόφασης 

ημερομηνίας 29.5.2012, υπό τους όρους (i) να κατατεθεί τραπεζική εγγύηση για το 

ποσό των €50.000 από τον Οργανισμό στον Πρωτοκολλητή και (ii) ο Οργανισμός 

να καταβάλει στον Δήμο Στροβόλου το ποσό των €2.000 πλέον ΦΠΑ, ως 

δικηγορικά έξοδα,  όροι οι οποίοι εκτελέστηκαν. Σημειώνεται ότι καταχωρίστηκε νέα 

Έφεση στις 22.7.2014, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία 

του ελέγχου (Μάιος 2016). 

Επιπρόσθετα η αγωγή που καταχωρίστηκε τον Μάιο του 2011, εκδικάστηκε και το 

Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση, στις 22.12.2015,  εναντίον του Οργανισμού για το 

ποσό των €1.154.250,74, πλέον νόμιμο τόκο, πλέον έξοδα όπως θα υπολογισθούν 

από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. Το ποσό αυτό αφορά 

δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την 

περίοδο από 1.1.2009 μέχρι 24.10.2010. Στις 29.12.2015, ο ΚΟΑ έχει καταχωρήσει 

την Έφεση αρ. 8/16 εναντίον της απόφασης αυτής του Δικαστηρίου, για την οποία 

αναμένεται η ημερομηνία ορισμού της ακρόασης της από το Δικαστήριο. Αναφορικά 

με την υπόθεση αυτή, στις 21.11.2012, ο Δήμος Στροβόλου καταχώρησε Αίτηση για 

Συνοπτική Απόφαση, και ο ΚΟΑ καταχώρησε ένσταση στις 12.3.2013. Στις 17.4.2013 

ο Δήμος Στροβόλου καταχώρησε Αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση, η 

οποία έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα την καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης εκ μέρους του Δήμου Στροβόλου. Στη συνέχεια, 
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ο ΚΟΑ καταχώρησε με τη σειρά του αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση, η 

οποία ωστόσο απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Στις 25.6.2014, ο ΚΟΑ καταχώρησε 

την Έφεση αρ. 190/14 εναντίον της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, για την 

οποία αναμένεται η ημερομηνία ορισμού της ακρόασής της. 

Επίσης, εκδικάστηκε η υπόθεση που καταχωρίστηκε το Σεπτέμβριο του 2014. Στην 

πιο πάνω υπόθεση ο Δήμος αξίωνε από τον ΚΟΑ το ποσό των €908.553,24 ως 

οφειλόμενο υπόλοιπο λογαριασμού τέλους θεάματος σχετικά με ποδοσφαιρικούς 

αγώνες που έλαβαν χώρα στο στάδιο ΓΣΠ, στον Στρόβολο, εντός των Δημοτικών 

Ορίων Στροβόλου, από 17.5.2011 μέχρι 31.12.2012, πλέον ποσό €90.855,32 ως 

προσεπιβάρυνση 10%, πλέον νόμιμο τόκο, έξοδα και Φ.Π.Α. 

Στις 4.9.2015, ο Δήμος Στροβόλου καταχώρησε Αίτηση για Συνοπτική Απόφαση με 

τη δικαιολογία ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τον Οργανισμό στην 

Υπεράσπιση του ανήκουν στη σφαίρα του διοικητικού δικαίου και ότι το εν λόγω 

Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας. 

Ο Οργανισμός καταχώρησε Ένσταση στις 16.11.2015. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο 

αποδέκτηκε τις θέσεις του Δήμου και στις 29.1.2016 εξέδωσε Απόφαση υπέρ του 

Δήμου και εναντίον του Οργανισμού ως η αξίωση του ενάγοντα. 

Εναντίον της Απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ημερομηνίας 29.1.2016, 

καταχωρήθηκε από τον Οργανισμό η Έφεση αρ. 68/16, η εκδίκαση της οποίας 

εκκρεμεί.  

Η αγωγή που καταχωρίστηκε τον Μάιο 2012, εκδικάστηκε και το δικαστήριο 

εξέδωσε απόφαση στις 27.4.2016 εναντίον του Οργανισμού, για το ποσό των 

€231.983,57 πλέον 10% νόμιμη επιβάρυνση, ήτοι €23.198,36, πλέον 10% νόμιμη 

επιβάρυνση επί ποσού €255.181,93, ήτοι €25.518,19, πλέον νόμιμο τόκο, έξοδα 

και ΦΠΑ, το οποίο αφορά δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικούς 

αγώνες στο στάδιο ΓΣΠ που έλαβαν μέρος κατά την περίοδο 25.10.2010 μέχρι 

16.5 2011. Στις 6.5 2016, ο ΚΟΑ έχει καταχωρίσει την υπ’ αριθμό Έφεση Ε232/16 

εναντίον της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, η εκδίκαση της οποίας 

εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2017).   

Σημειώνεται, επίσης, ότι, το συνολικό ποσό των αγωγών, το οποίο ανέρχεται σε 

€6.844.144,35, συμπεριλαμβάνεται ως «Σημείωση για Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις» 

στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το έτος που έληξε στις 31 
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Δεκεμβρίου 2016. To ΔΣ του ΚΟΑ, με βάση τις εκτιμήσεις του νομικού του 

συμβούλου δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε υποχρέωση επειδή δεν θεωρεί 

πιθανή οποιαδήποτε υποχρέωση. 

Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της κατάργησης από τον Οργανισμό του 

αθλητοσήμου, μελλοντικά δεν αναμένεται να υπάρχουν τέτοιου είδους 

προβλήματα/αγωγές. 

(ii) 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, αναφορικά με απώλειες και ζημιές που υπέστη 

σε σχέση με την ανέγερση του Πολυπροπονητηρίου στη Λευκωσία, η 

οποία ακόμα εκκρεμεί. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε 

διαιτησία με εργοληπτική εταιρεία που επικαλείται καθυστερήσεις για 

αποζημιώσεις ύψους €3.090.425. Οι εργολήπτες γνωστοποίησαν 

γραπτώς στον Οργανισμό την πρόθεση τους να καταχωρίσουν αίτηση 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την απομάκρυνση του 

διαιτητή και διορισμού νέου προς αντικατάσταση του. Όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, η ημερομηνία ορισμού της εκδίκασης της πιο πάνω 

υπόθεσης εκκρεμεί.  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.).   

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εκκρεμούν, συμπεριλαμβάνονται ως «Σημείωση για 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις» στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Σύσταση: Λόγω του πολύ μεγάλου ύψους των υποβληθεισών απαιτήσεων, η 

Υπηρεσία μας, κατά τον έλεγχο του 2013, εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός 

παραπέμψει μέσω του ΥΠΠ, τα θέματα αυτά στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών 
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και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για να τον συμβουλεύσει σχετικά. Ο Οργανισμός με 

επιστολή του στο ΥΠΠ την 1.9.2015, του ζήτησε όπως το ίδιο παραπέμψει τα 

θέματα αυτά στην ΚΕΑΑ.  

Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι μια υπόθεση ευρίσκεται στα 

Δικαστήρια και ότι με την ψήφισή των περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων 

Συμβάσεων των Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Κανονισμών του 2016 (ΚΔΠ 38/2016), ο ΚΟΑ μπορεί πλέον και 

απευθείας να αποταθεί στην ΚΕΑΑ. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι το ΔΣ 

αποφάσισε την παραπομπή του όλου θέματος στην ΚΕΑΑ. 

3. Προϋπολογισμός.    

(α)  Έγκριση του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός για το 

2016 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 

30.9.2015. Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο ΥΠΠ αρχικά στις 13.7.2015. Μετά 

από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών ημερ.15.9.2015, ο Προϋπολογισμός 

αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο ΥΠΠ στις 30.9.2015.     

Στις 22.10.2015 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε στη 

Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 25.2.2016 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 

11.3.2016. Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2016. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από 1.3.2016 

μέχρι 11.3.2016 ήταν νομικά ακάλυπτες. 

(β)  Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2016.  

(i) Παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω υπερβάσεις σε Κονδύλια του Κεφαλαίου 2 

«Χορηγίες» του Προϋπολογισμού, συνολικού ποσού ύψους €861.994, 

από το οποίο για €700.302 όμως δεν χρειάζεται η καταβολή χορηγίας 

αφού στο σύνολο του ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ παρουσιάζει 

υπέρβαση ποσού μόνο €161.692. 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

9 
 

 

Κεφάλαιο/ 
Άρθρο 

 
Περιγραφή Άρθρου 

Προϋπολογισθέν 
ποσό 

Πραγματική 
δαπάνη 

 
Υπέρβαση 

   € €  € 

02-01  Επιχορηγήσεις     

02-01-02  Επιχορηγήσεις Αθλητικών 
Φορέων 8.065.500 8.765.802 

 
700.302 

02-11  Εθνική Αρχή 
Στοιχημάτων   

 

02-11-01  Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 500.000 661.692  161.692 

  ΣΥΝΟΛΟ    861.994 

Σύσταση: Θα πρέπει να μην διενεργούνται  υπερβάσεις Κονδυλίων του 

Προϋπολογισμού προτού ψηφιστεί η σχετική συμπληρωματική 

νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(4) του Νόμου, 

κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που 

προδιαγράφεται στα άρθρα 4(1) και 4(2) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα 

και οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Κονδύλια από τα οποία έγινε 

η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση 

που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

 Ο Οργανισμός παρόλο ότι, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος, 

παρακολουθεί τον Προϋπολογισμό, εντούτοις διενεργεί πληρωμές καθ΄ 

υπέρβαση των Κονδυλίων. 

(ii)  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου έγιναν διορθωτικές εγγραφές, οι οποίες, 

ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέες πρόσθετες υπερβάσεις. Ετοιμάστηκε 

πίνακας, ο οποίος μετά την έγκρισή του από το ΔΣ του Οργανισμού θα 

υποβληθεί για έγκριση στο ΥΠΠ, το οποίο θα τον καταθέσει στη Βουλή. 

(γ)  Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Ο Τροποποιητικός του 2016, το ύψος 

του οποίου ανέρχεται σε €861.994, εγκρίθηκε από το  ΔΣ στις 16.3.2017, 

υποβλήθηκε στο ΥΠΠ στις 17.3.2017 και την ίδια ημερομηνία προωθήθηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκρισή του. 

Αναμένεται η υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, και ακολούθως 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του.  

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρείται ενήμερη για τυχόν εξελίξεις. 

(δ)  Καταστάσεις Ανάλυσης Προϋπολογισμού Διαπιστώθηκε ότι σε μια από τις εν 

λόγω μηχανογραφημένες καταστάσεις οι οποίες εξάγονται αυτόματα από το λογισμικό 

σύστημα του Οργανισμού και στην οποία φαίνεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 
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παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες.  Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίστηκε στο 

Κεφάλαιο 2, «Χορηγίες», στο οποίο στην στήλη  «τελικός προϋπολογισμός», 

παρουσιάζεται το ποσό των €8.755.300, ενώ το ορθό ποσό είναι €8.777.200. Επίσης, 

στη στήλη «υλοποίηση προϋπολογισμού» παρουσιάζεται το ποσό των €8.755.257,80 

ενώ σύμφωνα με το ισοζύγιο του Οργανισμού, το  αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 

€8.765.801,75.  

Σύσταση:  Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός μεριμνήσει για τον εντοπισμό των 

διαφορών και ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία μας, και όπως φροντίσει να μην 

παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το πρόβλημα σε μια από τις 

Καταστάσεις Ανάλυσης Προϋπολογισμού έχει εντοπιστεί και έχει ζητηθεί από τον 

προγραμματιστή να την διορθώσει.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι στα πλαίσια 

αναβάθμισης του λογισμικού αναμένεται και αναβάθμισή της. 

4. Προγράμματα.   

(α) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Οι αθλητές που είναι ενταγμένοι στο Σχέδιο 

Υψηλής Επίδοσης, εκτός από τα ποσά προετοιμασίας, λαμβάνουν μηνιαίες 

παροχές οι οποίες, για τα τελευταία έτη μέχρι και το 2016, ανέρχονταν σε €1.000, 

€800, €550 και €350 για Ολυμπιονίκες και αθλητές Α’, Β’ και Γ΄ κατηγορίας, 

αντίστοιχα. Επίσης, οι προπονητές του κάθε αθλητή λάμβαναν ποσά €400, €350, 

€300 και €250, αντίστοιχα.  Όπως διαπιστώθηκε, από το 2017, για τους αθλητές 

που είναι ενταγμένοι στην κατηγορία των Ολυμπιονικών που δεν ήταν ενταγμένοι 

στο ΣΕΑ, οι χαριστικές παροχές αυξήθηκαν σε €2.750, ενώ οι αθλητές που είναι 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ, εξακολουθούν να λαμβάνουν μηνιαίες παροχές €1.000 

επιπρόσθετα από τις μηνιαίες απολαβές που λαμβάνουν μέσω του ΣΕΑ, με τη 

δικαιολογία ότι, οι αθλητές του ΣΕΑ έχουν την ευχέρεια να συμπληρώσουν ποσά 

για τις προετοιμασίες τους από τις μηνιαίες απολαβές του ΣΕΑ, ενώ οι υπόλοιποι 

που δεν είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ όχι. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι μηνιαίες παροχές δίνονταν για 9 μήνες τον χρόνο το 2015 

και αυξήθηκαν σε 10 το 2016 και 11 το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρακτικά της 

Επιτροπής στα οποία εγκρίθηκαν οι Οδηγοί του 2016 και 2017, δεν γίνεται αναφορά 

ως προς τους λόγους που κρίθηκαν αναγκαίες οι αυξήσεις στους μήνες καταβολής 

των παροχών και του ύψους των μηνιαίων παροχών των αθλητών που είναι 
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ενταγμένοι στην κατηγορία των Ολυμπιονικών που δεν ήταν ενταγμένοι στο ΣΕΑ και 

ότι στα πρακτικά της 1ης συνεδρίας της Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης ημερ. 9.2.2016, 

στην οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός του Σχεδιασμού για το 2016, αναφέρεται ότι 

αρμόδιος Λειτουργός για τον Σχεδιασμό εξέφρασε την διαφωνία του για την αύξηση 

από εννέα σε δέκα μήνες αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του τα οποία όμως δεν 

είναι καταγραμμένα στα πρακτικά. 

Η δαπάνη από το 2011 μέχρι το 2016 ήταν η ακόλουθη: 

Έτος Δαπάνες

€ 

2011 618.798 

2012 574.593 

2013 393.595 

2014 388.951 

2015 455.189 

2016 573.616 

Όπως παρατηρείται, μετά τη μείωση της δαπάνης λόγω της δυσμενούς 

οικονομικής κατάστασης της Κυπριακής Οικονομίας, η δαπάνη το 2016 ανήλθε 

στα επίπεδα του 2012, παρόλο που ο συνολικός προϋπολογισμός του ΚΟΑ 

εξακολουθεί να μειώνεται για τον ίδιο λόγο. Όπως φαίνεται, ο ΚΟΑ δίνει βαρύτητα 

στο Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, ίσως εις βάρος άλλων αναπτυξιακών δαπανών, οι 

οποίες παραμένουν μειωμένες. 

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή μας για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων  του 2015, ορισμένοι από τους αθλητές έχουν ενταχθεί και στο 

Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ), με αποτέλεσμα να παίρνουν από 

τον ΚΟΑ τεράστια ποσά κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται και στην 

παράγραφο 6 πιο κάτω, κατά το 2016, αθλητρια έλαβε από τον ΚΟΑ συνολικό 

ποσό ύψους €106.442. Επιπρόσθετα έλαβε και €4.000 ο προπονητής της.  

Στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

του 2015, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι παροχές που λαμβάνουν αφορούν 

συμπληρωματική στήριξη τους σε ότι αφορά τη διατροφή, μετακίνηση και γενικά 

έξοδα που αφορούν την καθημερινή τους διαβίωση ως αθλητές με εξειδικευμένη 

διατροφή και διαβίωση και ότι η μηνιαία παροχή δεν αποτελεί μηνιαίο μισθό.  

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5 πιο κάτω, το ΣΕΑ έπαψε να εφαρμόζεται 

για νέους αθλητές από τον Φεβρουάριο 2003 και στη θέση του λειτούργησε το 
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Σχέδιο Υψηλών Παροχών, όμως, όπως παρατηρήθηκε, για τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω εφαρμόζονται παράλληλα και τα δύο. Όσον αφορά τα 

έξοδα για προετοιμασίες, αυτά καλύπτονται από το Σχέδιο για τις προετοιμασίες, 

το οποίο θα μπορούσε να δίνεται, όχι μόνο ανάλογα με τις επιτυχίες των αθλητών, 

αλλά και σύμφωνα με  τις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες τους, αφού η 

προετοιμασία για κάθε αγώνισμα έχει διαφορετικό κόστος. 

Αναφορικά με τα σχόλια στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τον έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων του 2015, ότι συνήθως προτού οι αθλητές/τριες 

εξασφαλίσουν την επιτυχία για ένταξη σε οποιοδήποτε σχεδιασμό, το οικονομικό 

βάρος, δεκάδων χιλιάδων ευρώ το έχει η ίδια η οικογένεια για 15-20 χρόνια και ότι 

τα ποσό που λαμβάνουν οι αθλητές/τριες υψηλού επιπέδου που είναι ενταγμένοι 

στο Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, αλλά και στο ΣΕΑ (συνήθως τα ποσά που 

λαμβάνουν από το ΣΕΑ), τα επανεπενδύουν στο μεγαλύτερο τους μέρος, αν όχι 

και όλα, στις αθλητικές τους ανάγκες, σημειώνεται ότι και οι αθλητές που δεν είναι 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ αλλά είναι ενταγμένοι μόνο στο Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης, 

έχουν το ίδιο οικονομικό βάρος, αλλά λαμβάνουν μόνο τις μηνιαίες παροχές που 

προνοεί ο σχεδιασμός, οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που 

λαμβάνουν οι αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

Σύσταση:  Χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά η πρακτική για τους αθλητές που είναι 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ, κατά πόσο, ως θέμα αρχής, δεν θα πρέπει να 

παραχωρούνται επιπρόσθετα και μηνιαίες παροχές από το Σχέδιο Υψηλής 

Επίδοσης, αφού το ΣΕΑ  εξασφαλίζει επαγγελματικά τους αθλητές που είναι 

ενταγμένοι, με την παροχή μηνιαίου μισθού και μάλιστα, με ποσά πολύ 

μεγαλύτερα από τις μηνιαίες παροχές του Σχεδίου Υψηλής Επίδοσης. Επίσης, να 

εξεταστεί η περίπτωση τα ποσά για προετοιμασίες να δίνονται, όχι μόνο ανάλογα 

με τις επιτυχίες των αθλητών, αλλά και σύμφωνα με  τις πραγματικές επιλέξιμες 

δαπάνες τους, αφού η προετοιμασία για κάθε αγώνισμα έχει διαφορετικό κόστος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το 2016 ήταν Ολυμπιακή 

χρονιά με αυξημένες υποχρεώσεις των αθλητών τόσο σε προετοιμασίες όσο και 

σε αγώνες και για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπήρξε αύξηση της δαπάνης μιας και 

εντός του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης εντάχθηκε πρόνοια για «Εξειδικευμένη 

Προετοιμασία» για όσους αθλητές εξασφάλισαν πρόκριση. Επίσης ο Σχεδιασμός 
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στήριξε αθλητές που δεν ήταν ενταγμένοι μεν στον Σχεδιασμό, αλλά η Επιτροπή 

έκρινε ότι ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση οπόταν δικαιολογείτο η στήριξη τους. 

Σε ότι αφορά την διαφωνία του αρμόδιου Λειτουργού στην αύξηση από εννέα σε 

δέκα μήνες των μηνιαίων παροχών αυτή έγινε λόγω της ανησυχίας του στο κατά 

πόσο το υπάρχον κεφάλαιο του Σχεδιασμού θα κάλυπτε τις αυξημένες δαπάνες. 

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

Σχετικά με το πιο πάνω σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2016 ύψους 

€1.200.000 (2015: €1.200.000). Οι πραγματικές δαπάνες για το 2016 ανήλθαν σε 

€1.224.576 (2015: €1.198.029). Η υπέρβαση των €24.576 οφείλεται στην ένταξη 

των πρωταθλημάτων αγοριών/κοριτσιών της Καλαθοσφαίρισης ηλικίας U15 και 

καλύφθηκε από εξοικονομήσεις άρθρων του ιδίου κεφαλαίου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι τo ΕΣΥΑΑ συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998 και σκοπός 

του είναι να υποστηρίζει τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού, 

μέσω των σωματείων και των συλλόγων, ενισχύοντάς τις σε συγκεκριμένους 

τομείς. Σύμφωνα με τον Οδηγό του ΕΣΥΑΑ, απαραίτητη προϋπόθεση της 

επιτυχούς πορείας και εφαρμογής του Σχεδίου είναι η συνεχής παρακολούθηση 

και αξιολόγησή του. Όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει γίνει εδώ και χρόνια αξιολόγηση 

του πιο πάνω Σχεδίου. Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας  για τον έλεγχο του 2015 

είχαμε εισηγηθεί ότι επειδή έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από την εφαρμογή του 

πιο πάνω Σχεδίου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι σκοποί και στόχοι του 

έχουν επιτευχθεί και κατά πόσο χρειάζονται αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης 

και της οικονομικής πτυχής του θέματος. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 

Οργανισμός δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε αξιολόγηση του θεσμού. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές του για να 

προχωρήσει σε αξιολόγηση κατά πόσον οι σκοποί και οι στόχοι του Σχεδίου έχουν 

επιτευχθεί και κατά πόσον χρειάζονται αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης και 

της οικονομικής πτυχής του θέματος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

προχωρήσει σε προκήρυξη προσφοράς αξιολόγησης του σχεδιασμού. 
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(γ)   Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) και Πρόγραμμα Εθνικής Φρουράς.  

 Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα ΑΓΟ ανήλθαν σε €1.205.220, σε σύγκριση με €1.116.650 

το 2015 (αύξηση κατά €88.570 ή 7,93 %) 

 Έξοδα. Σχετικά με τα πιο πάνω προγράμματα εγκρίθηκε 

Προϋπολογισμός για το 2016 ύψους €2.542.000 ( 2015: €2.542.000). 

Οι πραγματικές δαπάνες για το 2016 ανήλθαν σε €2.539.597, σε 

σύγκριση με €2.467.700 το 2015 (αύξηση κατά €71.897  ή 2,91 %). 

Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει το θέμα και να καταβάλει 

συγκεκριμένες προσπάθειες με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων για αύξηση 

των εσόδων των προγραμμάτων, καθώς το έλλειμμα που προκύπτει είναι ψηλό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το πρόγραμμα του ΑΓΟ 

αποτελεί κοινωνική προσφορά της πολιτείας προς τους πολίτες δίνοντας τους την 

ευκαιρία να αθληθούν με χαμηλό κόστος  και ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να 

δημιουργήσει επιπλέον εισοδήματα προς κάλυψη του ελλείμματος και ότι το 

πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να κοστολογείται χρηματικά αλλά με την θετική 

κοινωνική επίδραση που προσφέρει. 

Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 

από τον Οργανισμό για μείωση του ελλείμματος. 

5.   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 21 αθλητές ενταγμένοι 

στο ΣΕΑ, εκ των οποίων οι 15 έχουν ολοκληρώσει την αθλητική τους σταδιοδρομία 
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οι 6 είναι εν ενεργεία αθλητές, ενώ σημειώνεται ότι 2 ενταγμένοι αθλητές είχαν 

αποχωρήσει από το ΣΕΑ σε προηγούμενα έτη και εργοδοτούνται από τον 

Οργανισμό. 

Όπως αναφέρθηκε στην  επιστολή μας, ημερ. 23.5.2011, ο Οργανισμός, αλλά και 

κάποιες ομοσπονδίες, δεν ήταν ενήμεροι για το καθεστώς απασχόλησης του κάθε 

ενταγμένου αθλητή.  

Ενώ σκοπός του ΣΕΑ είναι 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 τη σχετική ομοσπονδία, ανάλογα με την επαγγελματική 

κατάρτισή τους, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το 

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

ή καθόλου, ενώ αμείβονται κανονικά. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο 

Οργανισμός κατά καιρούς, το πρόβλημα της πλήρους απασχόλησης όλων των 

ενταγμένων αθλητών, δεν έχει επιλυθεί ακόμη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) και στη 

Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) η οποία επιβεβαιώνει με επιστολή της 

προς το ΥΠΠ ημερ. 30.1.2015, ότι συγκεκριμένος πρώην αθλητής δεν 

απασχολείται πουθενά, και όμως εξακολουθεί να αμείβεται. 

Σημειώνεται ότι το ΥΠΠ, με επιστολή του, ημερ. 15.1.2015, προς τους Προέδρους 

των αθλητικών ομοσπονδιών, μέσω του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του 

Οργανισμού, τους ζήτησε να πληροφορήσουν την Ομάδα Έργου (βλέπε 

παράγραφο (γ) πιο κάτω) κατά πόσο (i) οι τοποθετημένοι μέσω του ΣΕΑ αθλητές 

στην κάθε Ομοσπονδία απασχολούνται με πλήρες ωράριο, πώς ελέγχονται για την 

τήρηση του ωραρίου και εάν αξιολογούνται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων 

τους, και (ii) αναφορικά με την ανάγκη για την τοποθέτηση των εν λόγω αθλητών 

στην ομοσπονδία τους, ότι εξακολουθεί να υπάρχει. Ακολούθως, ο Οργανισμός με 

επιστολή του προς τις ομοσπονδίες ΣΚΟΚ, ΚΟΕΑΣ, ΚΟΕΚ, ΚΙΟ και ΠΕΟΤΤ, ημερ. 

16.1.2015, κοινοποίησε την προαναφερόμενη επιστολή του ΥΠΠ. 

Από τις απαντήσεις των πέντε προαναφερόμενων ομοσπονδιών, διαπιστώθηκε 

και πάλι ότι οι ομοσπονδίες εξακολουθούν να μην είναι ενήμερες για το καθεστώς 

απασχόλησης κάποιων ενταγμένων αθλητών.  
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Σε συναντήσεις που έχει προβεί ο Οργανισμός με τις εμπλεκόμενες ομοσπονδίες, 

ημερ. 15.3.2017, διαφαίνεται ότι συγκεκριμένος πρώην αθλητής εξακολουθεί να 

μην απασχολείται, και όμως αμείβεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή 

της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος αθλητής δεν απασχολείται 

από τις 30.3.2015 και μετέπειτα, χωρίς να έχει γίνει καμία ενέργεια από τον ΚΟΑ, 

αλλά ούτε και από την εμπλεκόμενη Ομοσπονδία ώστε να εξευρεθεί εργασία για 

το άτομο αυτό. Επίσης, διαπιστώνεται ότι αρκετές από τις Ομοσπονδίες δεν 

παρέχουν πλήρη απασχόληση στους αθλητές, αλλά είναι υποχρεωμένες να το 

πράξουν λόγω του Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης.   

Σύσταση: Ανεξάρτητα από την προσπάθεια για θεσμοθέτηση νέου 

αναθεωρημένου Σχεδίου και την εισαγωγή νέου Πρότυπου Συμβολαίου για τους 

αθλητές που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΣΕΑ, η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι 

είναι απαράδεκτο να αμείβονται άτομα χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο και, 

ακόμα χειρότερα, χωρίς να απασχολούνται καθόλου και ζήτησε όπως ενημερωθεί 

για όλες τις σχετικές περιπτώσεις και τεθεί χρονοδιάγραμμα για πλήρη διευθέτηση 

του θέματος το συντομότερο δυνατό, εντός του 2017 το αργότερο. Ο ΚΟΑ θα 

πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ή ανάθεση περισσοτέρων 

καθηκόντων στα άτομα αυτά, ούτως ώστε να δικαιολογείται τουλάχιστον η 

αντιμισθία που λαμβάνουν. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης 

εργοδότηση των ενταγμένων αθλητών, όπως προνοεί το Σχέδιο, τότε θα πρέπει 

να τερματιστεί η αμοιβή όσων δεν μπορούν/θέλουν να απασχοληθούν. 

Παράλληλα, θα πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία για εισαγωγή του νέου 

Πρότυπου συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΣΕΑ το 

οποίο προνοεί ότι σε περίπτωση που μία Ομοσπονδία δεν έχει ανάγκη για 

εργοδότηση, ενός αθλητής της, να δύναται να αποσπάσει,  μεταθέσει ή 

μετακινήσει τον αθλητή για κάλυψη των αναγκών σε άλλη Ομοσπονδία. Η 

Υπηρεσία μας αναμένει να ενημερωθεί σχετικά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 9.6.017 ότι, λόγω της 

ανομοιομορφίας ένταξης των αθλητών στο Σ.Ε.Α., ο Οργανισμός ετοιμάζει 

πρότυπο συμβόλαιο το οποίο μετά τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 

φορείς θα το υποβάλει στο αρμόδιο Υπουργείο για τα περαιτέρω.  Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι, στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου 
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αθλητές αρνηθούν την εργοδότησή τους, ο Οργανισμός θα τερματίσει την 

καταβολή αμοιβής. 

(β)  Νέες εντάξεις στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης.  Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ΣΕΑ καταργήθηκε το 2003 και στη θέση του 

λειτουργούσε Σχέδιο Υψηλών Παροχών, βάσει του οποίου οι αθλητές και οι 

προπονητές λαμβάνουν για την επιτυχία τους ένα εφάπαξ χαριστικό ποσό. 

Ακολούθως, και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2009, το Σχέδιο Υψηλών Παροχών 

μετονομάστηκε 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 του ΔΣ του Οργανισμού αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα που θα 

παρουσιάζονται ενώπιον του».   

Ως αποτέλεσμα αυτής της δυνατότητας, αθλητές απολαμβάνουν τόσο τις 

χαριστικές παροχές όσο και τη μακροχρόνια αμοιβή τους μέσω του ΣΕΑ. 

Σημειώνεται ότι μετά το 2003, έχουν ενταχθεί στο ΣΕΑ ακόμα τέσσερεις αθλητές, 

ενώ κατά το 2013, 2014 και 2015 δεν έγινε καμία ένταξη. 

Ο Οργανισμός έχει δεσμευτεί ότι μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο 

αναθεωρημένο Σχέδιο, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμιά νέα ένταξη. 

Διαπιστώθηκε ότι αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ συνεχίζουν να λαμβάνουν 

και χαριστικές παροχές σύμφωνα με το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών και κατά τη 

διάρκεια του 2016. 

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω τρεις αθλητές, εκτός από τον ετήσιο ακαθάριστο 

μισθό τους, μέσω του ΣΕΑ έλαβαν για το 2016 και τα εξής ποσά στα πλαίσια του 

Σχεδίου Χαριστικών Παροχών: 

Αθλητής ΣΕΑ 
Χαριστικές 
Παροχές 

  €  € 

Πρώτος Αθλητής  31.715  55.000 

Δεύτερος Αθλητής  50.994  55.000 

Τρίτος Αθλητής  29.820  31.400 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συνεχίζει να θεωρεί ότι με την εφαρμογή της πρόνοιας 

για παροχή «τυχόν επαγγελματικής αποκατάστασης» σε αθλητές που έτυχαν 

χαριστικών παροχών με βάση Σχέδιο Χαριστικών Παροχών παρέχονται με 
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απόφαση του ΔΣ διπλά ωφελήματα στους αθλητές αυτούς και ως εκ τούτου, 

γίνεται εκ νέου σύσταση για την κατάργηση της εν λόγω πρόνοιας ή των 

χαριστικών παροχών  σε περίπτωση επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο 

Πρόεδρος του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι το ΣΕΑ αφορά αποκλειστικά την 

αντιμισθία των αθλητών για προγενέστερη επιτυχία η οποία τους εξασφάλισε δια 

βίου επαγγελματική αποκατάσταση ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συντηρούν 

τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν την αθλητική 

τους δραστηριότητα γεγονός που σε τέτοιο επίπεδο δεν τους επιτρέπει να 

ασχοληθούν με το επάγγελμα τους, ενώ οι χαριστικές παροχές είναι επιβραβεύσεις 

συγκεκριμένης επιτυχίας. 

(γ)  Θεσμοθέτηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου. Προς επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν από το ΣΕΑ, το Υπουργικό Συμβούλιο με 

Απόφασή του με αρ. 77.613, ημερ. 30.9.2014, αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής, 

με σκοπό τη διενέργεια μελέτης και υποβολή, μέχρι το τέλος του 2014, 

συγκεκριμένων προτάσεων για να τεθεί το ΣΕΑ του Οργανισμού σε νέα 

ορθολογιστική βάση, με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός νέου αναθεωρημένου 

σχεδίου. 

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη 

από εκπροσώπους του ΥΠΠ, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής 

Υπηρεσίας και του Οργανισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης από την Ομάδα Εργασίας, υποβλήθηκε στο 

ΔΣ και σε συνεδρία του ημερ. 29.5.2015, ενέκρινε το περιεχόμενο της μελέτης. 

Από τη μελέτη αυτή διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

       Οι αποφάσεις των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων σχετικά με το ΣΕΑ 

λήφθηκαν χωρίς ικανοποιητική μελέτη του θέματος, χωρίς επαρκή 

σχεδιασμό και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση 

του ΣΕΑ με σχετική απόφαση του ΔΣ. Επίσης ο Οργανισμός δεν 

προέβη στη διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας, αλλά ούτε και στην 

εκπόνηση ανάλυσης κόστους – οφέλους. Σαν αποτέλεσμα, το κράτος 

έχει δεσμευτεί να καταβάλλει μεγάλα ποσά κάθε έτος σε εν ενεργεία και 

μη αθλητές μέχρι και την ηλικία αφυπηρέτησης τους και ιδιαίτερα εν 
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καιρώ κρίσης, να αμείβονται άτομα χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο 

ή και ακόμα χωρίς να απασχολούνται καθόλου. 

      Από τα παραδείγματα των 12 χωρών μελών της ΕΕ που παρείχαν 

στοιχεία στην Ομάδα Έργου, αναφορικά με την εφαρμογή σχεδίων 

επαγγελματικής αποκατάστασης για τους κορυφαίους τους αθλητές, 

διαπιστώθηκε ότι μόνο σε 4 από τις 12 χώρες έχουν θεσμοθετηθεί και 

λειτουργούν σχέδια παρόμοια με αυτό που εφαρμόζεται από τον ΚΟΑ. 

Στις χώρες που υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής 

αποκατάστασης, σε αυτά εντάσσονται αθλητές οι οποίοι έχουν 

κατακτήσει μετάλλια σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, όπως είναι 

οι Ολυμπιακοί, Παραολυμπιακοί και Παγκόσμιοι, σε αντίθεση με το ΣΕΑ 

το οποίο προϋποθέτει επιτυχίες και σε μικρότερες αθλητικές 

διοργανώσεις όπως είναι οι Μεσογειακοί και οι Κοινοπολιτειακοί 

αγώνες. 

       Η τοποθέτηση πρωταθλητών σε ομοσπονδίες γινόταν με υπογραφή 

συμβολαίων μεταξύ των ομοσπονδιών και των πρωταθλητών. Στα 

λιγοστά συμβόλαια που υπήρχαν, 6 συνολικά, δεν γινόταν αναφορά ή 

διασύνδεσή τους με το ΣΕΑ και ότι τα συμβόλαια αυτά διέπονται από τις 

πρόνοιες του ΣΕΑ. Επίσης, ούτε στα συμβόλαια, αλλά ούτε στις 

αποφάσεις του ΔΣ προβλέπεται οτιδήποτε για την υποχρέωση των 

Ομοσπονδιών να θεσπίζουν διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων 

των συμβολαίων και τις επιπτώσεις των πρωταθλητών για μη τήρηση 

των όρων αυτών, καθώς και τη μη τήρηση των ωραρίων τους ή άλλων 

ζητημάτων που άπτονται του ελέγχου διεκπεραίωσης των καθηκόντων 

τους. Σημειώνεται επίσης, ότι στα συμβόλαια αυτά δεν υπάρχουν 

πρόνοιες για τα ωφελήματά τους, τις διαδικασίες πειθαρχικών ελέγχων 

και τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, καθώς και των λόγων 

απόλυσης. Επίσης, οι μισθοί των πρωταθλητών που είναι ενταγμένοι 

στο ΣΕΑ δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση στο πλαίσιο της 

οικονομικής κρίσης που περνά η οικονομία της Κύπρου. 
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 Οι εισηγήσεις που τέθηκαν από την Ομάδα Έργου είναι οι εξής: 

       Ο KOA σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες θα πρέπει να προχωρήσουν 

στην ετοιμασία ενός πρότυπου συμβολαίου το οποίο θα υπογράψουν οι 

ομοσπονδίες με τους ενταγμένους στο σχέδιο αθλητές. Το συμβόλαιο 

αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από το ΥΠΠ και το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στο συμβόλαιο αυτό θα αναφέρεται η μισθολογική κλίμακα,  καθώς και 

οι βασικοί όροι απασχόλησης  του αθλητή.  

      Η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση ενός νέου σχεδίου επαγγελματικής 

αποκατάστασης θα πρέπει να μελετηθεί εις βάθος, ούτως ώστε να 

προωθείται η καθοδήγηση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των 

κορυφαίων αθλητών, με στόχο την υποβοήθησή τους για την εξεύρεση 

εργασίας  και την ομαλή πρόσβασή τους στην απασχόληση. Η διάρκεια 

παραμονής των αθλητών σε ενδεχόμενο νέο σχέδιο επαγγελματικής 

αποκατάστασης δεν θα υπερβαίνει στο σύνολό της τα 6 χρόνια, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι οι αθλητές θα εξαντλήσουν το χρονικό αυτό 

περιθώριο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 79.497, ημερ. 16.9.2015, 

αποφάσισε: 

       Να εγκρίνει τον τερματισμό της λειτουργίας του υφιστάμενου Σχεδίου 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (ΚΟΑ). 

       Να εγκρίνει τις εισηγήσεις της Ομάδας Έργου για εξορθολογισμό του 

ΣΕΑ, όπως αυτές παρατίθενται στη σχετική  Μελέτη. 

       Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να ζητήσει 

από τον ΚΟΑ την ετοιμασία και την υποβολή στον ίδιο νέου Σχεδίου, το 

οποίο να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία και την ουσία της 

επαγγελματικής αποκατάστασης των κορυφαίων αθλητών και να είναι 

σχεδιασμένο στη βάση καλών πρακτικών άλλων χωρών, όπως για 

παράδειγμα της Δανίας, Γαλλίας κ.λπ. 

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, το ΥΠΠ, με επιστολή του ημερ. 26.10.2015, 

προς την τότε  Πρόεδρο του ΚΟΑ, κάλεσε τον Οργανισμό όπως προβεί σε άμεσες 
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ενέργειες για τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου ΣΕΑ, στα πλαίσια των 

εισηγήσεων της Ομάδας Έργου και να ετοιμάσει νέο σχέδιο επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Επίσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλει στο Υπουργείο 

σχετικό σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

ενεργειών του Οργανισμού, τόσο όσον αφορά σε αυτές που θα γίνουν για τον 

εξορθολογισμό του ΣΕΑ, όσο και τις ενέργειες που θα γίνουν για την υποβολή της 

τελικής εισήγησης του Οργανισμού. 

Σε σχέση με την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΔΣ του 

Οργανισμού, σε συνεδρία του  ημερ. 17.11.2015, αποφάσισε (i) την ετοιμασία από 

τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού σε συνεργασία με λειτουργούς του 

Οργανισμού σχετικό πρότυπο συμβόλαιο σε σχέση με τους αθλητές που είναι ήδη 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ, και (ii) τη σύσταση επιτροπής αναφορικά με τον νέο 

σχεδιασμό.  

Σε άλλη συνεδρία του το ΔΣ του Οργανισμού ημερ. 26.1.2016, ενημερώθηκε από 

το νομικό σύμβουλο του Οργανισμού ότι η διαδικασία ετοιμασίας του Πρότυπου 

Συμβολαίου για τους αθλητές του ΣΕΑ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. 

Ακολούθως, στις 30.9.2016 ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού απέστειλε την 

πρότασή του για τροποποίηση της νομοθεσίας του ΚΟΑ, ώστε να ρυθμιστούν 

νομικά οι διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων των συμβολαίων που θα 

υπογραφτούν μεταξύ των Ομοσπονδιών και των Αθλητών και να προβλέπεται η 

σύναψη συμβολαίων μεταξύ ΚΟΑ και Ομοσπονδιών για την υιοθέτηση των 

εκάστοτε αποφάσεων του ΔΣ του ΚΟΑ σε σχέση με το ΣΕΑ. 

Στις 19.10.2016, ο νομικός σύμβουλος του ΚΟΑ απέστειλε στον Οργανισμό το 

Πρότυπο Συμβόλαιο που αφορά στους ήδη ενταγμένους στο ΣΕΑ αθλητές. Τo 

Πρότυπο Συμβόλαιο περιλαμβάνει ρήτρα διασύνδεσης με τις εκάστοτε αποφάσεις 

του ΔΣ του ΚΟΑ σε σχέση με το ΣΕΑ, προβλέπει τη μισθολογική κλίμακα η οποία 

καθορίστηκε με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ του ΚΟΑ σε σχέση με το ΣΕΑ και 

παραθέτει τους όρους απασχόλησης του αθλητή την πειθαρχική διαδικασία σε 

περίπτωση μη τήρησης των όρων, καθώς και πρόνοια για παραχώρηση σε πλήρη 

ή μερική βάση του αθλητή στον ΚΟΑ ή σε άλλη Ομοσπονδία με βάση τις ανάγκες 

της κάθε Ομοσπονδίας. Σημειώνεται επίσης, ότι το Πρότυπο Συμβόλαιο αναφέρει 

ξεκάθαρα ότι εργοδότης είναι η εκάστοτε Ομοσπονδία και όχι ο ΚΟΑ. 
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Στη συνέχεια, ο ΚΟΑ με επιστολή του, ημερ. 9.12.2016 απέστειλε το Πρότυπο 

Συμβόλαιο στις Ομοσπονδίες για τις απόψεις τους. Στις απαντήσεις τους, οι 

Ομοσπονδίες  έθεσαν τη θέση ότι οι αθλητές θα πρέπει να υπάγονται στον ΚΟΑ 

και όχι στην εκάστοτε Ομοσπονδία.  Ο Οργανισμός ξεκαθάρισε ότι το αρχικό 

Σχέδιο προνοούσε ότι οι αθλητές υπάγονται στις Ομοσπονδίες που τους ανέδειξαν 

και έτσι πρέπει να παραμείνει. Επίσης, στις 15.3.2017 πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις μεταξύ του ΚΟΑ και των Ομοσπονδιών με σκοπό τον εντοπισμό των 

αναγκών των Ομοσπονδιών για κατάλληλη αξιοποίηση των αθλητών που είναι 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

Επίσης, στις 4 Απριλίου 2017, έγινε μια συνάντηση του Προέδρου του ΚΟΑ με 

εκπρόσωπους των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία 

των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ.  Στη συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος 

του ΚΟΑ επισήμανε ότι με το νέο Σχέδιο, ο ΚΟΑ δεν μπορεί να πληρώνει αθλητές 

που δεν είναι εν ενεργεία και αρνούνται να εργοδοτηθούν. Παράλληλα, 

συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως γίνει ξανά συνάντηση με όλους τους 

εμπλεκόμενους και ο ΚΟΑ να στείλει στις Συντεχνίες και στον Δικηγόρο των 

αθλητών κατάλογο των αθλητών δικαιούχων του ΣΕΑ, ζητώντας λεπτομέρειες και 

στοιχεία σε σχέση με τους εν λόγω αθλητές που είναι στο ΣΕΑ. 

Ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί, ο ΚΟΑ μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, δεν έχει 

υποβάλει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της νομοθεσίας του για προώθηση στο 

Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή 

τους, αλλά ούτε και επίσημο χρονοδιάγραμμα με ξεκάθαρες ημερομηνίες σχετικά 

με την υιοθέτηση του νέου Πρότυπου Συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ.  

Σύσταση: Ο ΚΟΑ θα πρέπει να προωθήσει άμεσα την πρότασή του για 

τροποποίηση της νομοθεσίας του και να ετοιμάσει και υποβάλει στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την υιοθέτηση του νέου 

Πρότυπου Συμβολαίου και ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Οργανισμός βρίσκεται σε 

διαδικασία ολοκλήρωσης και αναμένεται εντός του 2017 το θέμα να διευθετηθεί. 
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(δ) Ποσά που παραχωρούνται σε ενταγμένους στο ΣΕΑ εν ενεργεία 

αθλητές. Οι ενταγμένοι στο ΣΕΑ εν ενεργεία αθλητές λαμβάνουν από τον 

Οργανισμό χρηματικά ποσά για την προετοιμασία τους, καθώς επίσης και 

χαριστικές παροχές ανάλογα με τις αθλητικές τους επιτυχίες, επιπρόσθετα του 

μισθού τους ως «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας». Κάποιοι από αυτούς,  

επιπρόσθετα των πιο πάνω ποσών, λαμβάνουν ποσά και από άλλες πηγές π.χ. 

από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ) και 

διαφημίσεις. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται και εκ νέου να απαιτείται από τον 

Οργανισμό, όπως οι αθλητές στους οποίους παραχωρεί χορηγία δηλώνουν τις 

χορηγίες και άλλα έσοδα που λαμβάνουν από άλλες πηγές, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη ανάλογα, να υπογράφεται σχετική δήλωση και σε περίπτωση που αυτές 

δεν δηλώνονται να υπάρχουν επιπτώσεις.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, οι χορηγίες που 

λαμβάνουν αθλητές από άλλες πηγές δεν μπορεί και δεν πρέπει κατά την άποψή 

του να λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό, καθότι τα ποσά που λαμβάνουν 

οι αθλητές από τον ΚΟΑ αφορούν συγκεκριμένους σχεδιασμούς και καλύπτουν 

συγκεκριμένους σκοπούς.  Επίσης, θεωρεί ότι οι ανάγκες των αθλητών είναι κατά 

πολύ περισσότερες από τα ποσά που παραχωρεί ο ΚΟΑ και κατά την άποψή του 

Οργανισμού θα πρέπει να παροτρύνονται οι αθλητές να βρίσκουν άλλες χορηγίες 

για να μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός 

και που δεν είναι σε θέση να καλύψει πλήρως ο ΚΟΑ.   

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή της σύστασής της, 

ώστε οι χορηγίες στους αθλητές να καταβάλλονται εκεί όπου υπαρχεί ανάγκη. 

(ε)  Χαριστικές παροχές (πριμ) για ψηλές αθλητικές επιδόσεις αρτιμελών 

αθλητών.   Οι πιο πάνω χαριστικές παροχές, τις οποίες παραχωρεί ο Οργανισμός 

σε αθλητές με ψηλές αθλητικές επιδόσεις, αναθεωρήθηκαν με απόφαση του ΔΣ 

στις 25.11.2014, με ισχύ από 1.1.2015. 

Συγκρίνοντας τις χαριστικές παροχές πριν και μετά την αναθεώρηση 

διαπιστώθηκαν κάποιες αυξομειώσεις στις υφιστάμενες χαριστικές παροχές, 

καθώς επίσης και κάποιες επεκτάσεις ή αφαιρέσεις στις θέσεις για τις οποίες 

δίνονται οι εν λόγω παροχές. 
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Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, οι αυξομειώσεις στις χαριστικές παροχές 

των Παγκόσμιων, Πανευρωπαϊκών, Κοινοπολιτειακών και Μεσογειακών, έγιναν 

για να αντιμετωπιστεί η ανομοιομορφία που υπήρχε μεταξύ τους με βάση τη 

δυσκολία των αγώνων. 

Ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, ο ΚΟΑ διεξήγαγε έρευνα για τις 

χαριστικές παροχές που δίνονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανομοιομορφία στις χαριστικές παροχές από 

χώρα σε χώρα με μερικές χώρες να μη δίνουν χαριστικές παροχές και άλλες να 

δίνουν αυξημένα ποσά. Ένεκα τούτου, το ΔΣ αποφάσισε όπως ο σχεδιασμός 

χαριστικών παροχών να παραμείνει ως έχει.  

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε επίσης ότι, καταβλήθηκαν πριμ για επιτυχίες 

αθλητών που έγιναν το προηγούμενο έτος ύψους €81.400 για τέσσερεις αθλητές 

και δύο προπονητές, αντί να καταβληθούν στο έτος στο οποίο σημειώθηκαν οι 

επιτυχίες. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες 

προσαρμογές στο ύψος των πριμ, ώστε αυτά να συνάδουν με την οικονομική 

κατάσταση της χώρας μας. Επίσης, θα πρέπει οι χαριστικές παροχές να 

καταβάλλονται εντός του έτους επιτυχίας του αθλητή, και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις ο ΚΟΑ θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματικό 

προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ήδη ο Οργανισμός έχει 

επανεξετάσει το ύψος των πριμ και κρίνει ότι τα ποσά που παραχωρούνται είναι 

ικανοποιητικά. Επίσης όσον αφορά τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, όπως τα ποσά 

καταβάλλονται εντός του έτους, μας πληροφόρησε ότι  εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις στον Οργανισμό, ο Οργανισμός  θα υποβάλλει συμπληρωματικό 

προϋπολογισμό στη Βουλή με στόχο οι χαριστικές παροχές να καταβάλλονται εντός 

του έτους της επιτυχίας.   

6. Περαιτέρω οικονομική στήριξη σε Παραολυμπιονίκη Αθλήτρια. 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 28.07.2011, 

αποφασίστηκε ότι η συγκεκριμένη Παραολυμπιονίκης Αθλήτρια θα απολαμβάνει 

περαιτέρω οικονομικής στήριξης μέχρι €30.000 ετησίως, εφόσον αγωνιστικά 

δικαιολογεί την παρουσία της. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

25 
 

«Επαγγελματική Αποκατάσταση ΚΕΠΕ», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι 

02-01-10 «Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες και Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού». 

Τα ποσά αυτά δίδονται στην Παραολυμπιονίκη για κάλυψη των αναγκών 

μεταφοράς της, μέσω ταξί, καθώς και για την αμοιβή της οικιακής της 

βοηθού/συνοδού. Σημειώνεται ότι η αθλήτρια ζει και προπονείται στην Αθήνα. 

Μέσω αυτής της οικονομικής στήριξης, από το 2012 που ήταν το πρώτο έτος 

εφαρμογής της απόφασης του ΔΣ, έλαβε τα εξής ποσά: 

Έτος Ποσό (€) 

2012 30.000 

2013 30.000 

2014 22.400 

2015 19.706 

2016 25.102 

 127.208 

  

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα ποσά αυτά δίδονται από τον Οργανισμό χωρίς την 

προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων από την εν λόγω αθλήτρια. 

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει συμβόλαιο εργοδότησης της οικιακής βοηθού/συνοδού 

και δεν υποβάλλονται αποδείξεις για τα δρομολόγια. Αντί αυτών, υποβάλλονται 

υπεύθυνη δήλωση της οικιακής βοηθού/συνοδού για την απασχόλησή της και 

επιστολή του γραφείου ταξί για τις διαδρομές της, τα οποία δεν θεωρούνται 

επαρκή/νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να δικαιολογούνται οι πληρωμές. 

Σημειώνεται ότι τα ποσά που δίδονται για τις διακινήσεις, καλύπτουν και ανάγκες 

που δεν αφορούν στην προετοιμασία της Παραολυμπιονίκη, αλλά καθαρά 

προσωπικές ανάγκες. Συναφώς αναφέρεται ότι, άτομα με παρόμοια προβλήματα 

υγείας στην Κύπρο, σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες λαμβάνουν τα εξής ποσά: 

 Χορηγία: €316,37 μηνιαίως. 

 Επίδομα Διακίνησης: €102,00 μηνιαίως. 

Σημειώνεται ότι με βάση τα υφιστάμενα σχέδια του Οργανισμού, μέσα στο 2016, η 

αθλήτρια εκτός από τις €25.102 στα πλαίσια της περαιτέρω οικονομικής στήριξης, 

πήρε επίσης τα εξής: (α) €31.400 από το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, για επιτυχίες 

στον αθλητισμό (β) €10.000 από το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, (γ) €29.820 από το 

Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (περιλαμβάνει και τις συνεισφορές του 
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εργοδότη) και (δ) €10.120 για επιχορήγηση της προετοιμασίας αθλητών υψηλής 

επίδοσης. Συνολικά για το έτος 2016, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην αθλήτρια για 

τον Οργανισμό, ανήλθαν στις €106.442, σε σύγκριση με €94.691 (€19.706, €32.000, 

€9.000, €29.821 και €4.164, αντίστοιχα) το 2015. 

Στα προηγούμενα χρόνια, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2011 – 2014, τα 

ποσά που έλαβε η συγκεκριμένη αθλήτρια μόνο από το Σχέδιο Χαριστικών 

Παροχών ανέρχονται συνολικά στις €422.623. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο οι 

πληρωμές που έγιναν ήταν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του, χωρίς οποιαδήποτε 

υπερπληρωμή και συνάμα επανεξετάσει το  ύψος της στήριξης που λαμβάνει η 

Παραολυμπιονίκης αθλήτρια από τα υφιστάμενα Σχέδια του Οργανισμού συγκριτικά 

με τα ποσά που λαμβάνουν άτομα με παρόμοια προβλήματα υγείας στην Κύπρο, 

ώστε να γίνουν οι ανάλογες αναπροσαρμογές. Παράλληλα, θα πρέπει να 

προσκομίζονται από την αθλήτρια εκ των προτέρων για τις πληρωμές της για τις 

οποίες ζητά επιχορήγηση, επαρκή/νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η Υπηρεσία μας 

αναμένει ενημέρωση επί του θέματος. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποιεί ο Οργανισμός και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούσε μέχρι 

σήμερα, δεν διαφαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε υπερπληρωμή και ότι απόδειξη 

τούτου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια από τις εγκεκριμένες €30,000 γίνονταν αρκετές 

και σεβαστές αποκοπές.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι, η σύστασή της Υπηρεσίας 

μας για επανεξέταση του ύψους της χορηγίας που παραχωρείται στην υπό αναφορά 

αθλήτρια, θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ για επανεξέταση 

7. Δημόσια Διακυβέρνηση. 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, 

αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και τη 

συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να βελτιώνουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την 

ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό 

του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 

του Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί και οι 

στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 
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Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού 

κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 

Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου και 

που αναφέρεται στις ακόλουθες αρχές: 

 Το  ΔΣ διασφαλίζει ότι ο  σκοπός του Οργανισμού και  τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων  

υπηρεσιών είναι σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν 

ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.   

 Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι σαφώς καθορισμένες και οι αρμοδιότητες και  

τα καθήκοντα των  συμβούλων καθορίζονται με σαφήνεια και το ΔΣ 

διασφαλίζει ότι αυτά  επιτελούνται.   

 Οι σχέσεις μεταξύ συμβούλων και του κοινού πρέπει να ρυθμίζονται με σαφήνεια.   

 Το ΔΣ ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του Οργανισμού και 

διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το ΔΣ θέτει 

στρατηγικούς στόχους, διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει την απόδοση της διεύθυνσης. 

 Η συμπεριφορά του κάθε συμβούλου αποτελεί  παράδειγμα προς μίμηση 

αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο  

λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής διάκριση 

μεταξύ της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

 Το  ΔΣ έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση,  συμβουλές  και 

υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα  

διαχείρισης κινδύνων. 

 Οι σύμβουλοι έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται 

για να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 
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 Οι  δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που κατέχουν ρόλους στη  

διακυβέρνηση τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται τόσο 

ξεχωριστά όσο και στο σύνολό της. 

 Πρέπει να επιτυγχάνεται  ισορροπία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης στη  

σύνθεση του ΔΣ.   

 Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το ΔΣ διακρίνει μεταξύ επίσημων και  

ανεπίσημων σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και προγραμματισμένη 

προσέγγιση στο διάλογο με  το κοινό και στη λογοδοσία του προς αυτό.   

 Το  ΔΣ  αναλαμβάνει  δραστήρια  και  προγραμματισμένη  προσέγγιση  για  

την ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και συνεργάζεται 

αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τις 

συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, περιλαμβανομένης της 

αστικής ή άλλης ευθύνης των διοικητικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση 

ή υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την 

καλύτερη άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 

ανάλογος με το μέγεθός τους, ενώ είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα μέρη του 

άμεση εφαρμογή σε όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη Οργανισμών. 

Σύσταση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το 

Συμβούλιο του KOA καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πως έχει προσαρμόσει 

οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον τύπο 

και στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται με τη φράση «συμμορφώσου ή 

εξήγησε γιατί όχι», ή «comply or explain». Με βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο 

της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, εισηγούμαστε 

όπως ο KOA προωθήσει υιοθέτηση του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και των 

αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή του, 

αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας 

διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν 

έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που 

διέπει τη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού σε θέματα διακυβέρνησης. 
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O Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η καλή διακυβέρνηση είναι μία 

από τις βασικές προτεραιότητες του Οργανισμού και ότι θα εξετάσει  τον κώδικα 

του ΣΕΛΚ και θα ετοιμάσει το δικό του κώδικα καλής διακυβέρνησης αξιοποιώντας 

και άλλες πηγές. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ βρίσκεται στη διαδικασία 

για ετοιμασία κώδικα καλής διακυβέρνησης για τις Ομοσπονδίες και μόλις 

ολοκληρωθεί η εργασία αυτή θα αρχίσει και η ετοιμασία του κώδικα του 

Οργανισμού. 

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ έχει προχωρήσει σε συνεργασία με 

διεθνείς οργανισμούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας στον αθλητισμό, την 

τροποποίηση της νομοθεσίας του όσον αφορά στις αθλητικές ομοσπονδίες ως 

επίσης και την εκπόνηση μακρόπνοου σχεδιασμού για την επίτευξη διαφάνειας και 

χρηστής διοίκησης στον αθλητισμό. 

8. Στρατηγικός Σχεδιασμός -  Τριετής Στρατηγικός Σχεδιασμός.   

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2014, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του Οργανισμού ετοιμάστηκε, ως μέρος του δεκαετούς σχεδίου 

δράσης (2010-2020), που έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 15.3.2011, με σκοπό να χρησιμοποιείται ως το 

καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές αποφάσεις του Οργανισμού. 

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Εθνικών Σχεδιασμών και 

Προγραμμάτων, ημερ. 8.3.2013, η Επιτροπή αναμένετο ότι σύντομα θα έπρεπε να 

ασχοληθεί με το θέμα του 3-ετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα έτη 2013-2015, 

ο οποίος θα ετοιμάζετο με βάση νέους δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τα 

σημερινά δεδομένα, ωστόσο, με την αλλαγή του ΔΣ την 1.1.2014 η ετοιμασία του 

επανεξετάστηκε. 

Όπως πληροφορούμαστε, οι εργασίες του στρατηγικού σχεδιασμού για την 

περίοδο 2016-2018 αναλήφθηκαν από μέλη του ΔΣ, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν 

ολοκληρωθεί. 

Σύσταση: Προέκυψε μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία νέου τριετούς 

στρατηγικού σχεδιασμού, και ταυτόχρονα η Υπηρεσία μας θεωρεί μη ενδεδειγμένη 

την έλλειψη του εν λόγω σχεδιασμού, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για 

καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων.  
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Ο Οργανισμός πρέπει να ολοκληρώσει και να επιταχύνει τις προσπάθειές του για 

άμεση αξιοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα το οποίο να παρακολουθείται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή 

από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, η οποία έχει επιληφθεί του όλου 

θέματος και σύντομα θα έχει έτοιμο τον σχεδιασμό. 

9.  Προσωπικό.  

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

άλλων υπαλλήλων.  Στις 31.12.2016 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 31  μόνιμους 

υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένου 1 υπαλλήλου με άδεια άνευ απολαβών (έναντι 

37 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 26 πρόσθετους έκτακτους, 

2 τακτικούς ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 5 έκτακτους συμβασιούχους 

επιθεωρητές γυμναστηρίων με μερική απασχόληση, οι απολαβές των οποίων 

χρεώνονταν στο Κεφάλαιο 1 του Προϋπολογισμού, σε σύγκριση με 31, 4, 25, 2, και 5, 

αντίστοιχα, στις 31.12.2015. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και 

εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 2016  2015 

 €  € 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.186.924  1.185.097 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων 
υπαλλήλων έναντι κενών θέσεων  95.687  96.283 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα πρόσθετων έκτακτων 
υπαλλήλων  860.058  803.141 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων βοηθών 
γραφείου  35.471  45.159 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων 
συμβασιούχων επιθεωρητών γυμναστηρίων  99.493  99.597 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα -  - 

13ος μισθός  98.910  98.910 

Ασφάλιση προσωπικού 14.192  - 

 2.390.735  2.328.187 

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 815.349*  814.656 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα 
ωφελήματα 415.507  474.594 

 3.621.591  3.617.437 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)  56.495  56.430 

*Το ποσό των €815.349 περιλαμβάνει πρόσθετες εργοδοτικές εισφορές στο 

Ταμείο Συντάξεως το 2016, ποσού ύψους €375.000, το οποίο κατέβαλε ο 
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Οργανισμός στο Ταμείο Συντάξεως, για κάλυψη του ελλείμματος, σύμφωνα με 

την αναλογιστική μελέτη που έγινε για τις 31.12.2009, στη βάση της έγκρισης 

που δόθηκε από το ΔΣ, ημερ. 9.11.2010.  

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2016 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. 

Κατηγορία  
Αρ. 

ατόμων  
Αρ. 

ατόμων Ιδιότητα Κόστος  Κόστος 

  2016  2015  2016  2015 

      €  € 

Απασχόληση από τον 
Οργανισμό         

Προσωπικό ιδιόκτητων 
αθλητικών χώρων  50  53 Μόνιμοι  1.311.499  1.439.245 

Καθαρίστριες γραφείων  2  2 
Μόνιμες 
καθαρίστριες 39.899  39.399 

Γυμναστές ΑΓΟ  93  84 Συμβασιούχοι 1.760.807  1.669.184 

Γυμναστές Εθνικής 
Φρουράς  23  26 Συμβασιούχοι 475.700  486.925 

Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   14  14 Συμβασιούχοι 187.674  191.302 

Πρόσθετοι έκτακτοι  9  9 Συμβασιούχοι 259.120  254.858 

  191  188  4.034.699  4.080.913 

 

Ανάληψη κόστους 
από τον Οργανισμό         

Προπονητές και 
Σωματεία ΕΣΥΑΑ  730  489 

Συμβασιούχοι 
αθλητικών φορέων 1.025.199  1.006.673 

Σύνολο  921  677  5.059.898  5.087.586 

Σε ότι αφορά στους προπονητές του 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 στις ομοσπονδίες, ωστόσο, όπως 

διαπιστώθηκε από τον Οργανισμό, προέκυψαν αρνητικές επιπτώσεις στην όλη 
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λειτουργία του προγράμματος και συγκεκριμένα υπήρξαν καταγγελίες για μη 

έγκαιρη ή καθόλου καταβολή της μισθοδοσίας στους προπονητές. Από τον  

Αύγουστο του 2012, ο Οργανισμός αποφάσισε να εφαρμόσει την παλιά τακτική 

της καταβολής απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους με έμβασμα 

στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Σημειώνεται ότι, ο Οργανισμός 

εμβάζει ολόκληρο το ποσό στους δικαιούχους προπονητές χωρίς να 

αποκόπτονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος και άλλα. Η Υπηρεσία 

μας εισηγήθηκε όπως το θέμα αυτό να διευθετηθεί το ταχύτερο αφού έρθει ο 

Οργανισμός σε επικοινωνία με τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. 

Όπως αναφέρθηκε στην απαντητική σας επιστολή, για τον έλεγχο της Υπηρεσίας 

μας για το έτος 2013, σε συνάντηση που είχε ο Οργανισμός στις 18.7.2012 με το 

Τμήμα Φορολογίας, συμφωνήθηκε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει τους 

προπονητές και τα σωματεία για την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν τις όποιες 

υποχρεώσεις τους προς το Κράτος και να δηλώνουν το ετήσιο ποσό που 

λαμβάνουν στη φορολογική τους δήλωση. Όπως διαπιστώθηκε, στις 6.9.2012 το 

ΕΣΥΑΑ απέστειλε επιστολή σε όλους τους Αθλητικούς Φορείς, με την οποία τους 

πληροφορούσε ότι οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις καταβολής εισφοράς προς τον 

Φόρο Εισοδήματος ή Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 

προπονητές προς τους οποίους θα γίνεται το έμβασμα ή και το Σωματείο στο 

οποίο εργοδοτούνται. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι, με τη λήξη του ημερολογιακού 

έτους θα κοινοποιεί στο Τμήμα Φορολογίας ονομαστικό κατάλογο με τα συνολικά 

ποσά που έλαβε έκαστος προπονητής από το πρόγραμμα του ΕΣΥΑΑ και κατ΄ 

επέκταση από τον ΚΟΑ πράγμα το οποίο και έπραξε για τα έτη 2012 μέχρι 2016. 

Ωστόσο εκκρεμεί το θέμα των άλλων αποκοπών (όπως προς το Τμήμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της έκτακτης εισφοράς προς το Κράτος), ανάλογα με 

την περίπτωση που αυτό εφαρμόζεται. 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για τον έλεγχο του 2015 είχαμε εισηγηθεί όπως, 

για την καταβολή απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους και προς 

αποφυγή κινδύνου να θεωρηθεί σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου, η μισθοδοσία 

των προπονητών να καταβάλλεται από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες κάθε 

τρείς ή έξι μήνες εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως αποστέλλονται στον ΚΟΑ 

οι σχετικές καταστάσεις μισθοδοσίας στις οποίες να φαίνονται όλες οι 

νενομισμένες πληρωμές και αποκοπές. Σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας 
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κυρίως σε μικρά σωματεία ή και ομοσπονδίες, η μισθοδοσία να καταβάλλεται κάθε 

μήνα και πάλι εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως αποσταλούν στον ΚΟΑ οι 

σχετικές καταστάσεις μισθοδοσίας.  

Όπως διαπιστώθηκε, κατά το 2016 ο Οργανισμός δεν εφάρμοσε την εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας, αλλά συνεχίστηκε η ίδια τακτική της καταβολής από τον 

Οργανισμό απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους με έμβασμα  στον 

προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Όπως μας αναφέρθηκε, τα πλείστα 

σωματεία και Ομοσπονδίες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να καταβάλλουν τα 

σχετικά ποσά χωρίς προηγουμένως να τους τα εμβάσει ο ΚΟΑ, οπόταν σε 

περίπτωση που εφαρμοστούν τα πιο πάνω, όλοι οι προπονητές θα μείνουν 

απλήρωτοι. 

Σύσταση:  Επαναλαμβάνουμε την εισήγησή της Υπηρεσίας μας όπως προς 

αποφυγή σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου αλλά και γραφειοκρατίας και 

επιβεβαίωσης των αποκοπών που απαιτούνται, η μισθοδοσία των προπονητών 

να καταβάλλεται από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες κάθε τρείς ή έξι μήνες, εκ 

των υστέρων, αφού προηγουμένως αποστέλλονται στον ΚΟΑ οι σχετικές 

καταστάσεις  μισθοδοσίας στις οποίες να φαίνονται όλες οι νενομισμένες 

πληρωμές και αποκοπές. Σε περίπτωση όπου υπάρχει ιδιαίτερη 

ανάγκη/οικονομική δυσχέρεια η οποία αφορά κυρίως σε μικρά σωματεία και 

ομοσπονδίες, η μισθοδοσία να καταβάλλεται κάθε μήνα, είτε κάθε δύο εβδομάδες 

ή και συχνότερα, και πάλι εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως αποσταλούν 

στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις μισθοδοσίας.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι υπάρχει κακό προηγούμενο 

όπου λάμβαναν τους μισθούς τα Σωματεία ή Ομοσπονδίες και δεν τα κατέβαλλαν 

στους προπονητές, με αποτέλεσμα η σημερινή πρακτική να θεωρείται η πλέον 

λειτουργική και να διασφαλίζει και τις επιδοτήσεις στους προπονητές. Επίσης μας 

πληροφόρησε ότι, ο Οργανισμός εξέτασε  το ενδεχόμενο ο σχεδιασμός να 

εφαρμόζεται από τις ίδιες τις Ομοσπονδίες με εποπτικούς ελέγχους του Κ.Ο.Α. και 

ανάλογη επιχορήγηση. 

(γ) Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού.     

 Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Στην 
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επιστολή μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2011 αναφέρθηκε 

ότι, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και των 

Συντεχνιών, το ΔΣ, 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 ΔΣ ζήτησε και εξασφάλισε σχετικές εγκρίσεις από το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔ&Π), μέσω του ΥΠΠ.  

 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 

έτος 2013 και το 2014, 14 από τους 31 μόνιμους υπαλλήλους του 

Οργανισμού, αμείβονται πάνω σε προσωπική κλίμακα ή/και  σε θέση με 

υψηλότερη μισθολογική κλίμακα σε σχέση με την θέση που κατείχαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι 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, ωστόσο, το αποτέλεσμα 

ήταν ότι με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε μέρος της δομής του 

Οργανισμού.   

 Το ΔΣ, με απόφασή του στις 29.1.2013, ενέκρινε την επέκταση του 

συμβολαίου του ιδιωτικού οίκου ελεγκτών ο οποίος προσέφερε 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό, ώστε αυτό να καλύψει, 

μεταξύ άλλων, και τα θέματα δομής του Οργανισμού. Η νέα δομή του 

Οργανισμού παρουσιάσθηκε  από τον ιδιωτικό οίκο ελεγκτών στο ΔΣ 

του Οργανισμού στις 23.3.2014, για την οποία, όμως, δεν έχει ληφθεί 

οποιαδήποτε απόφαση. 
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 Αντιδράσεις από συντεχνία.  Μετά από  αντιρρήσεις για τις 

τροποποιήσεις στα σχέδια υπηρεσίας από συντεχνία του προσωπικού, 

το ΔΣ, με απόφασή του στις 10.3.2015, αποφάσισε να προκηρύξει 

προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Σύμβουλου για την ετοιμασία 

μελέτης νέας οργανωτικής δομής για τον Οργανισμό.  

 Η προκήρυξη της προσφοράς έγινε στις 23.3.2015 με τελευταία 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς στις 24.4.2015 και διάρκεια 

εκτέλεσης σε χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Η μελέτη για τη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού έχει 

ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Η Υπηρεσία μας με επιστολή της 

προς την Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 9.5.2016,  ζήτησε 

αντίγραφο της μελέτης νέας οργανωτικής δομής για τον Οργανισμό, 

αντίγραφο της οποίας στάληκε στην Υπηρεσία μας στις 5.8.2016. 

 Με επιστολή του στις 10.4.2017 ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

του Οργανισμού πληροφόρησε τον Ιδιώτη Σύμβουλο ότι λόγω της 

αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού 

την 1.7.2016, τους σκοπούς και τους στόχους που έθεσε το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους της 

Κυβέρνησης, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να εφαρμόσει, το 

γεγονός ότι έχει εγκριθεί Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης 

Υπαλλήλων ΚΟΑ και η αναμενόμενη αποχώρηση κάποιων μόνιμων 

υπαλλήλων του Οργανισμού, δημιουργούν την ανάγκη για 

επικαιροποίηση της μελέτης.   

Οι παράγραφοι που ακολουθούν για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

ετοιμασία μελέτης  και τα ευρήματα της μελέτης για τη νέα οργανωτική δομή του 

Οργανισμού που διεξήχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και για το Σχέδιο Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων ΚΟΑ είναι σχετικές. 

(δ) Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης Νέας 

Οργανωτικής Δομής για τον ΚΟΑ.  Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, όπως 

προαναφέρθηκε, με επιστολή του ημερ. 5.8.2016 ενημέρωσε την Υπηρεσία μας 

σχετικά με τα πορίσματα της τελικής έκθεσης και του Σχεδίου Δράσης μαζί με όλα 
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τα παραδοτέα της σύμβασης του Ιδιώτη Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης 

Νέας Οργανωτικής Δομής για τον Οργανισμό. Τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης 

αυτής σχετικά με το Προσωπικό, μεταξύ άλλων, είναι τα ακόλουθα: 

 Σοβαρό ποσοστό του μόνιμου προσωπικού ευρίσκεται σε προσωπικές 

κλίμακες, επίσης μεγάλο ποσοστό του προσωπικού είναι έκτακτοι, οι 

οποίοι σήμερα είναι σε καθεστώς αορίστου καθεστώτος ή και με ειδικά 

καθεστώτα εργοδότησης. Υπάρχει δε αμφισβήτηση για το κατά πόσο 

ακολουθήθηκαν διαφανείς  και αξιοκρατικές διαδικασίες. 

 Διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά το αποδεκτό επίπεδο γνώσεων 

και δεξιοτήτων διεύθυνσης – ηγεσίας. 

 Σε κάποια τμήματα δεν ακολουθούνται πάντοτε οι δεδηλωμένες 

διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια των 

τμημάτων/κλάδων. Σαν αποτέλεσμα η αντικειμενική αξιολόγηση της 

απόδοσης των τμημάτων δεν είναι δυνατή. 

 Υπάρχει προσωπικό με τεχνογνωσία το οποίο δεν αξιοποιείται. 

 Έλλειψη γνώσης καλών πρακτικών από το εξωτερικό, (benchmarking). 

 Χαμηλά επίπεδα επικοινωνίας του προσωπικού από και προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 

 Έλλειψη αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα στα μέλη του 

προσωπικού και έλλειψη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας που 

θα έπρεπε να χαρακτηρίζει το προσωπικό. 

 Το υπάρχον καθεστώς στον Οργανισμό επιτρέπει την ανάθεση 

καθηκόντων σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 

για διεκπεραίωση των συγκεκριμένων θεμάτων. Τούτο οδηγεί σε ακόμη 

μεγαλύτερη αναποτελεσματικότητα του Οργανισμού στο σύνολο του. 

 Υπάρχει έλλειψη εγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας για διάφορες θέσεις 

του Οργανισμού. Η δε οργανωτική δομή του Οργανισμού δεν είναι σε 

αναντιστοιχία με την εγκεκριμένη από την Βουλή των Αντιπροσώπων, 

ως προνοείται από το Νόμο. 
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Όπως προαναφέρθηκε, με επιστολή του στις 10.4.2017 ο Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής του Οργανισμού πληροφόρησε τον ιδιώτη σύμβουλο ότι λόγω της 

αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού την 1.7.2016, 

τους σκοπούς και τους στόχους που έθεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους της Κυβέρνησης, το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο που θέλει να εφαρμόσει, το γεγονός ότι έχει εγκριθεί Σχέδιο Πρόωρης 

Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων ΚΟΑ και η αναμενόμενη αποχώρηση 

κάποιων μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού, δημιουργούν την ανάγκη για 

επικαιροποίηση της μελέτης. Το ΔΣ σε συνεδρία του στις 27.4.2017 ενέκρινε ποσό 

€5.355 για την επικαιροποίηση της μελέτης της νέας οργανωτικής δομής για τον 

Οργανισμό. 

Σημειώνεται επίσης, ότι όπως έχουμε πληροφορηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Δράσης που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό  του ΚΟΑ, 

συστάθηκε Ομάδα Εργασίας από τον Οργανισμό μετά από παράκληση του 

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία μελέτησε διεξοδικά τόσο τις θέσεις 

των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αναδιοργάνωση του 

Οργανισμού όσο και άλλες μελέτες και δεδομένα που είχε στη διάθεσή της και 

υπέβαλε έκθεση αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης 

μιας σειράς εισηγήσεων.   

Σύσταση: Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για το περιεχόμενο της νέας 

επικαιροποιημένης μελέτης αποστέλλοντας μας αντίγραφο, όταν αυτή 

ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και τις ενέργειες του Οργανισμού για την αξιοποίηση 

των μελετών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων και την αναδιοργάνωση/βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι έχει κληθεί ο ιδιώτης 

σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης, η οποία αναμένεται να παραδοθεί 

και η οποία θα κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι 

πρόθεση του ΔΣ είναι, με τη παραλαβή της νέας εισήγησης, να αρχίσει άμεσα  την 

υλοποίηση της. 

(ε) Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού.  Στις 17.3.2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εφαρμογή Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης 
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Αποχώρησης στους υπαλλήλους του Οργανισμού. Το Σχέδιο υποβλήθηκε στα 

πλαίσια των  Αποφάσεων του Υπ. Συμβουλίου αρ. 78.561 και 77.331 και ημερ. 

26.3.2015 και 30.7.2014 αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα ελάχιστα κριτήρια 

βάση των οποίων θα εξετάζονται εφεξής αιτήματα εισαγωγής Σχεδίων Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και της Εφαρμογής της Πρόνοιας 3.9 του 

Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας σε 

σχέση με τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που 

αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης είναι όλοι οι 

υπάλληλοι του Οργανισμού, οι οποίοι θα έχουν κατά την ημερομηνία εξαγγελίας 

του Σχεδίου συμπληρώσει την ηλικία των 50 χρόνων. 

Οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από τις 

θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, θα αποζημιώνονται για τον τερματισμό 

εργοδότησης/απώλεια καριέρας με επιπρόσθετο ποσό το οποίο είναι ποσοστό επί 

της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου 

έτους ηλικίας (μισθοδοσία = μηνιαίος μισθός + τιμάριθμος) χ 13/12.  

Το προτεινόμενο ποσοστό βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της 

αποζημίωσης κυμαίνεται  μεταξύ 24,00% και 35,80% για υπολειπόμενο χρόνο 

εργασίας μέχρι το 65ο έτος ηλικίας από 19 μήνες μέχρι 132 μήνες και μεταξύ 

34,40% και 27,90% για 133 μήνες μέχρι 300 μήνες, με μέγιστη αποζημίωση 

€100.000. 

Οι πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από 

το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης όπως ισχύει σήμερα. 

Το ΔΣ στην συνεδρία του ημερ. 19.4.2017 αποφάσισε  να αποδεχτεί το αίτημα του 

μοναδικού υπαλλήλου που υπέβαλε αίτημα με ημερ. 12.4.2017 για Εθελούσια 

Πρόωρη Αποχώρηση (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων 18.4.2017) και στη 

συνεδρία ημερ. 27.4.2017 ενέκρινε σαν ημέρα πρόωρης αποχώρησης του τις 

5.9.2017. 

Τονίζεται ότι το ΔΣ σε συνεδρίες του ημερ. 19.4.2017 και 27.4.2017 αποφάσισε 

την παράταση της περιόδου υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι 26.4.2017 και 
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6.6.2017 αντίστοιχα, ενώ δεν προνοείται στις παραμέτρους του Σχεδίου 

Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. 

Αναφορικά με το πιο πάνω Σχέδιο, η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον 

Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ, ημερ. 16.5.2017, παρατήρησε τα ακόλουθα, για τα 

οποία ζητήθηκαν τα σχόλια και ενημέρωση για τις ενέργειες του:  

 Δεν τηρήθηκε η σημαντική προϋπόθεση που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών  

με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του προς την Γενική Διευθύντρια του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 14.11.2016, όπως ετοιμαστεί και 

υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στον Υπουργείο 

Οικονομικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση σχετικό νομοσχέδιο 

Συμπληρωματικού ή Τροποποιητικού Προϋπολογισμού, που θα περιλαμβάνει 

σαφή διάταξη για την άμεση κατάργηση ισάριθμων μόνιμων, πληρωμένων και 

οργανικών θέσεων της ίδιας κλίμακας που θα κενωθούν με την πρόωρη 

αφυπηρέτηση των δικαιούχων με αυτές που κατέχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι 

του Σχεδίου προτού προτείνει το Σχέδιο στο προσωπικό του.  

 Παρά την μη τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης, στην Πρόταση του Υπουργού 

Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 17.3.2017 ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εσφαλμένα διαβεβαιώσει το Υπουργικό 

Συμβούλιο ότι, τόσο ο ΚΟΑ, όσο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

έχουν συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη προϋπόθεση που έθεσε το Υπουργείο 

Οικονομικών, ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, αφού ακόμη δεν έχει υποβληθεί 

νομοσχέδιο Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση του και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση εν λόγω Σχεδίου, 

γεγονός που παραπέμπει σε ενδεχόμενες παράτυπες/παράνομες ενέργειες.   

 Στα πορίσματα της  έκθεσης του ιδιώτη συμβούλου στον οποίο ανατέθηκε 

πρόσφατα η μελέτη για Νέα Οργανωτική Δομή του Οργανισμού δεν 

περιλαμβάνεται εισήγηση για την εφαρμογή Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής 

Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων, αλλά μια σειρά από δράσεις που σκοπό έχουν 

την διόρθωση των αδυναμιών και ελλείψεων του ΚΟΑ που παρατηρούνται τα 

τελευταία χρόνια όσο αφορά στις διαδικασίες προσλήψεων, τις κλίμακες, τα 

προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού του Οργανισμού. 
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 Στο εν λόγω Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων του 

ΚΟΑ περιέχεται πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι το ποσό της 

αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο σύμφωνα με το Σχέδιο δεν 

θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Ως προς τούτο, ζητήσαμε πληροφόρηση 

κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του αρμόδιου κυβερνητικού 

Τμήματος για το θέμα αυτό που είναι το Τμήμα Φορολογίας και, σε 

περίπτωση που δεν έγινε, ο ΚΟΑ θα πρέπει να αποταθεί γραπτώς  στον 

Έφορο Φορολογίας για εξασφάλιση της και ενημερώσετε την Υπηρεσία μας 

σχετικά, αποστέλλοντας μας αντίγραφο της έγκρισης που δόθηκε.  

 Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  ο περί 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 

Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής  Εφαρμογής) Νόμος του 2012, 

Ν.216(Ι)/2012, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής και από τον ΚΟΑ. Ο νόμος 

αυτός, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

υπαλλήλου μέχρι και την 1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά εξάμηνο την 

ηλικία των 65 ετών, ενώ οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως 

έχουν τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 293/2007, προβλέπουν ότι η ηλικία 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου είναι η ηλικία των 63 ετών.  

Επειδή τα εν λόγω νομοθετήματα προβλέπουν διαφορετικό όριο ηλικίας 

αφυπηρέτησης, δηλαδή,  την ηλικία των 65 ετών και 63 ετών, αντίστοιχα, είναι 

απαραίτητο να διευκρινιστεί με βάση ποιο από τα δύο νομοθέτημα θα 

υπολογιστούν οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων που θα αφυπηρετήσουν με βάση 

το πιο πάνω Σχέδιο. Επίσης, προτού εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Σχεδίου, θα 

πρέπει, οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 

293/2007, να τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε τα δύο νομοθετήματα να συνάδουν 

μεταξύ τους. 

 Στο Κεφ./Άρθρο αρ. 02/04/04 «Συμφωνία Αποχώρησης λόγω Πλεονασμού & 

Αναδιάρθρωσης» του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού του 2017, Νόμος  του 2017 (Ν.31(ΙΙ)/2017), υπάρχει μόνο 

συμβολική πρόνοια ποσού ύψους €10, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί αυτή να 
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καλύψει την όποια δαπάνη αποζημιώσεων του Σχεδίου, και ο ΚΟΑ θα πρέπει 

να ετοιμάσει και υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 

Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, αφού τεκμηριωθεί η σχετική δαπάνη.  

Παρέλκει να υπομνήσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το όποιο 

αδαπάνητο ποσό από τον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2017, να 

διατεθεί για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων του Σχεδίου.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(στ) του Νόμου αρ. 38(Ι)/2014, οι 

ελέγχοντες λειτουργοί και/ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς υπάλληλοι, μεταξύ άλλων,  

εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και 

μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων κονδυλίων του οικείου προϋπολογισμού ή 

του ποσού που έχει εκχωρηθεί με τμηματική πίστωση.   

Θέση της Υπηρεσία μας είναι όπως τυγχάνουν πάντοτε πλήρους εφαρμογής για 

σκοπούς ομοιομορφίας/ίσης μεταχείρισης τα ελάχιστα κριτήρια βάσει των οποίων θα 

εξετάζονται αιτήματα εισαγωγής Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους 

Ημικρατικούς Οργανισμούς, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 78.561 και ημερ. 26.3.2015.  

Σύσταση: Το ΔΣ του ΚΟΑ θα πρέπει να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή του για 

έγκριση του αιτήματος του μοναδικού υπαλλήλου που υπέβαλε για πρόωρη 

αφυπηρέτηση του με βάση το Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης 

Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού από τον οποίο να  ζητήσει να 

επιστρέψει άμεσα για να αναλάβει τα καθήκοντα του στο ΚΟΑ.  

Επίσης, το ΔΣ θα πρέπει να αναστείλει άμεσα την απόφαση του με την οποία έδωσε 

παράταση του Σχεδίου μέχρι τις 6.6.2017.  

Τέλος, το Σχέδιο θα μπορεί να τεθεί από τον ΚΟΑ στο προσωπικό του για υποβολή 

ενδιαφέροντος και αίτησης για πρόωρη αφυπηρέτησης, μόνο μετά από υποβολή του 

Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του και 

στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση  του και εξασφάλιση των πιστώσεων για 

καταβολή των αποζημιώσεων που θα απαιτηθούν, καθώς και αφού απαντηθούν όλα 

τα πιο πάνω θέματα που εγείρονται και ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 9.6.2017 ότι ο Οργανισμός έχει 

ανταποκριθεί σε όλες τις πιο πάνω συστάσεις με σχετική απόφαση του ΔΣ στις 
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19.5.2017 και έχει ετοιμάσει και αποστείλει σχετικό συμπληρωματικό προϋπολογισμό 

για έγκριση. 

(στ) Αναλογιστική μελέτη. Σύμφωνα  με τον Κανονισμό 3(1) της ΚΔΠ 111/93, ο 

Οργανισμός ίδρυσε το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε υπαλλήλους του 

Οργανισμού (Σχέδιο) και σύμφωνα με τον Κανονισμό 28(1) της ΚΔΠ 111/93, 

ιδρύθηκε Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων (Ταμείο) για τους σκοπούς του 

Σχεδίου.  Η αναλογιστική μελέτη με ημερ. αναφοράς τις 31.12.2009, έγινε τον 

Απρίλιο του 2010. Το ΔΣ 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 αυξημένη εισφορά του Οργανισμού σε ποσοστό 37,1% που 

εφαρμοζόταν το 2009.  

(i) Αναλογιστική μελέτη για τις 31.12.2013. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

μελέτη που έγινε για τις 31.12.2013, γίνεται εισήγηση όπως για σκοπούς 

πλήρους χρηματοδότησης του Ταμείου, ο Οργανισμός είτε (α) εισφέρει 5,2% 

των ολικών μισθών (μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου) συν εφάπαξ 

καταβολή ίση με €1.764.906 ή ετήσια καταβολή €373.000 για τα επόμενα 5 

χρόνια ή ετήσια καταβολή €200.000 για τα επόμενα 10 χρόνια ή ετήσια 

καταβολή €142.000 τα επόμενα 15 χρόνια, είτε (β) εισφέρει 16,9% των ολικών 

μισθών (μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου). Δεν υπάρχει απόφαση του ΔΣ 

για το αν ο Οργανισμός θα ακολουθήσει μία εκ των δύο πιο πάνω εισηγήσεων 

του αναλογιστή ή θα ακολουθήσει κάποια άλλη μετά από συνεννόηση με τον 

αναλογιστή. Το 2016, ο Οργανισμός κατέβαλε στο Ταμείο το ποσό των 

€815.349, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 37,1% στον ετήσιο ολικό μισθό των 

μονίμων υπαλλήλων και πρόσθετο ποσό €375.000, σύμφωνα με την 

προηγούμενη απόφαση του ΔΣ βασισμένη στην αναλογιστική μελέτη στις 

31.12.2009.  
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Στην προηγούμενή μας επιστολή, η Υπηρεσία μας σύστησε να τερματιστεί άμεσα 

η καταβολή του ποσού των €375.000 και ότι το ΔΣ έπρεπε να λαμβάνει υπόψη του 

τις όποιες εισηγήσεις των νέων αναλογιστικών μελετών και να αναθεωρεί τα ποσά 

ή/και ποσοστά που θα καταβάλει ο Οργανισμός στο Ταμείο ούτως ώστε να 

συνάδουν με τα νέα δεδομένα. Στην απαντητική επιστολή του ο Οργανισμός, μας 

ανέφερε ότι το ΔΣ συμφωνεί με τη σύστασή μας  ότι πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι εισηγήσεις των νέων αναλογιστικών μελετών και να αναθεωρεί τα ποσά 

ή/και ποσοστά που θα καταβάλει ο Οργανισμός στο Ταμείο. Επίσης, στην 

απαντητική του επιστολή, ανέφερε ότι το ΔΣ θα εξετάσει σε συνεργασία με τον 

Αναλογιστή την προτιμητέα για τον Οργανισμό στρατηγική.  

Κατά τον έλεγχο του 2016 διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε 

οποιανδήποτε ενέργεια μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου 

αναφορικά με τις συστάσεις μας και συνέχισε και το 2016 να καταβάλλει το ποσό 

και το ποσοστό που αναφέρονταν στην αναλογιστική μελέτη του 2009.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως ανασταλεί άμεσα η καταβολή του 

ποσού των €375.000. Επίσης, το Ταμείο πρέπει να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ετοιμασία μελέτης, η οποία να εισηγείται τρόπους 

χρηματοδότησης του Ταμείου, μετά από έγκριση της διενέργειας της δαπάνης από 

το ΔΣ. Βάσει των εισηγήσεων που θα ληφθούν από την πιο πάνω μελέτη το ΔΣ,  

αφού είναι σύμφωνο όπως αναφέρει και στην απαντητική του επιστολή,  πρέπει να 

προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να καθορίσει  τα ποσά ή/και 

ποσοστά που θα καταβάλλει ο Οργανισμός στο Ταμείο ούτως ώστε να συνάδουν 

με τα νέα δεδομένα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η Επιτροπή θα 

προχωρήσει σε διενέργεια αναλογιστικής μελέτης. Επίσης μας πληροφόρησε ότι, 

επειδή αναμένεται το έλλειμμα να συνεχίσει να παραμένει ψηλό κυρίως λόγω 

αλλαγής των παραδοχών π.χ. το χαμηλό προεξοφλητικό επιτόκιο, ο Οργανισμός 

θα συνεχίσει να καταβάλλει το ποσό μέχρις ότου ετοιμαστεί η νέα αναλογιστική 

μελέτη για το σκοπό αυτό. 

(ii) Νέα αναλογιστική μελέτη. Έχει ετοιμαστεί νέα αναλογιστική μελέτη που 

έγινε για τις 31.12.2016, σύμφωνα με την οποία το αναλογιστικό έλλειμμα του 
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Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Οργανισμού 

ανέρχεται σε €3.468.608. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η μελέτη αυτή έγινε 

για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων μόνο. Η Υπηρεσία μας ωστόσο 

αναμένει τα αποτελέσματα της νέας αναλογιστικής μελέτης που 

προαναφέρεται πιο πάνω. 

(iii) Τροποποίηση των κανονισμών του Ταμείου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων των υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες 

τροποποιήσεις των εν λόγω κανονισμών κατατέθηκαν στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 5.11.2014. 

Έκτοτε αποσύρονται και επανυποβάλλονται, λόγω λήξης της χρονικής 

προθεσμίας που τίθεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους.  

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, λόγω του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος που έχει επέλθει από την αρχική υποβολή των τροποποιήσεων, ο 

Οργανισμός να μεριμνήσει ότι δεν χρήζουν οποιασδήποτε περεταίρω 

τροποποίησης για να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα.    

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, οι εν λόγω κανονισμοί 

έχουν τροποποιηθεί και κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν 

υπόδειξης της Εποπτικής Αρχής Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων, 

συνεπώς αυτοί δεν χρήζουν οποιασδήποτε περαιτέρω τροποποίησης. 

(iv) Έξοδα διαχείρισης του Σχεδίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 43, της ΚΔΠ 

111/93, τα έξοδα διαχείρισης του Σχεδίου καταβάλλονται από τον 

Οργανισμό. Κατά τον έλεγχο του 2015, διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές 

εργασίες του Ταμείου από το 2015 έχουν ανατεθεί με προσφορά σε ιδιωτικό 

ελεγκτικό γραφείο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ του 

Οργανισμού. Τα έξοδα καταβάλλονται από το Ταμείο, το οποίο 

χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό. Στα πρακτικά του ΔΣ δεν 

υπάρχει απόφαση για έγκριση για να προχωρήσει το Ταμείο σε ανάθεση των 

λογιστικών εργασιών σε ιδιώτες. Μέχρι και το 2014, οι εν λόγω λογιστικές 

εργασίες διενεργούνταν από υπαλλήλους του Οργανισμού, χωρίς την 

καταβολή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού.  
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Στην προηγούμενή μας επιστολή, η Υπηρεσία μας σύστησε όπως το ΔΣ του 

Οργανισμού εξετάσει το όλο θέμα, της μη έγκρισης από το ΔΣ της εν λόγω 

ανάθεσης καθώς και το αν είναι προς όφελός του Οργανισμού η συνέχιση 

αυτής της πρακτικής ανάθεσης των λογιστικών εργασιών σε ιδιώτες.  

Κατά τον έλεγχο του 2016 διαπιστώθηκε ότι το ΔΣ του Οργανισμού αφού 

εξέτασε το όλο θέμα, στην 18η συνεδρία του, ημερ. 14.6.2016, αποφάσισε 

όπως η διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών του Ταμείου εκτελείται από 

το Λογιστήριο του Οργανισμού χωρίς πρόσθετο κόστος και ότι η υλοποίηση 

της απόφασης αυτής θα εκκινήσει μόνο αφού νομότυπα τερματιστούν οι 

υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί στο Ιδιωτικό Λογιστικό γραφείο. Το συμβόλαιο 

με το Ιδιωτικό Λογιστικό Γραφείο λήγει τον Φεβρουάριο του 2018.  

Αναφέρεται σχετικά ότι οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ταμείου είναι για το έτος 2012. Συναφώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία μας 

μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε θα αναθέσει σε ιδιώτες 

ελεγκτές τη διενέργεια ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του ταμείου 

για τα έτη 2013-2018. 

(ζ)   Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων - Όριο 

ηλικίας αφυπηρέτησης.  Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων  ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής  Εφαρμογής) Νόμος του 2012, 

Ν.216(Ι)/2012, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής και από τον Οργανισμό. Ο 

Ν.216(I)/2012, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης υπαλλήλου μέχρι και την 1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά 

εξάμηνο την ηλικία των 65 ετών, ενώ οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν 

τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 293/2007, προβλέπουν ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης υπαλλήλου είναι η ηλικία των 63 ετών και θα πρέπει να 

τροποποιηθούν ανάλογα. 

To ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 26.7.2016, ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής 

Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας του ΚΟΑ, της οποίας σκοπός της, όπως μας 

αναφέρθηκε, είναι ο συντονισμός των προσπαθειών με στόχο να ετοιμαστεί το 

σχετικό νομοσχέδιο για την  τροποποίηση των Κανονισμών του Οργανισμού. 
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Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες του, ούτως 

ώστε τα εν λόγω νομοθετήματα που τυγχάνουν εφαρμογής από τον Οργανισμό, 

καθώς και 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 πρέπει να προβλέπουν ως όριο ηλικίας αφυπηρέτησης  την ηλικία των 

65 ετών, ώστε να συνάδουν μεταξύ τους. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, το όλο θέμα της 

τροποποίησης των Κανονισμών είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει την 

Επιτροπή που καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρία 

του ημερ. 26.7.2016 για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και ότι  σκοπός της 

τροποποίησης είναι η ετοιμασία και έγκριση σχετικού νομοσχεδίου και κατάθεση 

του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.  Ο ΚΟΑ επιβαρύνεται με τις δαπάνες 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Κρατικής και συμπληρωματικής ασφάλισης από 

ιδιώτες), ενώ στον δημόσιο τομέα το Κράτος έπαυσε πλέον να επιβαρύνεται, αφού 

ανακτά τα σχετικά έξοδα με την καταβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους 1,5% 

επί των ακαθάριστων απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, από 

δειγματοληπτικό έλεγχο στη μισθοδοσία του προσωπικού το 2014 και μετέπειτα, 

διαπιστώθηκε ότι ο ΚΟΑ αποκόπτει υποχρεωτική συνεισφορά ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης σε ποσοστό ίσο με το 1,5% επί των μηνιαίων απολαβών ή/και 

συντάξεων μόνο για τους υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους που εξασφάλισαν κάρτα 

νοσηλείας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά 

νοσηλευτήρια και για τους οποίους ο ΚΟΑ έχει καταβάλει τα νενομισμένα τέλη 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Υπουργείο Υγείας, αντί από όλο το 

προσωπικό του για το οποίο ο Οργανισμός συνεισφέρει με διάφορα ποσοστά που 

κυμαίνονται μεταξύ του 1% έως 11,5% ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού 

(Μόνιμοι, Έκτακτοι, Συνεργάτες, Διοικητικοί, Γυμναστές ΑΓΟ και ΕΦ και Εργάτες) 

στα διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που λειτουργούν στον 

Οργανισμό για τη συμπληρωματική περίθαλψη του προσωπικού του.  

Σύσταση: Η κάλυψη της δαπάνης των Ταμείων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

του ΚΟΑ πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει από συνεισφορές επί των απολαβών 

όλου του προσωπικού του Οργανισμού όπως γίνεται και στην περίπτωση των 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

47 
 

δημοσίων υπαλλήλων με βάση το άρθρο 3Α των περί Κυβερνητικών Ιατρικών 

Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισμοί του 2002-2013 και ο ΚΟΑ να μην 

επιβαρύνεται καθόλου με τη δαπάνη αυτή και ως προς τούτο η σχετική συλλογική 

σύμβαση, η οποία έληξε στις 31.12.2014, θα μεριμνά ανάλογα. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να τεθεί και κατ΄αναλογία οροφή στα διάφορα ποσοστά συνεισφοράς του 

Οργανισμού ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού, μέχρι 2,5% το ανώτατο 

όριο, όπως ισχύει και σε άλλους οργανισμούς (όπως για παράδειγμα τα κρατικά 

Πανεπιστήμια). Υπογραμμίζεται ότι είναι ευθύνη το ΔΣ σύμφωνα με τη νομοθεσία να 

αποφασίσει σχετικά και αναμένεται ότι θα το πράξει.  

Όπως μας πληροφόρησε ο ΚΟΑ, ο Οργανισμός αποκόπτει την συνεισφορά του 

1.5% σε όσους υπαλλήλους του έχουν το ωφέλημα της χρήσης των Κυβερνητικών 

Ιατρικών Ιδρυμάτων και αυτό οδήγησε σε εξοικονομήσεις για τον Οργανισμό αφού 

έχει μειωθεί το κόστος που καταβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για την απόκτηση 

της Κάρτας Νοσηλείας και παράλληλα έχει έσοδα από τους υπαλλήλους του που 

έχουν την Κάρτα Νοσηλείας. Επίσης, όσον αφορά στα διάφορα ποσοστά 

συνεισφοράς του Οργανισμού, όπως μας πληροφόρησε, αυτά είναι θέματα που 

εμπίπτουν στις συλλογικές συμβάσεις που θα συζητηθούν στα πλαίσια ανανέωσης 

των συλλογικών συμβάσεων. 

(θ)  Διαχείριση θεμάτων προσωπικού.   Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της 

Υπηρεσίας μας για το 2014, διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις όσον αφορά 

στη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων προσωπικού,  καθώς και στην τήρηση των 

προσωπικών φακέλων του προσωπικού.  

Τα ακόλουθα θέματα είναι σχετικά:  

(i) Επιστολή διορισμού εκτάκτων υπαλλήλων.  Παρατηρήθηκε και πάλι 

ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο τίτλος της θέσης, σύμφωνα με την επιστολή 

διορισμού, δεν συνάδει ακριβώς με τον τίτλο της θέσης όπως αυτός 

περιγράφεται στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, καθώς και το 

Αιτιολογικό Σημείωμα Εργοδότησης Εκτάκτων Υπαλλήλων που 

κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην απαντητική επιστολή 

σας ημερ. 8.6.2016,  μας έχετε ενημερώσει ότι το θέμα αναμένεται να 

επιλυθεί με την έγκριση και εφαρμογή της νέας Οργανωτικής δομής του  

Οργανισμού και με την εξασφάλιση έγκρισης του ΥΠΠ και του ΤΔΔ&Π. 
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Σύσταση:  Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις ενέργειες του 

Οργανισμού, ούτως ώστε ο τίτλος της θέσης όπως αυτός περιγράφεται 

στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού να συνάδει με τον τίτλο στην 

επιστολή του διορισμού καθώς και στο Αιτιολογικό Σημείωμα 

Εργοδότησης Έκτακτων Υπαλλήλων που κατατίθεται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, αφού εξασφαλιστεί η έγκριση του ΔΣ του Οργανισμού, 

του ΥΠΠ και του ΤΔΔ&Π. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα αυτό θα 

επιλυθεί με την έγκριση και εφαρμογή της Οργανωτικής Δομής του 

Οργανισμού. 

(ii) Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του 

Οργανισμού για εργοδότηση με σύμβαση στην Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία.   Παρά την επισήμανση της Υπηρεσίας μας στην Έκθεσή 

μας για το 2014 ότι σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (Διάρθρωσης και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1975 

έως 1996 δεν προβλέπεται η παραχώρηση στους υπαλλήλους του 

Οργανισμού άδειας απουσίας χωρίς απολαβές με σκοπό την 

ταυτόχρονη εργοδότησή τους στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, και ως εκ 

τούτου, η παραχώρηση τέτοιας άδειας δεν είναι νόμιμη, εντούτοις 

συνεχίστηκε μέσα στο 2015, 2016 και 2017 η παραχώρηση άδειας άνευ 

απολαβών στον μόνιμο υπάλληλο του ΚΟΑ, Λειτουργό Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων, ο οποίος διορίστηκε πάνω σε έκτακτη βάση στη Μέση 

Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, το ΔΣ σε συνεδρίες του ημερ., 23.3.2015, 6.10.2015, 

5.4.2016 και 23.8.2016 αποφάσισε την παραχώρηση άδειας άνευ 

απολαβών στον εν λόγω υπάλληλο από, 2.3.2015 μέχρι 29.8.2015, 

1.9.2015 μέχρι 27.2.2016 και 29.2.2016 μέχρι 28.8.2016 και 29.8.2016 

μέχρι 31.8.2017. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με επιστολή του ΤΔΔ&Π 

προς τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, ημερ. 12.12.2012, η 

παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές είτε για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, είτε όχι, που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, δεν 

προβλέπεται η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε σχέση με τον 
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διορισμό δημοσίου υπαλλήλου σε θέση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ενώ 

ταυτόχρονα θα εργοδοτείται και από τον Οργανισμό. 

 Σημειώνεται ότι ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή 

του ημερ. 12.10.2016 είχε ζητήσει από τη Γενική Διευθύντρια του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωση για τις περιόδους 

απασχόλησης του υπαλλήλου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

από την έναρξή της μέχρι τις 31.12.2014, διότι ο υπάλληλος είχε ζητήσει 

να του καταβληθούν μισθοί για τον  Ιανουάριο του 2013 και για την 

περίοδο 29.4.2013 – 12.5.2013. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του ημερ. 

31.10.2016 προς τον Οργανισμό εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς 

τη νομιμότητα των αποφάσεων του Οργανισμού για την παραχώρηση 

άδειας άνευ απολαβών στον εν λόγω υπάλληλο για απασχόληση ως 

καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 

εφόσον, όπως αναφέρεται, με βάση τον Καν. 35 των περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών 

και κατ΄ αναλογία με τη Δημόσια Υπηρεσία (άρθρο 65 των περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων), «εις ουδένα υπάλληλον επιτρέπεται 

όπως ασκή οιονδήποτε επάγγελμα ή ασχολείται ή μετέχη εις 

οιανδήποτε επιχείρηση ή εργασία». Επίσης αναφέρεται ότι στο διορισμό 

αντικαταστάτη, στην παράγραφο 6, επισημαίνεται ότι «σε περίπτωση 

που εργάζεστε ήδη στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, ακόμα και πάνω σε έκτακτη βάση, θα πρέπει είτε να 

παραιτηθείτε από την εργασία αυτή είτε να μην αποδεχτείτε το διορισμό 

σας σε θέση αντικαταστάτη». Στην ίδια επιστολή το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο ο εν λόγω υπάλληλος 

έχει αποχωρήσει από τη θέση Λειτουργού Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

του ΚΟΑ καθότι, όπως αναφέρεται, ο εν λόγω υπάλληλος με επιστολή 

του προς τον Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερ. 

10.10.2016 αποδέχθηκε διορισμό με δοκιμασία στη μόνιμη και 

συντάξιμη θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Σχολείων Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης. 
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 Συναφώς αναφέρεται ότι το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 8.2.2017 

αποφάσισε όπως από τούδε και στο εξής να μην δίδονται άδειες άνευ 

απολαβών σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι εργάζονται στα 

διάφορα προγράμματα του ΚΟΑ, είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο 

αδιόριστων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τους δίνεται 

οποιοσδήποτε διορισμός στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Στην απόφαση 

αυτή, αναφέρεται ότι δόθηκαν οδηγίες στην Υπηρεσία όπως 

ενημερώσει τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που ήδη έχουν πάρει 

άδεια άνευ απολαβών από τον Οργανισμό ότι δεν θα τους επανεκδοθεί 

τέτοια άδεια. 

 Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 

6.3.2017, ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι μετά 

την απόφαση του ΔΣ, όπως από τούδε και στο εξής μη δίδει άδειες 

άνευ απολαβών σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι επηρεαζόμενοι 

καθηγητές σε συνεννόηση με τη Συντεχνία τους προχώρησαν σε 

εργατική διαφορά με τον Οργανισμό και ότι το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού θα τύχει ενημέρωσης μετά τη διαβούλευση και τη 

μεσολαβητική πρόταση που θα υπάρξει. 

 Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με 

επιστολή της στις 21.3.2017 πληροφόρησε τον Αν. Γενικό Διευθυντή 

του Οργανισμού ότι το πιο πάνω θέμα δεν αποτελεί εργατική διαφορά 

και ότι ο εν λόγω υπάλληλος αποδέχτηκε το διορισμό αντικαταστάτη 

που του προσφέρθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2012 καθώς 

και τους μετέπειτα υπογράφοντας ψευδή δήλωση και ζήτησε 

ενημέρωση από τον Οργανισμό (i) κατά πόσον ο συγκεκριμένος 

λειτουργός που κατέχει από 1.9.2016 μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής Σχολείων Μ.Γ.Ε έχει παραιτηθεί από τον ΚΟΑ, (ii) αν 

υπάρχουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, (iii) πάνω σε ποιά νομοθετική 

πρόνοια βασίστηκε ο Οργανισμός ώστε να παραχωρήσει τα τελευταία 

χρόνια στον εν λόγω υπάλληλο (και ενδεχομένως σε άλλους) άδεια 

άνευ απολαβών για απασχόληση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. 

 Σύσταση: Ο πιο πάνω υπάλληλος, αν δεν έχει ακόμη παραιτηθεί, θα 

πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από τον Οργανισμό, εφόσον σύμφωνα με 
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την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 21.3.2017 

κατέχει από την 1.9.2016 μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής 

Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα κατέχει τη  θέση 

μόνιμου Λειτουργού Αθλητικών Εγκαταστάσεων  στον Οργανισμό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ του Οργανισμού με 

απόφαση του ημερ 4.5.2017 αποφάσισε ότι από τούδε και στο εξής δεν θα 

δίνονται άδειες άνευ απολαβών σε μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού στο οποίο 

προσφέρεται οποιοσδήποτε διορισμός στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και ότι ο 

Οργανισμός έχει αποστείλει σχετική επιστολή ενημέρωσης προς τον μόνιμο 

υπάλληλό του καλώντας τον είτε να επανέλθει στα καθήκοντα του στον Οργανισμό 

είτε να υποβάλει την παραίτηση του από τον Οργανισμό. 

(iii)  Επιδόματα.  Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του προς τους 

Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού και Γενική 

Λογίστρια για το θέμα του Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου για το 2013, με αρ. Φακ. Υ.Ο.10.04.001, ημερ. 7.1.2013, 

ζήτησε κατάλογο των επιδομάτων τα οποία παραχωρούνται από τον 

Οργανισμό, έτσι ώστε να εξεταστεί το κατά πόσο θα συνεχίσουν ή όχι να 

παραχωρούνται.  

 Ο Οργανισμός στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 27.8.2013, 

πληροφόρησε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, 

σχετικά με τα επιδόματα που παραχωρούνται από τον Οργανισμό, ότι 

αυτά έχουν τύχει μείωσης του 15% από τον Ιανουάριο του 2013, ενώ 

από έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι παρά την παρέλευση 

πέραν των 3 χρόνων ότι τα ακόλουθα επιδόματα δεν έχουν ακόμη 

μειωθεί με το σχετικό ποσοστό του 15%: 

- Επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας εκτός ωρών εργασίας,     

€350 τον μήνα. 

- Επίδομα Υπεύθυνου Αγώνων, €85,43 για κάθε αγώνα. 

- Επίδομα Φροντιστή Αγώνων, €59,80 για κάθε αγώνα. 

- Επίδομα για Φορείο Αγώνων, €30,75 για κάθε αγώνα. 
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 Επίσης, η μείωση του 15%  για τα οδοιπορικά που καταβάλλονται 

στους Γυμναστές του ΑΓΟ εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο του 2014, αντί 

από τον Ιανουάριο του 2013. 

 Σημειώνεται ότι τα επιδόματα Υπεύθυνου Αγώνων, τα επιδόματα 

Φροντιστή Αγώνων και τα επιδόματα για Φορείο Αγώνων χρεώνονται 

στις γηπεδούχους του κάθε αγώνα και δεν επιβαρύνουν τον Οργανισμό. 

 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι: 

 Όπως αναφέρθηκε στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για το 2015, δεν 

καταβλήθηκε επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας εκτός ωρών 

εργασίας μέσα στο 2014 και 2015. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας δεν καταβλήθηκε ούτε και 

μέσα στο 2016. Παρόλο του ότι το ΔΣ με απόφασή του ημερ. 28.4.2015 

είχε αποφασίσει όπως για το προσωπικό που θα τοποθετούσε τα 

καλύμματα στα κολυμβητήρια στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας 

θα αποζημιώνεται υπό μορφή υπερωριακής απασχόλησης και ότι το 

θέμα θα επανεξεταζόταν πριν τη νέα χειμερινή περίοδο, ωστόσο 

διαπιστώθηκε ότι μέσα στο 2016 δεν πάρθηκε από το ΔΣ οποιαδήποτε 

απόφαση για το θέμα αυτό. 

 Σύσταση:  Αναμένεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τυχόν 

εξελίξεις και τις ενέργειες του Οργανισμού για το πιο πάνω θέμα. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε στις 9.6.2017 ότι ο 

Οργανισμός θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τη σχετική μείωση 15% 

επί των δικαιωμάτων υπερωριακής απασχόλησης και θα καταργήσει τα 

επιδόματα. 

 Για τα κολυμβητήρια στην επαρχία Λεμεσού, το ΔΣ προκήρυξε 

προσφορά με αρ. 7Δ/2015, αλλά ακυρώθηκε λόγω υψηλού κόστους της 

ληφθείσας προσφοράς με βάση απόφασης ΔΣ ημερ. 7.8.2015. 

Αργότερα επαναπροκηρύχθηκε δεύτερη προσφορά με αρ. 37Δ/2015, 

αλλά και πάλι ακυρώθηκε με νέα απόφαση του ΔΣ ημερ. 24.11.2015. 

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι το ΔΣ αποφάσισε την 

επαναπροκήρυξη της προσφοράς. Όπως μας πληροφόρησε, ο 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του 
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ημερ. 9.3.2016, ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί για τρίτη φορά με 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και με ακριβώς τους ίδιους όρους 

διαγωνισμού. Στη συνέχεια, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 

με επιστολή του ημερ. 20.3.2017 ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι  το 

Δ.Σ σε συνεδρία του ημερ. 12.12.2016 αποφάσισε όπως προκηρύξει 

Διαγωνισμό Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών με Συνοπτική Διαδικασία 

με αρ. 10/2017 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής «Για την Παροχή 

Υπηρεσιών τοποθέτησης και Αφαίρεσης των Ισοθερμικών Καλυμμάτων 

στις Δύο ( 2) κολυμβητικές δεξαμενές του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου 

Λεμεσού» & με δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

του Ν73(Ι)/2016 Άρθρο 29 (2)(α) για πιθανή παροχή των ίδιων 

υπηρεσιών στο κλειστό κολυμβητήριο Λεμεσού για μια Κολυμβητική 

Δεξαμενή. Η προσφορά προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2017 και η 

τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς ήταν στις 3.4.2017. 

 Σύσταση:  Αναμένεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις εξελίξεις 

για το πιο πάνω θέμα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι οι τιμές των 

προσφορών που λήφθηκαν ήταν πάρα πολύ ψηλές και επίσης ότι η 

Επιτροπή Αξιολόγησης, τις έκρινε άκυρες γιατί καμιά δεν πληρούσε 

τους όρους του διαγωνισμού. 

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι το όλο θέμα έχει τεθεί ενώπιον του ΔΣ. 

 Για τα Επιδόματα Υπεύθυνου Αγώνων, Φροντιστή Αγώνων η καταβολή 

των ποσών μέσα στο 2016 έγινε χωρίς την μείωση του 15%, όπως 

έγινε και κατά το 2014 και 2015.  

 Δεν έχει καταβληθεί επίδομα για φορείο αγώνων μέσα στο 2016. 

 Σχετικά με τα επιδόματα Υπεύθυνου αγώνων και Φροντιστή Αγώνων, 

στην απάντηση σας για τον έλεγχο του 2015 ημερ. 8.6.2016, είχατε 

αναφέρει ότι τα ποσά αυτά καταβάλλονται χωρίς την μείωση του 15%, 

και ότι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επιδόματα, αφού αυτά 

χρεώνονται στους γηπεδούχους και δεν επιβαρύνουν τον Οργανισμό. 

Επίσης, σύμφωνα με δικούς σας υπολογισμούς, είχατε διαπιστώσει ότι 
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τα επιδόματα αυτά όπως έχουν συμφωνηθεί με τις συντεχνίες, είναι 

τόσο προς το συμφέρον του ΚΟΑ αλλά και των φορέων, λόγω του ότι 

κοστίζουν λιγότερα από το πραγματικό ωριαίο κόστος τους στον 

Οργανισμό. Επιπρόσθετα είχατε αναφέρει ότι το πιο πάνω θέμα θα 

τίθετο ενώπιον του ΔΣ για λήψη απόφασης, χωρίς ωστόσο να έχει 

παρθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

 Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε την θέση μας ότι τα επιδόματα 

Υπεύθυνου Αγώνων και Φροντιστή Αγώνων πρέπει να καταβάλλονται 

μειωμένα με το σχετικό ποσοστό του 15%. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τη σχετική μείωση 15% επί των 

δικαιωμάτων υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και ότι θα καταργήσει  

τα επιδόματα. 

(iv)  Καταγγελία εναντίον του στελέχους του Οργανισμού αναφορικά με 

βεβαίωση  όσον αφορά στις γνώσεις του για θέματα αθλητισμού 

για διορισμό στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ.   Mε βάση το 

πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού, η βεβαίωση την οποία είχε 

προσκομίσει ο υπό αναφορά λειτουργός  κατά την επανεξέταση της 

υπόθεσης για τον διορισμό του στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ, δεν 

υποστηρίζει σαφώς την πολύ καλή γνώση των αθλητικών πραγμάτων 

και των εξελίξεων σε θέματα αθλητισμού, φυσικής αγωγής και 

αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως απαιτείται από το σχέδιο υπηρεσίας.  

 Επίσης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην βεβαίωση 

αυτή, δεν είναι τέτοιου μεγέθους, οι οποίες να αποδεικνύουν την 

εμπλοκή κάποιου στην πολύ καλή γνώση των αθλητικών πραγμάτων 

και των εξελίξεων σε θέματα αθλητισμού, φυσικής αγωγής και 

αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 Eπιπρόσθετα, για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών όταν ήταν 

ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο λειτουργός αυτός δεν είχε εξασφαλίσει 

γραπτή έγκριση σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, αλλά 

οι υπηρεσίες του προσφέροντο οικειοθελώς και αφιλοκερδώς ως 

εθελοντική προσφορά προς την Εκκλησία ως Μέλος της, στον ελεύθερό 
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του χρόνο. Η Υπηρεσία μας με επιστολή της στον ΚΟΑ υπέδειξε ότι 

τούτο όμως δεν αναιρεί την παρανομία στην παροχή των υπηρεσιών, 

αφού ακόμη και η οικειοθελής και αφιλοκερδής παροχή υπηρεσιών 

ρητά απαγορεύεται με βάση το άρθρο 67(3) του περί Δημοσίας 

Υπηρεσίας Νόμου. 

 Το ΔΣ του Οργανισμού στη 34η συνεδρία στις 23.10.2015, στην οποία 

παρευρίσκετο και ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού ο οποίος παρέθεσε 

στα μέλη το νομικό πλαίσιο (νομοθετικό και νομολογιακό)  σε σχέση με το 

υπό εξέταση ζήτημα και ακολούθως αποχώρησε, με πλειοψηφία (5 μελών 

εναντίον της ανάκλησης και 4 μελών υπέρ της ανάκλησης) αποφάσισε όπως 

μην ανακληθεί η απόφαση του ΔΣ, ημερ. 23.11.2011, για τον διορισμό του 

πιο πάνω στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ. 

 Η Υπηρεσία μας έχει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα, 

αλλά και κατά πόσο αρμόζει σε ένα Οργανισμό το ΔΣ του οποίου 

χρειάζεται να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση τις αρχές της χρηστής 

διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου,  η πιο πάνω απόφαση του ΔΣ του 

Οργανισμού ημερ. 23.10.2015, με την οποία αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία να μην ανακαλέσει την απόφαση του για διορισμό του 

λειτουργού αυτού στη θέση Πρώτου Λειτουργού Α στον ΚΟΑ, 

δεδομένης της νομοθετικής διάταξης του άρθρου 67(3) περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1/90, σύμφωνα με την οποία «Κανένας 

υπάλληλος δεν επιτρέπεται να δώσει τεχνική ή επιστημονική συμβουλή 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, παρά 

μόνο για εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος» και την οποία ο πιο πάνω 

λειτουργός έχει παραβιάσει, αφού δεν είχε εξασφαλίσει άδεια. Ως εκ 

τούτου ζητήσαμε όπως το όλο θέμα τεθεί ενώπιον του Νομικού 

Συμβούλου του Οργανισμού για γνωμάτευση, κατά πόσον η απόφαση 

του ΔΣ στις 23.10.2015 ήταν σύννομη ή/και κατά πόσο ενδείκνυται η 

λήψη μέτρων για άρση της παρανομίας που παρατηρήθηκε και 

ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά το συντομότερο δυνατό. 

 Το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του ημερ. 7.6.2016 αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία όπως με βάση τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή, 
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ζητηθεί γνωμάτευση από το Νομικό Σύμβουλο κατά πόσο η απόφαση 

του ΔΣ ημερ. 23.10.2015 είναι σύννομη ή όχι. 

 Το θέμα τέθηκε στο Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, ο οποίος με την 

απόφασή του ημερ. 17.6.2016, ανέφερε ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπό συζήτηση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 

προσβληθεί και ακυρωθεί από δικαστήριο, δεν έχει ακυρωθεί με άλλη 

διοικητική πράξη, δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει καταργηθεί, θεωρείται 

ότι είναι σύννομη».  

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 21.4.2017 

ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης του 

Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού ημερ. 17.6.2016 σχετικά με το πιο 

πάνω θέμα. 

 Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του 

ημερ. 28.6.2016 υιοθέτησε κατά πλειοψηφία τη νομική γνωμάτευση του 

Νομικού του Συμβούλου. 

 Σύσταση:  Το πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού, η απόφαση του 

ΔΣ ημερ. 23.10.2015 και η νομική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου 

του Οργανισμού να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού από το οποίο να ζητηθεί να τα υποβάλει για γνωμάτευση 

στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη νομιμότητα της 

απόφασης αυτής και κατά πόσο ενδείκνυται οποιεσδήποτε κατάλληλες 

ενέργειες εναντίον του λειτουργού αυτού, ο οποίος σημειώνεται ότι 

συνεχίζει να κατέχει τη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ, μέχρι σήμερα, 

και ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά.  

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι τόσο το πόρισμα 

όσο και η απόφαση του ΔΣ και η νομική γνωμάτευση του νομικού 

συμβούλου στάληκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, 

μας πληροφόρησε ότι, η εισήγηση του νομικού συμβούλου του 

Οργανισμού είναι ότι η απόφαση  του ΔΣ είναι σύννομη και έχει 

τελεσιδικήσει.   
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10. Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας.    

Όπως αναφέρεται και στην επιστολή μας για το 2012, από το 2007 ο Οργανισμός και 

το Τμήμα Φορολογίας ήταν σε επαφή για τις οφειλές φόρου εισοδήματος ατόμων που 

απασχολούνταν στον Οργανισμό. Η κατάσταση με τα άτομα και τα ποσά που οφείλει 

κάθε άτομο οριστικοποιήθηκε το 2012. Το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου 

εισοδήματος ανέρχεται σε €254.683 και αφορά στα έτη 1999 – 2007. Τα εν λόγω 

άτομα αποτελούν διοικητικό προσωπικό ΕΣΥΑΑ, συντονιστές ΑΓΟ, υπάλληλοι του 

Οργανισμού οι οποίοι παράλληλα πρόσφεραν και άλλη εργασία στον Οργανισμό 

για την οποία αμείβονταν με επιπρόσθετο ποσό, όχι μέσω του μισθολογίου, αλλά 

με επιταγή κ.ά.  

Φόρος εισοδήματος οφείλεται επίσης και για το κατ’ αποκοπή επίδομα 

οδοιπορικών που καταβαλλόταν μέχρι το 2007 σε ορισμένα άτομα, καθώς και για 

το επίδομα των συνεδριάσεων μελών προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων του 

Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός, μετά την έκδοση της φορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας, 

κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό των €254.683 στις 31.10.2012, χρεώνοντας τα 

κονδύλια από τα οποία πληρώνονταν τα εν λόγω άτομα. Στο μεταξύ, τον Σεπτέμβριο 

του 2012, ο Οργανισμός απέστειλε στα υπό αναφορά άτομα συστημένη επιστολή 

ενημερώνοντάς τους για το οφειλόμενο ποσό και ζητώντας τους να υπογράψουν κατά 

πόσο αποδέχονται να καταβάλουν το ποσό στον Οργανισμό. Οποιοδήποτε ποσό 

εισπράξει ο Οργανισμός, θα το πιστώνει στα έσοδα. 

Όπως διαπιστώθηκε, κάποιοι απάντησαν ότι αποδέχονται και κάποιοι άλλοι ότι 

δεν αποδέχονται ή αποδέχονται μέρος μόνο του ποσού. Αρκετοί δεν απάντησαν. 

Κάποιοι από τους οφειλέτες εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό ή 

είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού και επομένως, ο Οργανισμός μπορεί να τους 

αποκόπτει το οφειλόμενο ποσό, τουλάχιστον σταδιακά. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος: 

 

Κατηγορία  Ποσό 

 € 

Οδοιπορικά 11.376,04 

ΑΓΟ 245,42 

Διοικητικό Συμβούλιο 14.528,59 
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Κατηγορία  Ποσό 

Έκτακτος ο οποίος προηγουμένως ήταν με μίσθωση 
υπηρεσιών 

1.399,34 

Προσωπικό ιδιόκτητων χώρων 2.273,04 

ΕΣΥΑΑ 144.470,13 

Εθνική Φρουρά 3.968,03 

Ιατροί 14.865,80 

Υπάλληλοι ΚΟΑ εν ενεργεία 10.073,66 

Συνταξιούχοι ΚΟΑ 7.040,86 

Ομάδα Στήριξης Ταλέντων 36.356,04 

Συντηρητές 8.085,71 

ΣΥΝΟΛΟ 254.682,66 

Παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισμός δεν έχει ανακτήσει ούτε και μέσα στο 2015 

κανένα ποσό έναντι του οφειλόμενου ποσού, είτε με απευθείας αποκοπές από την 

μισθοδοσία του προσωπικού ή και συνταξιούχων, είτε μέσω του Τμήματος 

Φορολογίας.  

Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος του Οργανισμού απέστειλε επιστολή προς το ΥΠΠ 

ημερ. 17.4.2015, με την οποία ζήτησε τη διερεύνηση όλων των πτυχών του 

θέματος, λόγω της σοβαρότητας  και της φύσης του ζητήματος. 

Το ΥΠΠ στην απαντητική επιστολή του ημερ. 9.6.2015 ζήτησε από τον Οργανισμό 

πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων μαζί με όλη τη σχετική 

αλληλογραφία για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, η οποία και 

υποβλήθηκε από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού στις 

27.11.2015. 

Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός με επιστολές του προς τον Έφορο Φορολογίας ημερ. 

18.6.2015 και 26.11.2015 ζήτησε επίσπευση της απάντησης του Τμήματος σχετικά 

με το ύψος της φορολογίας που τελικά θα πρέπει να διεκδικήσει από τους 

οφειλέτες. 

Λόγω της καθυστέρησης της απάντησης από τον Έφορο Φορολογίας για το θέμα 

αυτό, η Πρόεδρος του Οργανισμού με επιστολή της ημερ. 29.12.2015, ενημέρωσε 

τον Υπουργό Οικονομικών για την καθυστέρηση που παρατηρείται και του ζήτησε 

όπως μεριμνήσει όπως ο Έφορος Φορολογίας επισπεύσει την απάντησή του 

προς τον ΚΟΑ, ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να αρχίσει τη διαδικασία 

είσπραξης των οφειλόμενων ποσών. 
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Συναφώς αναφέρεται ότι το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζει ότι μέρος των εξόδων 

κάποιων ατόμων αποτελούσαν οδοιπορικά και ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί 

κάποια έκπτωση στη φορολογία για το λόγο αυτό. Ο Οργανισμός αναμένει από το 

Τμήμα Φορολογίας ενημέρωση για ποια άτομα θα αποδεχθεί μείωση φορολογίας 

καθώς και το ποσοστό μείωσης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, όταν ο Οργανισμός 

παραλάβει τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τα οφειλόμενα ποσά, θα μπορέσει 

να αρχίσει τις προσπάθειες ανάκτησης των οφειλόμενων ποσών. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 3.11.2016 προς 

τον Έφορο Φορολογίας ζήτησε ενημέρωση για το τελικό ποσό της φορολογίας για 

τα έτη 1999-2008. 

Το Τμήμα Φορολογίας με επιστολή του ημερ. 21.11.2016, αφού επισύναψε 

ονομαστικό κατάλογο με τα ονόματα και τα ποσά που χρωστά ο κάθε υπάλληλος 

πληροφόρησε τον Οργανισμό, ότι αριθμός υπαλλήλων έχουν ήδη καταβάλει οι 

ίδιοι προσωπικά τον φόρο και που ανέρχεται στα  €36.643. 

Επίσης πληροφόρησε τον Οργανισμό ότι οι φόροι που προκύπτουν με την 

παραχώρηση 15% στα εισοδήματα που είχαν από τον ΚΟΑ οι υπάλληλοι του 

ΕΣΥΑΑ και της Ομάδας Στήριξης Ταλέντων για τα χρόνια 2000-2003, ως 

δικαιολογημένα έξοδα για την παραγωγή του εισοδήματος τους, ανέρχονται στα 

€15.671.  

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το σύνολο των φόρων ύψους €52.314 που 

προκύπτουν με βάση τα πιο πάνω θα μεταφερθούν σε μελλοντικές οφειλές του 

Οργανισμού για σκοπούς  Φόρου Εισοδήματος. 

Ο Λογιστής του Οργανισμού ετοίμασε σημείωμα προς το ΔΣ ημερ. 13.12.2016 με 

το οποίο ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το περιεχόμενο της επιστολής του 

Τμήματος Φορολογίας ημερ. 21.11.2016 και ζήτησε τον τρόπο χειρισμού των 

υπόλοιπων ποσών. 

Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 19.12.2016 αποφάσισε όπως το Λογιστήριο 

αποστείλει όλα τα στοιχεία στο Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού για να αρχίσει η 

διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων προς τον Οργανισμό ποσών και να 

ετοιμάσει σε πρώτο στάδιο επιστολές σε όσους οφείλουν φορολογίες τις οποίες 

κατέβαλε ο Οργανισμός για τα έτη 1999-2008. Η προθεσμία η οποία θα δοθεί για 
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καταβολή των ποσών θα είναι ένας μήνας. Σε περίπτωση μη επιστροφής των 

οφειλόμενων ποσών, ο Οργανισμός θα προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων.  

Στις 10.2.2017 ο Λογιστής του Οργανισμού ζήτησε μέσω τηλεομοιότυπου από τον 

Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πόσον τα ονόματα που 

βρίσκονται στον ονομαστικό κατάλογο δεν βρίσκονται εν ζωή.  

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με επιστολή τους ημερ. 20.2.2017 

ενημέρωσαν το Λογιστή ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν 

να παρέχουν στον Οργανισμό τέτοια πληροφόρηση λόγω αρμοδιότητας και να 

αποταθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

Στις 13.3.2017 ο Λογιστής του Οργανισμού απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή 

Διευθυντή του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την οποία ζητούσε 

ενημέρωση αν υπάρχουν άτομα στον κατάλογο τα οποία έχουν αποβιώσει, ούτως 

ώστε ο Οργανισμός να μην προχωρήσει σε αγωγές προς αυτούς.  

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημέρωσε τον Λογιστή στις 

22.3.2017 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι στον κατάλογο υπάρχουν 5 

θανόντες. 

Σύσταση:  Αναμένεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις ενέργειες του 

Οργανισμού για άμεση ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, χωρίς περαιτέρω 

καθυστερήσεις. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε στις 9.6.2017, ότι ο επικαιροποιημένος 

κατάλογος, με τα πιο πάνω στοιχεία, στάληκε στον νομικό σύμβουλο του 

Οργανισμού για υλοποίηση της απόφασης του ΔΣ. 

11.  Απασχόληση ιατρού στον Οργανισμό χωρίς αμοιβή/αντιμισθία.  

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, ιδιώτης ιατρός απασχολείται στον ΚΟΑ αμισθί. Το ΔΣ 

στην 21η συνεδρία του ημερ. 29.4.2014, αποφάσισε να απασχολήσει το εν λόγω 

πρόσωπο ως ιατρό για να παρέχει εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του 

στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) από τις 5 Μαΐου 2014, η οποία 

ήταν  η ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του από τον Οργανισμό. 

Συγκεκριμένα, ο ιατρός αυτός έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλή του Τμήματος 

Αθλητιατρικής του ΚΑΕΚ, και είναι υπεύθυνος για την ιατρική/παθολογική εξέταση 
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όλων των αθλητών, προτού τους δοθεί η δυνατότητα για διενέργεια εργομετρικών 

εξετάσεων. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, λόγω του ότι οι περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

1975 έως 1996 δεν προβλέπουν την εργοδότηση προσώπων χωρίς αμοιβή, η πιο 

πάνω απόφαση δεν συνάδει με τις πρόνοιες της εγκυκλίου με αρ. 1450, ημερ. 

24.4.2012 του ΤΔΔ&Π, στην οποία αναφέρεται ότι τα μόνα αιτήματα που θα 

πρέπει να εξετάζονται για αμισθί απασχόληση αφορούν στις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται στο πλαίσιο σπουδών του αιτητή ή να είναι αναγκαία ως προϋπόθεση 

για άσκηση του επαγγέλματός του (π.χ. εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο).  

Σύσταση: Η ευαίσθητη φύση της εργασίας που διεκπεραιώνει ο εν λόγω ιατρός 

στο ΚΑΕΚ, δεν αναιρεί το γεγονός, ότι η απόφαση του ΔΣ δεν συνάδει με την 

εγκύκλιο με αρ.1450, ημερ. 24.4.2012 του ΤΔΔ&Π. Ωστόσο, για σκοπούς 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, ο ΚΟΑ θα μπορούσε να ακολουθήσει όλες τις 

νενομισμένες διαδικασίες για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τον οποίο θα 

καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις 

υπηρεσίες τους στο ΚΑΕΚ, αφού προηγουμένως ο ΚΟΑ εξασφαλίσει μέσω του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ του Οργανισμού έχει λάβει 

σοβαρά υπόψη του τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας για το συγκεκριμένο θέμα και 

προτίθεται σύντομα να προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού, με τον οποίο θα 

καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς ή 

έναντι μικρής αμοιβής. 

12.  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

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

εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την 

προώθηση υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας.  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.  
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Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι η προσπάθεια για βελτίωση είναι 

συνεχής και ότι κατά την άποψή του οι όποιες αδυναμίες παρατηρούνται είναι σε 

δευτερεύοντα θέματα.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν και παρουσιάζονται 

στην Έκθεσή μας αυτή, είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει ο ΚΟΑ να καταβάλει 

μεγαλύτερες προσπάθειες για βελτίωση της διαχείρισης του Οργανισμού και ει 

δυνατόν την απάλειψη των  αδυναμιών που παρατηρήθηκαν. 

(β)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Από επιθεώρηση που διενεργήθηκε από 

την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2013, 

διαπιστώθηκε ότι δεν προτάθηκαν διορθωτικές ενέργειες από τον Οργανισμό για 

την άρση των καταγραμμένων στην υπό αναφορά επιθεώρηση μη 

συμμορφώσεων, με αποτέλεσμα να μην επανεκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης τα οποία έληξαν στις 29.11.2013.  

Παρότι η μελέτη της νέας οργανωτικής δομής ολοκληρώθηκε στις 28.12.2015 και 

το ΔΣ με απόφασή του στην 3η συνεδρία του ημερ. 19.1.2016 ενέκρινε τη συνέχιση 

της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ωστόσο δεν έχουν γίνει οι 

οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες για άρση των μη συμμορφώσεων και για 

εξασφάλιση πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Παρατηρήθηκε 

επίσης ότι το θέμα της Διαχείρισης Ποιότητας μετά τις 19.1.2016 δεν είχε συζητηθεί 

από το ΔΣ σε μετέπειτα συνεδρίες. 

Σύσταση: Επαναλαμβάνεται η σύσταση της Υπηρεσίας μας ότι αναμένονται το 

συντομότερο δυνατό διορθωτικές ενέργειες του Οργανισμού για εξασφάλιση 

πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με άμεσες ενέργειες για την 

άρση των μη συμμορφώσεων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, υπάρχει σοβαρή έλλειψη 

προσωπικού και δυστοκία στο να εξευρεθεί άτομο το οποίο θα αναλάβει την 

εξασφάλιση λειτουργίας, εφαρμογής και παρακολούθησης του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας.  

Η Υπηρεσία μας, ωστόσο διαφωνεί με την πιο πάνω άποψη του Προέδρου του 

ΚΟΑ και συστήνει τη πλήρη συμμόρφωση του Οργανισμού με την 

προαναφερθείσα σύστασή μας. 
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(γ)  Χρεώστες – Αθλητικοί Φορείς. Γενικά, επισημαίνεται ότι τα προβλήματα 

που προκύπτουν αναφορικά με τους χρεώστες στον ΚΟΑ, φαίνεται να 

διαιωνίζονται, χωρίς να υπάρχει βούληση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε 

τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, 

αναμένεται ανάλογη ανταπόκριση από το ΔΣ του ΚΟΑ χωρίς περαιτέρω 

χρονοτριβές, οι οποίες θα αυξήσουν περαιτέρω τα προβλήματα και τα συνολικά 

ποσά των οφειλών. 

(i) Οι αθλητικοί φορείς στις 31.12.2016 όφειλαν στον Οργανισμό ποσό 

ύψους €3.230.513, κυρίως για δικαιώματα χρήσης και άλλα έξοδα των 

ιδιόκτητων αθλητικών χώρων του Οργανισμού (Παράρτημα ΙΙ). Κατά τη 

διάρκεια του 2016 ίσχυαν οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το ΔΣ σε 

συνεδρία του στις 7.4.2015 όπου αποφάσισε μεταξύ άλλων, μέσω της 

εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής, την αύξηση των 

δικαιωμάτων χρήσης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων, την κατάργηση της 

αποκοπής του 10% μία φορά τον χρόνο για παλιές οφειλές αθλητικών 

φορέων και την παραχώρηση πίστωσης 30 ημερών, η οποία στη 

συνέχεια αυξήθηκε σε 60 ημέρες με απόφαση του ΔΣ ημερ. 29.9.2015, 

σε όλους τους χρήστες για αποπληρωμή των οφειλών τους, διαφορετικά 

θα απαγορεύεται η χρήση των χώρων μέχρι τη διευθέτηση των οφειλών. 

Φαίνεται παρόλα αυτά όμως ότι η παραχώρηση 60 ημερών πίστωσης 

για αποπληρωμή των οφειλών και η απαγόρευση χρήσης των χώρων 

δεν εφαρμόζεται και οι χρεώστες από τις 31/12/2015 (€2.663.703) 

αυξήθηκαν αντί να μειωθούν κατά €566.810 (ποσοστό αύξησης 21,3%). 

Επιπρόσθετα παρά τη σύσταση της Υπηρεσίας μας για επαναφορά της 

αποκοπής σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% μέχρι την λήψη τελικών 

αποφάσεων από το ΔΣ, η επαναφορά δεν έγινε κατά τη διάρκεια του 

2016 με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποκοπές από τις χορηγίες. Αν ο 

Οργανισμός επανέφερε την αποκοπή έστω του 10% μία φορά τον χρόνο 

για διευθέτηση των προηγούμενων οφειλών των αθλητικών φορέων, 

από την ημερομηνία υιοθέτησης της νέας τιμολογιακής πολιτικής την 

1.7.2015, ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του 2016 θα εισέπραττε 

περίπου το ποσό των €877.000, έναντι των οφειλών. 
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(ii) Σε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών διαφάνηκε ότι κάποιες 

διαγραφές μπορούν να εξεταστούν αν οι αθλητικοί φορείς 

κατηγοριοποιηθούν (Ομοσπονδίες, Σωματεία, κλπ), βρεθεί ο μέσος 

όρος χρέους ανά κατηγορία και τεθεί το 50% του μέσου όρου ως 

ανώτατο όριο διαγραφής για κάθε κατηγορία. Η πιο πάνω εργασία έγινε 

από το Λογιστήριο του Οργανισμού και ετοιμάστηκαν πίνακες οι οποίοι 

επισυνάφθηκαν σε σημείωμα προς το ΔΣ, μαζί με εισηγήσεις του 

Λογιστηρίου, ημερ. 7.4.2015, το οποίο εξετάστηκε στην 14η συνεδρία 

του, ημερ. 28.4.2015, στην οποία ζητήθηκε νομική γνωμάτευση, η οποία 

λήφθηκε στις 14.5.2015. Το ΔΣ στην 1η έκτακτη συνεδρία του, ημερ. 

29.5.2015, αποφάσισε την υιοθέτηση της νομικής γνωμάτευσης για 

σύσταση επιτροπής, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Ad-hoc 

επιτροπή, για ρύθμιση οφειλών των αθλητικών φορέων προς τον 

Οργανισμό. Η εν λόγω επιτροπή έχει ως στόχο να προτείνει ρυθμίσεις 

προς εξόφληση των οφειλών. Επίσης, το ΔΣ στις 16.7.2015, αποφάσισε 

από ποιους θα απαρτίζεται η επιτροπή αυτή καθώς και τη διαδικασία 

που θα ακολουθείται για την διαγραφή των χρεών. Η πρώτη συνεδρία 

της Ad-hoc Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 9.2.2016 τις οποίας τα 

πρακτικά εγκρίθηκαν από το ΔΣ στις 10.5.2016, στην οποία αναφέρθηκε 

ότι ένας πιθανός τρόπος ρύθμισης των οφειλών, είναι η επιχορήγηση 

των οφειλετών από τον Οργανισμό και ταυτόχρονη επιστροφή των εν 

λόγω ποσών για εξόφληση των οφειλών τους. Επίσης στην ίδια 

συνεδρία, η Επιτροπή ζήτησε να ετοιμαστεί τελικός κατάλογος 

χρεωστών και μη χρεωστών για το 2015, καθώς επίσης να γίνει και 

διαχωρισμός ανά είδος φορέα και ανά είδος της οφειλής, τα οποία 

ετοιμάστηκαν εντός του Μαρτίου 2015. Η δεύτερη συνεδρία της Ad-hoc 

Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 7.6.2016 στην οποία η Ad-Hoc 

Επιτροπή εισηγήθηκε μεταξύ άλλων να αποκόπτεται μέσα από τις 

χορηγίες ένα ποσό χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των αθλητικών 

φορέων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να σταλεί επιστολή σε 

όλους τους χρεώστες αποχετευτικών και μισθώσεων ότι θα ληφθούν 

νομικά μέτρα εναντίον τους σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν εντός 

τριών μηνών. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά της 2ης 

συνεδρίας της Ad-Hoc Επιτροπής αποφάσισε στις  29.7.2016 να 
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σταλούν επιστολές σε όλους τους φορείς και να ετοιμαστεί νέος πίνακας 

στον οποίο να φαίνεται το αντίστοιχο ποσό των χορηγιών για το 2016 το 

οποίο και στάλθηκε από τον Λογιστή στις 12.10.2016. Το ΔΣ σε 

συνεδρία του ημερ. 27.10.2016 ζήτησε από το Λογιστήριο να ετοιμαστεί 

εισήγηση για τη διαχείριση των οφειλών. Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 

29.12.2016 αποφάσισε την αποκοπή μέχρι 50% της πρόσθετης 

χορηγίας στα Προσφυγικά Σωματεία για εξόφληση των χρεών και 

ολόκληρης της πρόσθετης χορηγίας για εξόφληση των ποσών που 

οφείλουν τα εν λόγω Σωματεία προς τον Οργανισμό για αποχετευτικά 

και μισθώματα. Για τους Ναυτικούς Ομίλους να γίνει αποκοπή 

ποσοστού μέχρι 80% για τις οφειλές προς τον Οργανισμό από όλες τις 

χορηγίες τους. Μετά από συζήτηση που έγινε το ΔΣ σε συνεδρία του 

ημερ. 9.1.2017 αποφάσισε να κληθούν σε συνάντηση με την Υπηρεσία 

του Οργανισμού τα 15 τμήματα σωματείων με τα μεγαλύτερα χρέη για 

συζήτηση του τρόπου αποπληρωμής, να υποβάλουν οι Ομοσπονδίες 

πρόταση αποπληρωμής των οφειλών τους και να γίνεται αποκοπή 

ποσοστού μέχρι 1/3 της χορηγίας του κάθε αθλητικού φορέα για τα 

οφειλόμενα ποσά προς τον Οργανισμό μετά την 1.7.2015. Μέχρι την 

ολοκλήρωση του ελέγχου φαίνεται η εφαρμογή των πιο πάνω να μην 

έχει ολοκληρωθεί ή καταλήξει κάπου. Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 

24.01.2017 αποφάσισε την αποκοπή μέχρι 1/3 της πρόσθετης χορηγίας 

στα Προσφυγικά Σωματεία για τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό, 

αποκοπή ολόκληρου του ποσού για τις οφειλές προς τον Οργανισμό για 

αποχετευτικά, μισθώματα και ζημιές, και για οφειλές από την χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων να γίνονται αποκοπές για χρήσεις μετά την 

1/7/2015 μέχρι το σύνολο των αποκοπών να φτάνει το 1/3 των 

πρόσθετων αυτών χορηγιών. Η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε για τις 

πρόσθετες χορηγίες του 2016. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη 

απόφαση ΔΣ ημερ. 29.12.2016 αναφέρεται σε αποκοπή μέχρι και 50% 

της επιπρόσθετης χορηγίας. 

Σύσταση: Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα στο να παρθούν οι 

αποφάσεις τόσο από πλευράς Ad-Hoc Επιτροπής όσο και από το ΔΣ 

και ζητήσαμε ενημέρωση για τους λόγους της μεγάλης αυτής 
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καθυστέρησης. Για να είναι αποδοτικός ο ρόλος της επιτροπής θα 

πρέπει να εντατικοποιήσει τις συνεδριάσεις της και το ΔΣ να 

ανταποκρίνεται άμεσα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στις 9.6.2017, οι 

εργασίες της Ad-Hoc Επιτροπής ολοκληρώθηκαν και η διαχείριση των 

χρεωστών γίνεται στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ.   

Παρατηρείται επίσης ότι η εν ισχύει απόφαση ΔΣ ημερ. 9.1.2017 για τη 

διαχείριση χρεών αφορά μόνο χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 

1.7.2015 και έτσι το πρόβλημα είσπραξης χρεών μέχρι την 1.7.2015 τα 

οποία υπολογίζονται στα €2.259.726 να μην επιλύνεται. Επιπρόσθετα 

έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη λήψη της εν λόγω 

απόφασης μέχρι σήμερα και η απόφαση δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η 

Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους της καθυστέρησης 

αυτής και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών στην είσπραξη 

των οφειλών. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαδικασίες 

παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων. Επίσης τονίζεται η 

ανάγκη άμεσης εξεύρεσης από τον Οργανισμό τρόπων είσπραξης των 

χρεών που δημιουργήθηκαν πριν την 1.7.2015. 

Σχετικά με την απόφαση ΔΣ ημερ. 24.1.2017 η οποία εφαρμόστηκε το 

2016, ο Οργανισμός πρέπει να είναι πιο προσεχτικός στην εφαρμογή 

των εν λόγω αποφάσεων και οι αποφάσεις να υιοθετούνται μόνο στις 

χρονιές που αφορούν. Η έγκαιρη λήψη των αποφάσεων από το ΔΣ είναι 

πολύ σημαντική στη συμμόρφωση. 

(iii) Σύμφωνα με νομική γνωμάτευση του 2015, κάτω υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις  νομιμοποιείται ο Οργανισμός να προχωρεί σε διαγραφές 

οφειλών του μετά από έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Κατά τη 

διάρκεια του 2016 ο Οργανισμός φαίνεται να μην εξέτασε τις 

προϋποθέσεις αυτές όπως για παράδειγμα περιπτώσεις όπου ο 

οφειλέτης έχει διαλυθεί.  

Σύσταση: Η Ad-Hoc Επιτροπή πρέπει να εξετάζει κατά πόσο θα πρέπει 

να αιτηθεί τη διαγραφή κάποιου χρεώστη αφού πρώτα βεβαιώνεται ότι 

όντως δεν υπάρχει περίπτωση ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού 
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μελλοντικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων και αποτελεσματικών 

νομικών και άλλων μέτρων για πλήρη είσπραξη των οφειλών.  

(iv) Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε και πάλι ότι αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα 

ομοσπονδιών και σωματείων εξακολουθούν να μεταφέρονται από το 

2010 και προγενέστερα, και είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι δυνατό ή 

υπάρχει βούληση να εισπραχθούν. Σε προηγούμενες επιστολές 

ελέγχων η Υπηρεσία μας είχε αναφέρει ότι υπήρχαν ομοσπονδίες και 

σωματεία που μπορεί να μην επιχορηγούνταν ή να επιχορηγούνταν σε 

αραιά διαστήματα (για παράδειγμα, κάθε 5 χρόνια) και τίθετο θέμα εάν 

και πότε θα εισπραχθούν αυτά τα υπόλοιπα, εάν δεν λαμβάνονταν άλλα 

μέτρα. Επίσης, η Υπηρεσία μας είχε αναφέρει ότι υπήρχαν περιπτώσεις 

δημιουργίας νέων χρεών εντός του έτους χωρίς να υπήρχε καμιά 

εξόφληση του υπολοίπου τους εντός του έτους. Επιπρόσθετα η 

Υπηρεσία μας είχε συστήσει όπως ο Οργανισμός όφειλε να προχωρήσει 

άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 

λήψης νομικών μέτρων για είσπραξη των ποσών αυτών. Παρόλα αυτά ο 

Οργανισμός δεν έχει διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των 

χρεωστών που θα πρέπει να σταλούν στο νομικό σύμβουλο.  Επίσης 

μεταξύ άλλων μέτρων φαίνεται ότι ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει 

συστηματικά  τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες είσπραξης των 

οφειλών όπως για παράδειγμα αποστολή καταστάσεων λογαριασμών 

σε μηνιαία βάση, συναντήσεις με τους χρεώστες σε τακτά διαστήματα, 

ετοιμασία και διατήρηση χρονολογικής ανάλυσης χρεωστών κλπ. 

Επίσης σε περιπτώσεις που διαδικασίες εφαρμόζονται έχει παρατηρηθεί 

ότι δεν παρακολουθούνται σωστά.   

Σύσταση: Ο Οργανισμός χρειάζεται να επανεξετάσει, να εμπλουτίσει και 

να καταγράψει τις εσωτερικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί 

για την είσπραξη των οφειλών του, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται 

πιστά για όλες τις περιπτώσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλει 

στην κατάλληλη ενημέρωση του υπεύθυνου προσωπικού και οι 

διαδικασίες αυτές θα πρέπει να τυγχάνουν επίβλεψης σε τακτική βάση 

για την υλοποίηση τους. Θα επαναλάβουμε τη σημαντικότητα της λήψης 

νομικών μέτρων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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(v) Με βάση την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 

5.7.2011, αναφορικά με το θέμα των χρεωστών και της μη έγκαιρης 

είσπραξής τους, έγινε σχετική πρόβλεψη ύψους €824.012 στις 

οικονομικές καταστάσεις του έτους 2011.  

Στο πιο πάνω ποσό της πρόβλεψης δεν συμπεριλήφθηκαν χρεώστες για τους 

οποίους ο Οργανισμός θεωρούσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής μέρους του 

υπολοίπου τους, με την προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός θα κατέβαλλε εντατικότερες 

προσπάθειες είσπραξης των χρεών τους. Οι χρεώστες αυτοί ήταν οι Κυπριακή 

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), Σωματείο ΑΠΟΕΛ (καλαθόσφαιρα), Σωματείο 

ΟΜΟΝΟΙΑ (ποδόσφαιρο), Σωματείο ΑΕΛ (ποδόσφαιρο) και Σωματείο Ολυμπιακός 

(ποδόσφαιρο), όμως, όπως διαπιστώθηκε, εκτός από την ΚΟΠ όλοι οι άλλοι 

χρεώστες (ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΕΛ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) στις 31.12.2016 εξακολουθεί 

να μην εισπράχθηκαν οι οφειλές των προηγούμενων ετών ενώ τα υπόλοιπα τους 

έχουν αυξηθεί. 

Ο λογιστής του Οργανισμού και μέλος της Ad-Hoc Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας (Μάιο 2017) ετοίμασε καταστάσεις και αναθεώρησε τη σχετική 

πρόβλεψη από €824.012 σε €2.159.409 με το ποσό της αύξησης €1.335.397 να 

έχει αναγνωριστεί στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων για το έτος 2016. Ο 

Οργανισμός για το ποσό της πρόβλεψης, εξέτασε σε πόσα χρόνια τα υπόλοιπα 

των χρεωστών από αθλητικούς φορείς εξοφλούνται υποθέτοντας την αποκοπή του 

1/3 της εγκριμένης χορηγίας τους σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ημερομηνίας 

09.01.2017 για αποκοπή ποσού μέχρι 1/3 της χορηγίας του κάθε αθλητικού φορέα 

για τα οφειλόμενα ποσά προς τον Οργανισμό μετά την 1/7/2015. Εκτός από τις 

ομοσπονδίες, σε περίπτωση που η εξόφληση υπολογίστηκε σε περισσότερο από 5 

χρόνια τότε έγινε πρόβλεψη για ολόκληρο το υπόλοιπο των αθλητικών φορέων 

που χρονολογείτο πριν την 1/7/2015. Για τις ομοσπονδίες έγινε πρόβλεψη για 

ολόκληρο το ποσό που χρονολογείτο πριν την 1/7/2015. Για τους πιο πάνω 

σκοπούς έγιναν οι υποθέσεις ότι οι εγκριμένες χορηγίες του 2016 

αντιπροσωπεύουν τις εγκριμένες χορηγίες του 2017.  

Στο πιο πάνω ποσό της πρόβλεψης δεν συμπεριλήφθηκαν ποσά που 

δημιουργήθηκαν μετά την 1/7/2015 και χρεώστες που δε πληρούν τις πιο πάνω 

υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η πρόβλεψη, υποθέσεις τις οποίες το λογιστήριο 

του Οργανισμού θεώρησε αντιπροσωπευτικές για τον υπολογισμό της πρόβλεψης 
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στις 31/12/2016. Μέρος υπόλοιπων χρεωστών για τα οποία ο Οργανισμός θεωρεί 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής παραμένουν, με την προϋπόθεση ότι ο 

Οργανισμός θα καταβάλει εντατικότερες προσπάθειες είσπραξης των χρεών τους 

και η απόφαση ΔΣ ημερ. 9/1/2017 θα εφαρμοστεί. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός χρειάζεται απαραιτήτως να καθορίσει άμεσα, 

ομοιόμορφη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την είσπραξη όλων των χρεωστών 

είτε περιλήφθηκαν στη πρόβλεψη, είτε όχι, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και 

την ευρωστία των χρεωστών. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει 

απαραίτητα και τη λήψη νομικών μέτρων των οποίων η έκβαση να 

παρακολουθείται και η πρόβλεψη να ενημερώνεται κατάλληλα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για 

την ανάπτυξη του αθλητισμού και εάν ακολουθηθούν ακραία μέτρα είσπραξης των 

οφειλών όλα τα σωματεία ενδεχόμενα να τεθούν υπό διάλυση. 

Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, συστήνει τη συμμόρφωση του Οργανισμού με την 

προαναφερθείσα σύσταση μας για πλήρη είσπραξη των οφειλών και τη διαγραφή 

κάποιου χρεώστη όταν όντως δεν υπάρχει περίπτωση ανάκτησης του οφειλόμενου 

ποσού. 

(δ)  Χρεώστες μισθώσεων – Διάφοροι (αρ. λογαριασμού 30.010.110.001). Ο 

πιο πάνω λογαριασμός περιλαμβάνει διάφορους χρεώστες μισθώσεων, και το 

υπόλοιπό του στις 31.12.2016 ανερχόταν στις €119.472,61, από το οποίο ποσό 

ύψους €28.267 αφορά στα έτη 2005 – 2013. Ο Οργανισμός κατά καιρούς στέλλει 

επιστολές υπενθύμισης αποπληρωμής των χρεών, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν 

φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες 

είσπραξης από τους συγκεκριμένους χρεώστες. Επίσης, βάσει των προνοιών των 

συμβολαίων μισθώσεων, τα μισθώματα θα πρέπει να πληρώνονται στην αρχή κάθε 

έτους και ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιτρέπει παράταση χρόνου, όχι μεγαλύτερη των 60 

ημερών, σε τέτοια όμως περίπτωση ο μισθωτής θα καταβάλλει το εκάστοτε επιτόκιο 

υπερημερίας ετησίως. Διαπιστώθηκε ότι, ο Οργανισμός ουδέποτε έχει επιβάλει 

τόκους για τα καθυστερημένα χρέη. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί μέχρι την 

ημερομηνία ελέγχου, παρά την αναφορά, στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ 

αναφορικά με τον έλεγχο του 2015, ότι ο Οργανισμός θα ζητούσε από τον 

προγραμματιστή να αναβαθμίσει το σύστημα για να καταστεί δυνατή η επιβολή 
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επιτοκίου. Επιπρόσθετα όπως έχουμε προαναφέρει φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στον 

Οργανισμό διαδικασίες για παρακολούθηση των χρεωστών σε συνεργασία με τους 

νομικούς συμβούλους. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγησή της όπως το ΔΣ του 

Οργανισμού εξετάσει όλες τις περιπτώσεις και αφενός  να εντατικοποιήσει τις 

προσπάθειες για τη λήψη μέτρων (συμπεριλαμβανομένων νομικών) για είσπραξη,  

και αφετέρου  να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση τον τόκο που προβλέπεται στα 

συμβόλαια μισθώσεων. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί τους 

παλιούς χρεώστες τόσο σε αθλητικούς όσο και σε μη αθλητικούς φορείς και να 

διατηρεί καταστάσεις για το ποιοι από αυτούς βρίσκονται στους νομικούς 

συμβούλους. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από το 

αρμόδιο προσωπικό και όπου κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία με τους 

νομικούς συμβούλους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξετάζει τακτικά ποιοι 

χρεώστες θα πρέπει να σταλούν στους νομικούς συμβούλους. 

(ε) Χρεώστες – Προκαταβολές Έργων και Εργολάβων. Υπάρχουν 

προκαταβολές που χρονολογούνται από το 1992 και μετέπειτα οι οποίες δεν 

έχουν τακτοποιηθεί ακόμα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός των 

καθηκόντων των τμημάτων και παρατηρείται μη ικανοποιητική συνεργασία με 

αποτέλεσμα να γίνονται λάθη και παραλείψεις που να μην εντοπίζονται. 

Επιπρόσθετα φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

από τα τμήματα έτσι ώστε να συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του προσωπικού 

τόσο της διαχείρισης (συντονιστών έργων) όσο και του λογιστηρίου.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να επανεξετάσει και να καταγράψει τις 

διαδικασίες που ακολουθούν τα τμήματα και το διαχωρισμό των καθηκόντων έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση του 

προσωπικού διαχείρισης και λογιστηρίου.  

(στ)  Κρατήσεις.   Διαπιστώθηκε και πάλι, ότι ποσό ύψους €17.086 εκκρεμούσε 

από το 2007 και μετέπειτα, και αφορά σε κράτηση συγκεκριμένης εταιρείας, 

προτού γίνει διορθωτική εγγραφή για διαγραφή της, σε συνεννόηση με το 

Λογιστήριο. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού 

που λήφθηκαν στις 10 και 19 Μαΐου 2016 διαφαίνεται ότι δεν ήταν κατορθωτή η 

εύρεση στοιχείων στους φακέλους του Αρχείου και ως εκ τούτου δεν υπήρχε 
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κάποια πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη κράτηση. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί 

ότι κρατήσεις για έργα που σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν 

ολοκληρωθεί, και θα έπρεπε να διαγραφούν, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. Σημειώνεται, ότι και αυτές έχουν 

διαγραφεί με διορθωτικές εγγραφές. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

καθορισμένη διαδικασία μεταξύ Τεχνικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου για την 

παρακολούθηση, καταγραφή και εν τέλει τη διαγραφή των κρατήσεων όταν και 

εφόσον αυτό απαιτείται. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως τα δύο τμήματα, Λογιστήριο και 

Τεχνικές Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στη λειτουργική και λογιστική διαχείριση των 

κρατήσεων, συνεργαστούν για την καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, 

ώστε να επιτευχθεί μία ξεκάθαρη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 

παρακολουθείται και θα διαγράφεται μία κράτηση. 

(ζ)  Μητρώο έργων. Εξακολουθεί και φέτος να τηρείται το χειρόγραφο μητρώο 

έργων παράλληλα με το μηχανογραφημένο, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, το 

μηχανογραφημένο μητρώο παρουσιάζει λάθη. Σε απαντητική επιστολή του ο ΚΟΑ, 

μας πληροφόρησε ότι είχε ζητήσει από τον προγραμματιστή να κάνει τη σχετική 

διόρθωση, η οποία, ωστόσο, φαίνεται να μην έγινε. 

Σύσταση: Το πρόβλημα χρειάζεται να επιλυθεί άμεσα χωρίς περαιτέρω 

κωλυσιεργία για αποφυγή της παράλληλης τήρησης καθώς και της σπατάλης 

χρόνου από τους υπαλλήλους που τα τηρούν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι αναμένεται διόρθωση μέσα 

στα πλαίσια αναβάθμισης. 

13.  Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  

Κατά το 2016 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €8,8 εκ., σε σύγκριση με €8,9 εκ. το 2015.  

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

επιχορήγηση ύψους €5,4 εκ., σε σύγκριση με €5,4 εκ. το 2015. 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα «πλαίσιο αποδέσμευσης χορηγιών», σύμφωνα με το 

οποίο όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν ετήσιους προϋπολογισμούς για 

έγκριση, και μετέπειτα, για την αρχική αποδέσμευση χορηγιών, να υποβάλουν μη 
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ελεγμένη συνολική κατάσταση εξόδων/εσόδων του προηγούμενου έτους, ενώ για την 

αποδέσμευση των επόμενων δόσεων απαιτείται η υποβολή καταστάσεων 

εξόδων/εσόδων του έτους, καθώς και συμπληρωμένα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου 

από τις ομοσπονδίες.  Επιπρόσθετα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, όλοι οι 

αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 

προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο, η αποδέσμευση των 

χορηγιών γίνεται προκαταβολικά και διεξάγεται εκ των υστέρων έλεγχος από τον 

Οργανισμό. Αναφέρεται ότι για πρώτη φορά το έτος 2016, δημιουργήθηκε ομάδα 

ελέγχου η οποία απαρτίζεται από άτομα του λογιστηρίου του Οργανισμού με σκοπό 

τους επί τόπου ελέγχους στις 15 μεγαλύτερες Ομοσπονδίες για έλεγχο των 

καταστάσεων εξόδων/εσόδων που του αποστέλλονται. Ήδη πραγματοποιήθηκαν 

κάποιοι έλεγχοι το 2016 καθώς και το 2017 και πρόθεση του Οργανισμού είναι να 

συνεχίσει να πραγματοποιεί τους εν λόγω ελέγχους.  

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

των ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο μετά από προκήρυξη 

προσφορών, με ισχύ από 7.10.2014. Μέχρι την ολοκλήρωση του επιτόπιου 

ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, ο ελεγκτικός οίκος είχε 

ελέγξει από το σύνολο των 78 ομοσπονδιών, 66 ομοσπονδίες 

(συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Ολυμπιακών, της Αθλητιατρικής 

Εταιρείας Κύπρου, του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων και της Παγκύπριας 

Οργάνωσης Τυφλών), για διαφορετικά έτη την κάθε μία, που καλύπτουν την 

περίοδο 2009-2015. Επίσης, 2 Ομοσπονδίες για τις οποίες προκύπτει θέμα 

σύγκρουσης συμφερόντων με τον ελεγκτικό οίκο στον οποίο ανατέθηκε ο 

έλεγχος, μετά από απόφαση του ΔΣ στις 25.11.2014, ελέγχονται εσωτερικά 

από τον Οργανισμό. 

Για 10 ομοσπονδίες δεν διεξήχθη κανένας έλεγχος, λόγω του ότι 4 από αυτές δεν 

επιχορηγoύνται από τον Οργανισμό σε σταθερή βάση, υπάρχουν 3 νέες 

ομοσπονδίες οι οποίες επιχορηγήθηκαν από τον Οργανισμό για πρώτη φορά το 

2016, 2 επιχορηγούνται μόνο για ειδικούς σκοπούς και 1 ελέγχεται από την 

Υπηρεσία μας.  

Τον Ιούνιο του 2016 ο ελεγκτικός οίκος ετοίμασε έκθεση με τα κυριότερα ευρήματα 

του Οικονομικού και Διαχειριστικού ελέγχου των αθλητικών φορέων τα 
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σημαντικότερα των οποίων και για τα οποία δεν έχει παρατηρηθεί βελτίωση, 

αναφέρονται πιο κάτω: 

 Πολιτική ζήτησης και αξιολόγησης προσφορών. Παρατηρήθηκαν αγορές 

χωρίς τη ζήτηση προσφορών, από τις οποίες αρκετές περιπτώσεις αφορούν 

στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και σε πολλές περιπτώσεις οι όροι 

συνεργασίας με το ταξιδιωτικό γραφείο δεν είναι διαθέσιμοι γραπτώς. 

 Θέματα μισθοδοσίας και συμφωνίες μόνιμου προσωπικού. 

Παρατηρήθηκε έλλειψη επίσημων όρων εργοδότησης, καθηκόντων και 

υποχρεώσεων μόνιμου προσωπικού και του εργοδότη. 

 Θέματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και ΔΣ.  Τα πρακτικά δεν ήταν 

πάντα υπογραμμένα 

 Σύσταση Επιτροπών/πρακτικά. Ορισμένες Ομοσπονδίες δεν έχουν 

προχωρήσει στη σύσταση επιτροπών που προνοούνται στο καταστατικό 

τους και υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρόλο που έχουν συσταθεί δεν 

τηρούνται πρακτικά για τις συνεδριάσεις τους. 

 Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.  Υπήρξαν περιπτώσεις όπου μέλη του 

ΔΣ είχαν συγγενικές σχέσεις με αθλητές που λάμβαναν επιχορήγηση ή/και 

συγγενικά τους πρόσωπα είχαν οικονομικά οφέλη από την Ομοσπονδία. 

 Έσοδα – Καταχώρηση στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων. Υπήρξαν 

αρκετές περιπτώσεις αθλητικών φορέων όπου τα έσοδα τους δεν 

δηλώνονταν στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων με βάση τις οδηγίες του ΚΟΑ. 

 Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές.  

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν ξεκάθαρα κριτήρια για την 

επιλογή των συμμετεχόντων σε αποστολές στο εξωτερικό. 

 Σχεδιασμός κινήτρων αθλητών.  Σε κάποιες περιπτώσεις τα σχέδια 

κινήτρων δεν ήταν ξεκάθαρα ή δεν τα υπέβαλλαν για ενημέρωση του ΚΟΑ ή 

δεν τηρούσαν υποστηρικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία για την 

κατηγοριοποίηση ή ο υπολογισμός δεν ήταν πάντα σύμφωνα με το 

σχεδιασμό. 

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα του ελεγκτικού οίκου, ενώ σε γενικές 

γραμμές φαίνεται να υπάρχει βελτίωση σε αρκετές Ομοσπονδίες, παρατηρούνται 
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όμως κάποια επαναλαμβανόμενα θέματα, για τα οποία δεν έχουν ληφθεί 

ικανοποιητικά βελτιωτικά μέτρα, για κάποια από τα οποία περαιτέρω εμπλοκή του 

ΚΟΑ θα βοηθήσει στην επίλυση/βελτίωση τους.   

Σύσταση:  Ζητήσαμε ενημέρωση για τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου του 

Οργανισμού αναφορικά με τις κυριότερες αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί από τον  

έλεγχο των Ομοσπονδιών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε στις 9.6.2017, ότι η Επιτροπή 

Ελέγχου καλεί τις Ομοσπονδίες και συζητά μαζί τους τρόπους βελτίωσης των 

αδυναμιών που παρατηρούνται. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι μέχρι στιγμής η 

πρακτική αυτή είναι αποτελεσματική αφού παρατηρείται βελτίωση των 

Ομοσπονδιών μέσα από τους επαναληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται.   

(ii) Πρότυπο Kαταστατικό ομοσπονδιών.  Όπως μας αναφέρθηκε ο 

Οργανισμός προχωρεί στην ετοιμασία εγγράφου ελάχιστων απαιτήσεων 

οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα καταστατικά των 

Ομοσπονδιών. Για την ετοιμασία του εν λόγω εγγράφου έχει συσταθεί 

επιτροπή εντός του Οργανισμού. Όπως μας ανέφερε ο Οργανισμός στην 

έκθεση συμμόρφωσης με τις συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, 

ημερ. 23.10.2015, ο Οργανισμός, πλην του εργαλείου των 

επιχορηγήσεων, ουδεμία δυνατότητα έχει να αναγκάσει τις Ομοσπονδίες 

να υιοθετήσουν το εν λόγω έγγραφο και/ή τις πρόνοιες του ενώ 

αναφέρεται επίσης ως χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το έτος 2016.   

Επίσης, όπως ανέφερε στην Έκθεση Συμμόρφωσης με τις 

συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, ημερ. 10.5.2016, η Επιτροπή, 

η οποία ορίστηκε προχωρεί στην ολοκλήρωση των εργασιών της και 

αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου να τις προωθήσει στο ΔΣ για έγκριση. 

Εντούτοις, όπως διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας, εξακολουθεί μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2017) να εκκρεμεί το εν λόγω θέμα, και παρά τις 

διαβεβαιώσεις του Οργανισμού, ότι θα ολοκληρωνόταν εντός του 2016. 

Σύσταση: Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για το πού οφείλεται η 

καθυστέρηση για την ετοιμασία του  εγγράφου ελάχιστων απαιτήσεων. Αναμένεται 

ότι με την ολοκλήρωση του εν λόγω εγγράφου,  θα υπάρξει η υιοθέτηση των 

ελάχιστων αυτών απαιτήσεων από όλες τις Ομοσπονδίες εντός συγκεκριμένου 
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χρονικού διαστήματος, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε πλήρη αναστολή και 

ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των επιχορηγήσεων σε όσες ομοσπονδίες δεν 

συμμορφωθούν έγκαιρα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, η όλη διαδικασία αποτελεί 

χρονοβόρα και περίπλοκη προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(iii) Συμβόλαια προσωπικού που επιχορηγείται. Ο Οργανισμός 

επιχορηγεί τη μισθοδοσία του προσωπικού που εργοδοτούν  20 

ομοσπονδίες. Κατά τους προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας 

είχαμε πληροφορηθεί από τον Οργανισμό, ότι και οι 20 ομοσπονδίες 

απέστειλαν συμβόλαια στον Οργανισμό. Εντούτοις, από μελέτη του 

σχετικού φακέλου διαπιστώθηκε ότι αρκετές ομοσπονδίες δεν 

συνάπτουν προσωπικά συμβόλαια με το προσωπικό τους, καθώς 

θεωρούν ότι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 

συντεχνιών και ομοσπονδιών ενώ άλλες ομοσπονδίες οι οποίες 

ενδεχομένως να έχουν συνάψει προσωπικά συμβόλαια παρέλειψαν να 

τα στείλουν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού σε συνεδρία της και 

μετά από την σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του 

Οργανισμού εισηγήθηκε και αποφασίστηκε σύμφωνα και με την 

εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως ανεξάρτητα  από την ύπαρξη ή  μη 

συλλογικών συμβάσεων συναφθούν προσωπικά συμβόλαια με τους 

υπαλλήλους κάθε ομοσπονδίας την οποία εισήγηση ενέκρινε το ΔΣ στις 

13.1.2015. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις ομοσπονδίες στις 

9.2.2015.  

Αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός, τον Φεβρουάριο του 2015 πραγματοποίησε 

σύσκεψη με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων) όπου και το Τμήμα συμφώνησε ότι, πέραν των 

συλλογικών συμβάσεων, χρειάζεται να συνάπτονται και προσωπικά συμβόλαια. 

Το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού  στην συνεδρία της 

ημερ.15.9.2015. Το ΔΣ στην 30η συνεδρία του ημερ.6.10.2015, αποφάσισε όπως 

σταλεί εγκύκλιος στις Ομοσπονδίες για να ετοιμάσουν συμβόλαια του μόνιμου 

προσωπικού τους, αφού προηγουμένως ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού 

ενημερώσει τον Οργανισμό ποια είναι τα ελάχιστα κριτήρια ενός συμβολαίου 

εργοδότησης, τα οποία στη συνέχεια να εξεταστούν από το Τμήμα Προσωπικού 
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του Οργανισμού και να ετοιμαστεί ένας Οδηγός με το τι πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει το συμβόλαιο ο οποίος θα σταλεί στις Ομοσπονδίες. 

Στα πρακτικά της επιτροπής ελέγχου του Οργανισμού, ημερ. 16.9.2016, και όσον 

αφορά στο πιο πάνω θέμα, η επιτροπή εισηγείται όπως εντός δύο μηνών ο 

Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού ετοιμάσει το πρότυπο συμβόλαιο με το οποίο 

θα ενημερωθεί ο Οργανισμός και να αποσταλεί με εγκύκλιο σε όλες τις 

Ομοσπονδίες. Στη συνέχεια όπως αναφέρουν τα εν λόγω πρακτικά, αποφασίστηκε 

όπως δοθούν όλα τα συμβόλαια τα οποία έχει ο Οργανισμός για το προσωπικό 

των Ομοσπονδιών στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσωπικού όπου θα τεθούν σε 

συνεδρία της εν λόγω επιτροπής η οποία σε συνεννόηση με τον Νομικό Σύμβουλο 

θα ετοιμάσει εισήγηση εντός δύο μηνών η οποία θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής 

Ελέγχου για λήψη απόφασης. Το θέμα αυτό μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 

(Μάρτιος 2017) εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

Σύσταση: Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται 

το πιο πάνω θέμα, και επίσης αναμένουμε ότι θα αποφασιστεί σε τι ενέργειες/μέτρα 

θα προβεί ο Οργανισμός σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις Ομοσπονδίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής της επιχορήγησης.  

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι το πρότυπο συμβόλαιο έχει ετοιμαστεί 

και έχουν γίνει και συναντήσεις με τις εμπλεκόμενες ομοσπονδίες και  έχει παράλληλα 

ετοιμαστεί από τον νομικό σύμβουλο πρόταση εισαγωγής στη νομοθεσία του ΚΟΑ 

προνοιών που αφορούν στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης Ομοσπονδιών. 

(iv) Υποβολή τελευταίας κατάστασης εξόδων ομοσπονδιών για έλεγχο 

από τον ΚΟΑ. Σύμφωνα με τον Οδηγό Αποδέσμευσης 

Επιχορηγήσεων για το έτος 2016, η τελευταία ημερομηνία υποβολής 

καταστάσεων εξόδων για αποδέσμευση χορηγιών είναι η 31η 

Οκτωβρίου έκαστου έτους και καμιά κατάσταση εξόδων δεν θα γίνεται 

αποδεκτή από τον Οργανισμό πέραν της πιο πάνω ημερομηνίας. 

Σημειώνεται ότι η τελευταία κατάσταση εξόδων η οποία πρέπει να 

υποβληθεί στον Οργανισμό μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, είναι 

απαραίτητη για την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης επιχορήγησης 

στις Ομοσπονδίες. Διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που, από τις 78 

Ομοσπονδίες που επιχορηγήθηκαν το 2016, οι 15 δεν τήρησαν την πιο 
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πάνω ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων εξόδων τους, ο 

Οργανισμός ενέκρινε την τελευταία δόση επιχορήγησης τους ως σαν να 

είχε τηρηθεί η ημερομηνία υποβολής της κατάστασης από τις 

Ομοσπονδίες χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή/επίπτωση. 

Αναφέρεται ότι, στην 43η συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 29.12.2015, σε 

σημείωμα του ο Λογιστής του Οργανισμού εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή 

η καθυστέρηση υποβολής των καταστάσεων μέχρι 15.11.2015 με 

καθόλου αποκοπή χορηγίας και για τις υπόλοιπες αναλόγως της 

περιόδου υποβολής να γίνεται και αποκοπή μέρους ή ολόκληρης της 

χορηγίας (16.11.2015 - 30.11.2015 15%, 1.12.2015 - 31.12.2015 40% 

και 1.1.2016 100%). Το ΔΣ δεν δέκτηκε την εν λόγω εισήγηση και πήρε 

απόφαση όπως για το 2015 καταργηθεί αυτή η πρόνοια (υποβολής των 

στοιχείων μέχρι 31.10.2015) και όπως καμία αποκοπή δεν γίνει σε όσες 

Ομοσπονδίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά μέχρι 31.12.2015 ενώ 

παράλληλα εισηγήθηκε όπως η πρόνοια αυτή επαναξιολογηθεί από 

Επιτροπή που θα συσταθεί από το ΔΣ εντός του 2016. Η ίδια απόφαση 

φαίνεται να ίσχυσε και για το έτος 2016 με απόφαση του ΔΣ, 

ημερ.29.12.2016 όπως ισχύσει η προηγούμενη απόφαση του και για το 

έτος 2016, και η Επιτροπή Οικονομικών να επιληφθεί του θέματος και 

μέχρι τις 9.2.2017 να ετοιμάσει εισήγηση προς το ΔΣ. 

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διαφωνεί κάθετα με την απόφαση του 

ΔΣ όπως μη γίνει αποκοπή των επιχορηγήσεων για το έτος 2016, για 

όσες Ομοσπονδίες υπέβαλαν τα στοιχεία μέχρι 31.12.2016,  καθώς 

αυτό δεν διασφαλίζει χρηστή διοίκηση και είναι άδικο προς τις 

Ομοσπονδίες που τήρησαν το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης 

θεωρούμε παράδοξο την κατάργηση μιας πρόνοιας σε ημερομηνία 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας για την οποία ίσχυε η εν λόγω πρόνοια. 

Αναφέρεται ότι μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2017) καμία 

επιτροπή του Οργανισμού δεν φαίνεται να έχει ασχοληθεί με το εν λόγω 

θέμα. Συναφώς επίσης αναφέρεται ότι στην 15η συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 

10.5.2016 το ΔΣ διόρισε Ad-Hoc Eπιτροπή, με σκοπό να καθορίσει τα 

χρονοδιαγράμματα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον 

Οργανισμό πριν το τέλος έκαστου έτους και να εισηγηθεί τις πιθανές 
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επιπτώσεις στους φορείς οι οποίοι δεν θα τηρούν τα χρονοδιαγράμματα 

που θα ορίσει η Επιτροπή. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν έχει 

παρθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετική με το θέμα αυτό από την εν 

λόγω επιτροπή.  

Επίσης αναφέρεται ότι λόγω του ότι δεν τηρείται πιστά το 

χρονοδιάγραμμα της 31ης Οκτωβρίου, και ο Οργανισμός συνεχίζει να 

δέχεται καταστάσεις εξόδων και να αποδεσμεύει χορηγίες και πέραν 

αυτής της ημερομηνίας, σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά αυτά 

καταβάλλονται στις Ομοσπονδίες το επόμενο έτος, και όχι στο έτος στο 

οποίο αφορούν. Συγκεκριμένα, ο  Οργανισμός εκδίδει επιταγές με 

ημερομηνία στο υπό αναφορά έτος για το οποίο συμπεριλαμβάνεται η 

επιχορήγηση τους στον προϋπολογισμό, έστω και αν οι Ομοσπονδίες 

αυτές δεν δικαιούνται ακόμη την συγκεκριμένη δόση επιχορήγησης, τις 

κατακρατεί, και τις καταβάλλει το επόμενο έτος στις Ομοσπονδίες 

εφόσον ικανοποιηθεί ο ΚΟΑ για καταβολή της δόσης. Εάν υπάρξει 

αλλαγή στο ποσό που θα δοθεί το επόμενο έτος είτε γιατί οι 

Ομοσπονδίες αυτές εν τέλει δεν δικαιούνται όλο το ποσό ή δεν 

δικαιούνται κανένα ποσό, ο Οργανισμός ακυρώνει τις εν λόγω επιταγές 

και εκδίδει νέες ή τις ακυρώνει χωρίς επανέκδοση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επιταγές που εκδόθηκαν το 2016, και 

κατακρατήθηκαν από τον Οργανισμό, για να καταβληθούν το 2017, 

ανέρχονται σε ποσό ύψους €144.382, από το οποίο €59.070 

καταβλήθηκε στις Ομοσπονδίες εντός του 2017, μέχρι την ημερομηνία 

του ελέγχου (Μάρτιος 2017).     

Σύσταση:  Ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων θα πρέπει να 

τηρείται κατά γράμμα και χωρίς παρεκκλίσεις για να διασφαλίζεται η 

χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Εάν ο Οργανισμός διαφωνεί με κάποιες 

πρόνοιες του Οδηγού θα πρέπει να τροποποιήσει τον Οδηγό και 

εννοείται ότι η τροποποίηση θα πρέπει να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 

ελέγχου και αποδέσμευσης των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών και 

να εξυπηρετεί θετικά πρωτίστως τον ίδιο τον Οργανισμό και επίσης 

οποιαδήποτε τροποποίηση στον Οδηγό να ισχύει από την ημερομηνία 

της λήψης της σχετικής απόφασης και μετά. 
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Επίσης ο Οργανισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το Νόμο του 

Προϋπολογισμού και να μην χρεώνει κονδύλια προηγούμενων ετών για 

πληρωμές που γίνονται σε μεταγενέστερα έτη. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι από το 2016 ο 

Οργανισμός με στόχο τη βελτίωση των ελέγχων έχει ξεκινήσει 

επιτόπιους ελέγχους στις Ομοσπονδίες αυξάνοντας και το προσωπικό 

που ασχολείται με τους ελέγχους των Ομοσπονδιών και επίσης οι 

πλείστες Ομοσπονδίες (για το 2017 έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι για 

όλες τις Ομοσπονδίες Α και Β κατηγορίας – μεγάλες και μεσαίες) 

ελέγχονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρεται πιο πάνω 

ελαχιστοποιώντας το πρόβλημα.   

(v) Υποβολή οικονομικών καταστάσεων από Ομοσπονδίες.  Σύμφωνα 

με τον Οδηγό Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων, όλοι οι αθλητικοί φορείς 

θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον 

Οργανισμό, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, για το 

προηγούμενο έτος.  

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2016 

του ελέγχου, και για το οποίο μέχρι 30.9.2016 θα έπρεπε να είχαν 

υποβληθεί οι οικονομικές καταστάσεις όλων των αθλητικών φορέων για 

το έτος 2015, 30 Ομοσπονδίες (από το σύνολο των 78 Ομοσπονδιών) 

δεν τήρησαν την ενδεδειγμένη ημερομηνία υποβολής των οικονομικών 

καταστάσεων και μάλιστα αρκετές από αυτές τις υπέβαλαν εντός του 

2017. Σημειώνεται επίσης ότι 28 Ομοσπονδίες υπέβαλαν και τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2014 με ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση και 

συγκεκριμένα περί τα μέσα με τέλη του έτους 2016. 

Παρά το πιο πάνω γεγονός δεν φαίνεται να γίνεται από τον Οργανισμό 

ουσιαστικός έλεγχος της τήρησης της πιο πάνω ημερομηνίας υποβολής 

των οικονομικών καταστάσεων και οι επιχορηγήσεις στις Ομοσπονδίες 

αποδεσμεύονται χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε ποινής για τις 

Ομοσπονδίες που δεν ανταποκρίνονται στο ενδεδειγμένο 

χρονοδιάγραμμα. Επίσης, ο ίδιος ο Οδηγός, δεν καθορίζει τις επιπτώσεις 

που θα έχουν όσες Ομοσπονδίες δεν τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα. 
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Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οδηγός Αποδέσμευσης 

Επιχορηγήσεων αναθεωρηθεί ώστε να επιβάλλει ποινές όπως 

αποκοπές επιχορηγήσεων, ενδεχομένως σε διαφορετικά ποσοστά 

αναλόγως της καθυστέρησης στην υποβολή των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Συναφώς αναφέρεται ότι η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων 

από τις Ομοσπονδίες από μόνη της δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.  

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οδηγός Αποδέσμευσης 

Επιχορηγήσεων αναθεωρηθεί ούτως ώστε να θέτει συγκεκριμένους 

στόχους/σκοπούς ως προς την υποβολή των οικονομικών 

καταστάσεων από τις Ομοσπονδίες, δηλαδή τι έλεγχος θα γίνεται από 

τον Οργανισμό για τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και πως αυτός 

ο έλεγχος θα συνδέεται με το ύψος του ποσού επιχορήγησης από τον 

Οργανισμό, σε κάθε Ομοσπονδία. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Οργανισμός δεν 

επιχορηγεί τις Ομοσπονδίες που δεν υποβάλλουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις και όλες οι οικονομικές καταστάσεις επιθεωρούνται από 

τον Οργανισμό και όπου χρειάζεται ζητούνται διευκρινήσεις ή και 

γίνονται συστάσεις, ειδικά σε περιπτώσεις Ομοσπονδιών που 

συστηματικά παρουσιάζουν ζημίες.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι ο 

ΚΟΑ ελέγχει τις δαπάνες των Ομοσπονδιών κατά τη διάρκεια του έτους 

και δεν αναμένονται οι οικονομικές καταστάσεις για να γίνει έλεγχος 

(vi) Νομικό πλαίσιο Ομοσπονδιών. Σύμφωνα με τον Νόμο του ΚΟΑ, 

«περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1969 έως 1996», 

«αθλητική ομοσπονδία»  περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομοσπονδία 

συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την 

προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα 

συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα 

λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα 

Νόμο αναγνώρισή της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα. 

 Επίσης όπως αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, αθλητική ομοσπονδία 

τυγχάνει αθλητικής αναγνώρισης και εγγράφεται σε αθλητικό μητρώο 
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που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και παίρνει ειδικό πιστοποιητικό 

για αυτή την αναγνώριση και εγγραφή, εφόσον: 

 Έχει στη δύναμή της εγγεγραμμένα και σε πλήρη αθλητική λειτουργία 

τουλάχιστον τρία σωματεία. 

 Οργανώνει και διεξάγει παγκύπριο πρωτάθλημα. 

 Διαθέτει εγκεκριμένο καταστατικό και κανονισμούς, στους οποίους 

καθορίζεται σαφώς ότι κύριος σκοπός της ομοσπονδίας είναι αθλητικός. 

 Καθορίζεται σαφώς στο καταστατικό της ο τρόπος εκπροσώπησης των 

σωματείων μελών της ομοσπονδίας. 

 Εντάσσει στη δύναμή της όσα σωματεία τυγχάνουν αθλητικής 

αναγνώρισης, για το αντίστοιχο άθλημα, από τον ΚΟΑ, αν τα ίδια το 

ζητήσουν, νοουμένου ότι συγκατατίθεται προς τούτο η αρμόδια 

ομοσπονδία σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της, η οποία 

όμως δε δικαιούται να αρνείται τέτοια συγκατάθεση είτε παράλογα είτε 

με μη αθλητικά κριτήρια.  

 Διαπιστώθηκε ότι όπως ερμηνεύεται ο νόμος από τους λειτουργούς του 

ΚΟΑ οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο εγγραφής Ομοσπονδιών στο 

αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ, και όπως πληροφόρησαν την Υπηρεσία μας, 

η εγγραφή μιας Ομοσπονδίας στον έφορο σωματείων και ιδρυμάτων δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή της στο αθλητικό μητρώο του 

ΚΟΑ ενώ όπως μας αναφέρθηκε ο ίδιος ο ΚΟΑ δίνει νομική 

προσωπικότητα στις Ομοσπονδίες, βάσει του σχετικού Νόμου του ΚΟΑ. 

Ωστόσο η Υπηρεσία μας διερωτάται, εάν όντως ο ΚΟΑ δύναται να 

εγγράφει και να δίνει νομική υπόσταση σε Ομοσπονδίες οι οποίες δεν 

είναι εγγεγραμμένες στον έφορο σωματείων και ιδρυμάτων. Η σχετική 

πρόνοια του Νόμου του ΚΟΑ, αναφέρει, στον ορισμό της αθλητικής 

Ομοσπονδίας, ότι η Ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα 

νοουμένου ότι  «συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία». 

Ζητήσαμε εξηγήσεις για το πώς ακριβώς αποκτά νομική 

προσωπικότητα η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Νόμο του ΚΟΑ, και τι 
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εννοεί ο Νόμος όταν αναφέρεται σε Ομοσπονδίες οι οποίες συστάθηκαν 

και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. 

Επίσης ζητήσαμε όπως μας κατά πόσο οι αθλητικές Ομοσπονδίες 

έχουν υποχρέωση για εγγραφή τους στον έφορο σωματείων και 

ιδρυμάτων, και αν όχι που βασίζεται αυτό.  

Δεδομένου της πληροφόρησης που λάβαμε από τον ΚΟΑ ότι οι 

Ομοσπονδίες αποκτούν νομική προσωπικότητα από τον ίδιο τον 

Οργανισμό, και ενόψει της επικείμενης ετοιμασίας, από τον ΚΟΑ, του 

εγγράφου ελάχιστων απαιτήσεων το οποίο θα περιλαμβάνεται στα 

καταστατικά των ομοσπονδιών η Υπηρεσία μας διερωτάται γιατί μας 

αναφέρατε στο παρελθόν, ότι αναφορικά με το εν λόγω έγγραφο, πλην 

του εργαλείου των επιχορηγήσεων ο Οργανισμός δεν θα μπορεί να 

αναγκάσει τις Ομοσπονδίες να το ενσωματώσουν στα καταστατικά τους. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι εάν ισχύει ότι οι αθλητικές Ομοσπονδίες δεν 

έχουν υποχρέωση για εγγραφή στον έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, 

και την νομική προσωπικότητα την αποκτούν από τον ΚΟΑ, τότε μόνο 

και μόνο υπό αυτή του την ιδιότητα ο ΚΟΑ έχει δικαίωμα να επιβάλει 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στα καταστατικά 

των Ομοσπονδιών ως προϋπόθεση μάλιστα για αναγνώριση τους στο 

αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ. 

Σημειώνεται ότι για την εγγραφή ενός σωματείου/ιδρύματος στον Έφορο 

Σωματείων και Ιδρυμάτων, και βάσει του Νόμου περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμου του 1972, η αίτηση για εγγραφή πρέπει να συνοδεύεται 

από καταστατικό του οποίου ο ίδιος ο Νόμος καθορίζει τι απαραίτητα 

πρέπει να περιλαμβάνει.  

Ζητήσαμε όπως έχουμε τις απόψεις του Οργανισμού επ΄αυτού. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι η Ομοσπονδία αποκτά 

νομική προσωπικότητα από την αναγνώριση της από τον ΚΟΑ και 

εγγραφή της στο Αθλητικό Μητρώο με βάση την οικεία νομοθεσία, η 

αναγνώριση Ομοσπονδίας από τον ΚΟΑ είναι η μόνη πράξη που δίνει 

στην Ομοσπονδία την νομική προσωπικότητα της και χωρίς αυτή η 

Ομοσπονδία δεν είναι και δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο.  Επίσης μας 
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πληροφόρησε ότι επί του σημείου τούτου ο νόμος, προνοεί ότι “με 

τοιαύτη και σύμφωνα τον παρόντα Νόμο αναγνώριση της η 

Ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα” και ότι η πράξη νόμιμης 

σύστασης στην οποία αναφέρεται ο Νόμος, αφορά τον καταρτισμό, 

έγκριση και υπογραφή του καταστατικού της εν δυνάμει Ομοσπονδίας 

από τα άτομα που τη συστήνουν.  

Ακολούθως το καταστατικό υποβάλλεται στον Οργανισμό για 

αναγνώριση ως πιο πάνω αναφέρεται. Συναφώς, μας πληροφόρησε 

επίσης, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή Ομοσπονδίας στον Έφορο 

Σωματείων και Ιδρυμάτων και δεν αποτελεί ούτε προϋπόθεση ούτε 

όμως και εμπόδιο στην αναγνώριση της από τον ΚΟΑ και στην 

απόκτηση από αυτή νομικής προσωπικότητας Ομοσπονδίας. 

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να ζητήσει νομική γνωμάτευση από τον 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς έχει επιφυλάξεις για τις 

θέσεις του ΚΟΑ για το εν λόγω θέμα. 

(β)    Σωματεία. 

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία χορηγία ύψους €2,8 

εκ., σε σύγκριση με €2,9 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα ποσά που εγκρίνονται και 

παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως σύμφωνα με την 

αγωνιστική τους αξιολόγηση, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. 

(ii) Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.  Μέσω 

του Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπρόσθετα των άλλων και 

ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πιο κάτω 

παρουσιάζονται τα ποσά για την εν λόγω χορηγία τα τελευταία πέντε χρόνια: 

Έτος  Ποσό €  

2012  599.999 

2013  249.966 

2014      200.000 

2015      200.000 

2016      200.002 

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες 

χορηγίες, οι οποίες, μαζί με την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με 
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καταστάσεις του Οργανισμού, ανέρχονταν σε €3.655.422 κατά το 2016 

(€3.150.888 το 2015) όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 2016 2015 

 € € 

Επιχορήγηση προς ΚΟΠ - ανάπτυξη βάσης 110.000 120.000 

Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 749.347 788.361 

Δόσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 364.768 364.768 

Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές 27.000 27.000 

ΕΣΥΑΑ 215.915 209.948 

Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 34.446 34.446 

Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 1.048.961 376.437 

Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 11.664 13.011 

Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ και χορηγία προς ΣΤΟΚ 397.051 408.579 

Υποσύνολο 2.959.152 2.342.550 

Ειδική κρατική χορηγία 200.002 200.000 

Αρχή Στοιχημάτων 496.268 608.338 

Σύνολο  3.655.422   3.150.888 

Επιπρόσθετα, το Κράτος καταβάλλει συνολικά για υπερωρίες σε μέλη 

της Αστυνομίας για αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων, εν μέρει 

ποσό, το οποίο για το 2016 ανήλθε σε €1.033.632 και εν μέρει 

παραχωρεί ελεύθερο χρόνο. 

(iii)  Οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς Τμήματα/Υπηρεσίες 

του Κράτους. Μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου 

Οικονομικών, η χορηγία που αναλογούσε σε ποδοσφαιρικά σωματεία 

που είχαν οφειλές σε Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους, εμβάστηκε 

απευθείας από τον Οργανισμό στα εν λόγω Τμήματα/Υπηρεσίες, 

ανάλογα με την επιθυμία του κάθε σωματείου, για κάλυψη μέρους των 

οφειλών των σωματείων. Συγκεκριμένα, κατά το 2016, καταβλήθηκε 

ποσό €494.223 στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, €134.612 στο 

Τμήμα Φορολογίας και €28.598 στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας. 

Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι, με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών 

ημερ. 5.10.2016, εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορήγησης και του 

προσφυγόσημου προς τα Προσφυγικά Σωματεία της ΚΟΠ, παρόλο που 

τα πλείστα είχαν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς την αποκοπή οποιουδήποτε ποσού για 

τις οφειλές τους, όπως παρατηρήθηκε και κατά τον έλεγχο του 2015. 

Σύσταση:  Ο Οργανισμός να εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών 

από ποια Σωματεία να γίνονται αποκοπές ανάλογα με την οικονομική 

τους κατάσταση, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των 

οικονομικών τους, ανεξάρτητα εάν είναι Προσφυγικά Σωματεία ή όχι. 

(iv) Κατανομή επιπρόσθετου ποσού στα προσφυγικά σωματεία.  Το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, στη συνεδρία του ημερ. 

29.12.2016, ενέκρινε την επιχορήγηση των προσφυγικών σωματείων, 

περιλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών, με επιπρόσθετο ποσό 

€375.000 από τυχόν πλεονάσματα του Προϋπολογισμού. Από την 

υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, παρατηρήθηκαν επίσης τα 

ακόλουθα: 

 Δεν έγιναν αφαιρέσεις ούτε για οφειλές προς τον ΚΟΑ, ούτε για 

οφειλές προς άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους πριν την 

καταβολή της χορηγίας. 

 Τα ποσά καταβλήθηκαν ενώ δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο 

τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

 Σύσταση:  Δεν θα έπρεπε να πληρώνονται ακέραια τα ποσά προς τα 

σωματεία που έχουν οφειλές, να γίνονται πληρωμές για υπερβάσεις πριν 

την έγκριση του τροποποιητικού προϋπολογισμού ή να εγκρίνονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών και να διενεργούνται πληρωμές 

επιχορηγήσεων λόγω της ύπαρξης πλεονασμάτων στον 

Προϋπολογισμό, τη στιγμή που τα σωματεία ήδη έλαβαν χορηγία για το 

έτος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι υπάρχουν πάγια 

αιτήματα των σωματείων για αύξηση της επιχορήγησης και ότι η μελέτη 

του Οργανισμού επιβεβαίωσε την ανάγκη επιπρόσθετης χορηγίας 

€750.000 ποσό το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί στον Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού αλλά μόνο να αποδοθεί λόγω πλεονασμάτων και 

εξοικονομήσεων. 
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(γ) Αθλητικό μητρώο. Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβαίνει 

στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών και τα 

εγγράφει σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

Διαπιστώθηκε πως, παρόλο ότι το μητρώο ήταν ενημερωμένο με τις αλλαγές που 

έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία για τις οποίες είχε ενημερωθεί ο 

Οργανισμός, εντούτοις ο Οργανισμός δεν προέβαινε αυτόβουλα σε έλεγχο για να 

διαπιστώσει κατά πόσο τα εγγεγραμμένα σωματεία και οι ομοσπονδίες 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και σε ποια αθλήματα. Κατά το 2013, 

στάλθηκαν επιστολές στις Ομοσπονδίες για να δώσουν πληροφόρηση προς τον 

Οργανισμό ποια σωματεία μέλη τους είναι ενεργά, και μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου για το 2014, ανταποκρίθηκαν 25 Ομοσπονδίες από τις 75, και έκτοτε δεν 

έχουν ανταποκριθεί άλλες Ομοσπονδίες, παρόλο που στάλθηκαν ξανά παρόμοιες 

επιστολές κατά το 2015. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, δεν στάλθηκαν παρόμοιες 

επιστολές έκτοτε. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα σωματεία που αδρανοποιούνται δεν διαγράφονται 

από το μητρώο, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία. Σε επιστολή 

του Νομικού Συμβούλου του ΚΟΑ ημερ. 30.11.2015 η οποία αφορά στην 

τροποποίηση της νομοθεσίας, έγινε εισήγηση όπως εγκριθεί για προώθηση προς 

νομοθετική ρύθμιση η εισαγωγή νέου κανονισμού ο οποίος θα επιτρέπει στον 

Οργανισμό να διαγράφει από τα μητρώα του νομικά πρόσωπα για τα οποία οι 

προϋποθέσεις για εγγραφή του παύουν να υφίστανται/ικανοποιούνται. Στην 

απαντητική επιστολή αναφέρεται ότι όσον αφορά το θέμα της τροποποίησης της 

νομοθεσίας για διαγραφή σωματείων από το μητρώο, θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ 

νομοσχέδιο για έγκριση, το οποίο, μέσω του ΥΠΠ θα προωθηθεί στα αρμόδια 

κυβερνητική τμήματα για κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε οι 

σχετικοί κανονισμοί να τροποποιηθούν. 

Η νομοθεσία προνοεί επίσης την αναγνώριση αθλητικού σωματείου για 

συγκεκριμένα αθλήματα για σκοπούς απόκτησης του δικαιώματος εγγραφής στην 

αντίστοιχη ομοσπονδία και, ως εκ τούτου, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται και η 

έγκριση πρέπει να παραχωρείται τόσο για το σωματείο όσο και για κάθε άθλημα 

ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός προέβηκε κατά το έτος 2011 στη 

δημιουργία επιπρόσθετου, ειδικού μητρώου των εγγεγραμμένων σωματείων ανά 

άθλημα. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε, το ειδικό μητρώο δημιουργήθηκε από 
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τα στοιχεία που υπάρχουν στο αθλητικό μητρώο με μόνη διαφορά ότι η 

ταξινόμηση έγινε κατά άθλημα.  

Σύσταση: Η ενημέρωση/επικαιροποίηση του ειδικού μητρώου, αλλά και του 

αθλητικού μητρώου πρέπει να είναι συνεχής και τα σωματεία/ομοσπονδίες που 

δεν ανταποκρίνονται σχετικά πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη χορηγία/πρόστιμα. 

Χρειάζεται επίσης άμεση προώθηση τροποποίησης της νομοθεσίας, ούτως ώστε 

να επιτρέπει την διαγραφή σωματείων από το μητρώο. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, θα σταλεί εκ νέου εγκύκλιος προς 

τις Ομοσπονδίες για ενημέρωση επικαιροποίησης του μητρώου.  Επίσης, όσον 

αφορά στο θέμα διαγραφής σωματείων από το μητρώο μας πληροφόρησε ότι είναι 

ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει την Επιτροπή Εκσυγχρονισμού της 

Νομοθεσίας και των Κανονισμών που συστάθηκε με απόφαση ΔΣ ημερ. 

26.7.2016, καθότι το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο δεν προνοεί για διαγραφή 

σωματείων. 

(δ) Επιχορήγηση Ομοσπονδιών Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού 

Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) και Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΣΚΟΚ). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όπως διαπιστώθηκε, στα πλαίσια των πολλών άλλων 

επιχορηγήσεων προς Ομοσπονδίες, ο Οργανισμός επιχορήγησε τη μισθοδοσία 

τεσσάρων υπαλλήλων που εργοδοτούνται από την ΚΟΕΑΣ με συνολικό ποσό 

€180.000, καθώς και τριών υπαλλήλων της ΣΚΟΚ με συνολικό ποσό €77.535. 

Οι πραγματικές απολαβές των υπαλλήλων των δύο Ομοσπονδιών για το έτος 

2016, παρατίθενται πιο κάτω: 

ΚΟΕΑΣ 

Θέση 
Υπαλλήλου 

 

 
Έτος  

πρόσληψης

Ετήσιες Μεικτές 
Απολαβές (€) 

 Συνεισφορές 
Εργοδότη (€) 

Διευθυντής   1985 74.285 7.527 

Γραφέας Α΄   1979 43.266 5.337 

Γραφέας Α΄   1976 36.674 4.419 

Λογιστικός 
Γραφέας  

 

 
1999 31.730 3.815 

Σύνολο   185.955 21.098 
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Σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο του 2016, ο μισθός της Λογιστικού Γραφέως 

αυξήθηκε από €2331,26 μηνιαίως σε €2.512,55 μηνιαίως, λόγω προαγωγής της 

σε θέση Διοικητικού Λειτουργού. 

ΣΚΟΚ. 

Θέση Υπαλλήλου  

 

Έτος  

πρόσληψης

Ετήσιες 
Μεικτές 

Απολαβές (€) 

Συνεισφορές 
Εργοδότη (€) 

Τεχνικός Διευθυντής  1990 43.168 4.965 

Γραμματέας  1988 29.914 3.440 

Τεχνικός Σύμβουλος  2007 17.624 2.028 

Σύνολο   90.706 10.433 

Αναμένεται ότι, τα άτομα και το ύψος των μισθών που επιχορηγούνται στις 

Ομοσπονδίες από τον Οργανισμό, ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως 

προς τη λογικότητα τόσο του αριθμού του προσωπικού, όσο και ως προς το ύψος 

των απολαβών τους. 

14. Επιτηρητές σταδίων - Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18(I) του Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας 

στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (Ν.48(Ι)/2008), «για την παροχή 

επαρκών υπηρεσιών ασφαλείας αθλητικού χώρου και για την ασφαλή διεξαγωγή 

αγώνα ή εκδήλωσης προσλαμβάνονται επιτηρητές, των οποίων η διαδικασία 

πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις καθορίζονται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. Νοείται ότι, μέχρι την 

έκδοση των Κανονισμών, τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο καθήκοντα και 

υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται από την Αστυνομία» 

Σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 536/2012), οι οποίοι 

ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28.12.2012, για τα πρώτα τρία 

χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών, ο Οργανισμός 

θα καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών και θα παραχωρεί στα 

σωματεία τη στολή και αναγκαίο εξοπλισμό (Κανονισμός 7(3)). Με βάση τον 

προαναφερόμενο Κανονισμό, ο Οργανισμός δαπάνησε κατά το 2016 ποσό ύψους 

€11.664 (2015: €12.166). 

Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του θεσμού θα μειωθεί, τόσο ο αριθμός των 

μελών της Αστυνομίας που θα εργάζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και το κόστος 
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των υπερωριών της Αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η αμοιβή 

των επιτηρητών θα καταβάλλεται από τα σωματεία των ομάδων. 

(i) Όπως αναφέρθηκε και στην ταυτάριθμη επιστολή μας για το έτος 2013, 

η Επιτροπή Επιτηρητών (Επιτροπή), η οποία συστάθηκε βάσει των 

περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 536/2012) και η οποία κάλεσε την πρώτη 

της συνεδρία στις 23.1.2013, επέλεξε αριθμό εκπαιδευτών τους οποίους 

πληρώνει ο Οργανισμός για την εκπαίδευση των επιτηρητών. Η  αμοιβή 

των εκπαιδευτών καθορίστηκε σε €15/ώρα εκπαίδευσης στα πρακτικά 

της 8ης συνεδρίας της Επιτροπής, ημερ. 2.7.2013 και  στη συνέχεια  

(2.12.2013), αποφασίστηκε η αύξηση της αμοιβής των εκπαιδευτών 

από €15 σε €20/ώρα, με την οποία όμως,  διαφώνησε το Διοικητικό 

Συμβούλιο (23.12.2013), και σχολίασε ότι θεωρούσε αντιδεοντολογικό 

το γεγονός ότι αρκετά από τα μέλη της Επιτροπής είναι και εκπαιδευτές 

και ουσιαστικά αποφάσισαν να δώσουν αύξηση στον εαυτό τους.  

Σύμφωνα με την απάντησή σας στην επιστολή μας για τον έλεγχο του 

2014, είχατε αναφέρει  ότι η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίστηκε σε 

€15/ώρα, χωρίς η Επιτροπή να γνωρίζει ότι θα γίνονταν αποκοπές και 

ότι το καθαρό ποσό θα ανέρχετο σε €10/ώρα. Επειδή οι εκπαιδευτές 

θεώρησαν πολύ χαμηλή την αμοιβή, η Επιτροπή αναθεώρησε την 

αντιμισθία σε €20/ώρα. 

Η καταβολή για την αμοιβή των εκπαιδευτών σε €20/ώρα συνεχίστηκε  

και κατά το 2015  χωρίς το ποσό αυτό να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του 

Οργανισμού. Η Υπηρεσία μας είχε εισηγηθεί ότι εφόσον η αύξηση δεν 

είχε εγκριθεί από το ΔΣ και άρα καταβαλλόταν παράτυπα, θα έπρεπε το 

Δ.Σ να διερευνήσει το θέμα, να αποδώσει ευθύνες και να λάβει μέτρα, 

ώστε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί. Παρόλα αυτά, το Δ.Σ όχι μόνο δεν 

διερεύνησε το θέμα και δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα, αλλά με 

απόφασή του ημερ. 10.5.2016 ενέκρινε την συνέχιση της εκπαίδευσης 

των επιτηρητών σταδίων, χωρίς όμως να επιβαρύνεται με το κόστος 

αγοράς εξοπλισμού των επιτηρητών σταδίων το οποίο, όπως 

αναφέρεται, αποτελεί ευθύνη των Ιδιοκτητών σταδίων. Η απόφαση αυτή 

στηρίχθηκε στο ότι (α) δεν υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική 
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επιβάρυνση ο Οργανισμός, εφόσον τα υπολογιζόμενα έξοδα 

εκπαίδευσης αναμένεται να ανέλθουν στις €6.400, ενώ τα έσοδα στις 

€19.200, (β) η στήριξη, συνέχιση και καθιέρωση/εμπέδωση του θεσμού 

των Επιτηρητών Σταδίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και αποτελεί ένα 

από τα βασικά κομμάτια που αποτελούν την κάρτα φιλάθλου για την 

οποία ο Οργανισμός βρίσκεται στην διαδικασία εφαρμογής της και (γ) 

το ΔΣ του Οργανισμού στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό του Επιτηρητή 

Σταδίων αλλά και την πολιτική απόφαση του Κράτους για καθιέρωση 

του θεσμού. Βάση της πιο πάνω απόφασης καθώς και της 

συμπερίληψης του κόστους που προκύπτει από το θεσμό των 

επιτηρητών, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 

Οργανισμού για το 2016, συνεχίστηκε και κατά το 2016 η καταβολή της 

αμοιβής των εκπαιδευτών σε €20 την ώρα. 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό 

αρ.7(3) της Κ.Δ.Π 536/2012, σύμφωνα με τoν οποίo, το κόστος 

εκπαίδευσης των επιτηρητών θα καταβάλλεται από τον Οργανισμό για 

τα πρώτα τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύς των 

κανονισμών και η ισχύς του κανονισμού αυτού εκπνέει στις 31.12.2015. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνά με το  αιτιολογικό ότι τα έσοδα θα είναι 

περισσότερα από τα έξοδα εκπαίδευσης, και άρα, αφού ο Οργανισμός 

δεν επιβαρύνεται, τότε να συνεχίσει να καλύπτει το κόστος για την 

εκπαίδευση των επιτηρητών, διότι τα έσοδα αυτά καλύπτουν ουσιαστικά 

το διοικητικό κόστος που προκύπτει για τον Οργανισμό, σαν 

αποτέλεσμα της συνέχισης της εν λόγω εκπαίδευσης. Αν ο ΚΟΑ 

θεώρησε τα πιο πάνω έσοδα ως αντίτιμο για το κόστος της 

εκπαίδευσης των επιτηρητών τότε, βάση της προαναφερθείσας Κ.Δ.Π, 

δεν δικαιολογείτο να προβαίνει στην είσπραξή τους τα πρώτα τρία 

χρόνια. 

Σύσταση: Το κόστος της εκπαίδευσης των επιτηρητών, όπως αυτό 

καθορίζεται από την Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλεται από τους 

ίδιους τους υποψήφιους επιτηρητές, όπως αναφέρεται ρητά  στον 

κανονισμό αρ. 7(1) της Κ.Δ.Π 536/2012. Αν υπάρχει αλλαγή στην 
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πολιτική και θα συνεχίσει ο Οργανισμός να καταβάλλει το κόστος αυτό, 

τότε θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικοί Κανονισμοί. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού το κόστος 

εκπαίδευσης των επιτηρητών καταβάλλεται από τους ίδιους τους 

υποψηφίους επιτηρητές, μέσα από τα €10 ευρώ που καταβάλουν με 

την υποβολή της αίτησης τους για εκπαίδευση και τα €20 που 

καταβάλουν για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιτηρητών Σταδίων. 

Επίσης, ο Οργανισμός έχει καταβάλει μόνο το κόστος για την αγορά του 

εξοπλισμού των επιτηρητών (διακριτικά σακάκια και ασυρμάτους), τον 

οποίο και παραχώρησε στις αρχές των σταδίων την πρώτη χρονιά της 

λειτουργίας του θεσμού, όπως προνοείτο από τον σχετικό κανονισμό 

και έκτοτε καμία άλλη δαπάνη δεν ανέλαβε ο Οργανισμός. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η σύστασή της. 

(ii) Χρησιμοποίηση ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 

επιτηρητών.  Σύμφωνα με την επιστολή μας για τον έλεγχο του 2014, 

διαφάνηκε ότι σωματεία ή στάδια χρησιμοποιούν άτομα ως επιτηρητές, 

τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο επιτηρητών. Το θέμα της 

χρησιμοποίησης ατόμων που δεν ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο 

επιτηρητών συνεχίστηκε και μέσα στο 2015. Το θέμα αυτό καθώς και τα 

άλλα προβλήματα λειτουργίας του θεσμού των Eπιτηρητών 

συνοψίστηκαν στα πρακτικά της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 

8.4.2015, για τα οποία ενημερώθηκε το ΔΣ του Οργανισμού σε 

συνεδρία του  ημερ. 19.5.2015 ως ακολούθως: 

 Επιλογή και εργοδότηση μη αδειοδοτημένων επιτηρητών από μέρους 

των σωματείων. 

 Μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των 

σωματείων απέναντι στους επιτηρητές. 

 Έλεγχος των επιτηρητών αναφορικά με την εν γένει παρουσία και 

συμπεριφορά τους. 

 Απουσία ποινών τόσο για επιτηρητές, όσο και για υπεύθυνους 

ασφάλειας των σωματείων και των σταδίων. 
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 Απουσία νομοθετικής πρόνοιας για τη διαδικασία διαγραφής επιτηρητή 

ως ποινή για ελλιπή άσκηση των καθηκόντων του. 

 Στα πρακτικά της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 29.5.2015, για τα οποία 

ενημερώθηκε το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του ημερ. 30.6.2015, 

αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ζήτησε 

από την Επιτροπή όπως προβεί σε μια σφαιρική αξιολόγηση και όπως 

ετοιμάσει σχετική έκθεση στην οποία να καταγράφονται ελλείψεις, 

παραλείψεις αλλά και συγκεκριμένες εισηγήσεις στον τομέα του 

καθενός. 

 Ακολούθως σε άλλα πρακτικά της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 

26.2.2016 για τα οποία ενημερώθηκε το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 

5.4.2016, αναφέρθηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τα 

μέλη της Επιτροπής την υποβολή της σχετικής έκθεσης όταν αυτή 

ετοιμαστεί με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και με σαφείς 

εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού των επιτηρητών στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Στο ίδιο πρακτικό αναφέρθηκε ότι τα 

μέλη της Επιτροπής Επιτηρητών θα οριστικοποιήσουν το κείμενο της εν 

λόγω έκθεσης, το οποίο ακολούθως θα σταλεί στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για ενημέρωση του Υπουργού. 

 Η Έκθεση Αξιολόγησης του θεσμού των Επιτηρητών ετοιμάστηκε και 

περιλήφθηκε στα πρακτικά της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 

25.4.2016. Σύμφωνα με την Έκθεση, τα κυριότερα προβλήματα κατά 

την εργοδότηση των επιτηρητών σταδίων ήταν: 

 Η συμπεριφορά τους, η εμφάνιση και οι ενέργειές τους. 

 Την παρουσία τους σε θέματα όπως καθαριότητα, κάπνισμα, 

φαγητό. 

 Η προσοχή τους είναι στην διεξαγωγή του αγώνα και όχι στην 

επιτήρηση των θεατών και των κερκίδων. 

 Την εκδήλωσή τους σε σωματειακές προτιμήσεις. 

 Την διαχείριση του κοινού στις κερκίδες και έξω από το στάδιο. 
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 Την υποβοήθηση στην είσοδο θεατών χωρίς να κατέχουν εισιτήριο 

του αγώνα. 

 Την περιορισμένη έρευνα των εισερχομένων με την είσοδο 

επικίνδυνων αντικειμένων στις κερκίδες και την χρησιμοποίηση 

τους από τους οπαδούς των ομάδων. 

 Άλλα γενικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν είναι η μη αποπληρωμή 

των επιτηρητών από τις ομάδες, τη μη παρουσία των υπεύθυνων 

ασφαλείας στις συσκέψεις που καθορίζονται και προηγούνται των 

αγώνων και αφορούν τα μέτρα ασφάλειας, τη μη παρουσία των 

υπεύθυνων σωματείων στις πιο πάνω συσκέψεις, τον εποπτικό έλεγχο 

από πλευράς των μελών της Επιτροπής για την ομαλή λειτουργία του 

θεσμού καθώς και την δραστηριοποίηση ατζέντηδων ως 

διαμεσολαβητές για την εξεύρεση επιτηρητών. 

 Για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού η Επιτροπή εισηγήται μεταξύ 

άλλων: 

 Την εισαγωγή ποινών/κυρώσεων μέσω της τροποποίησης των 

κανονισμών (Κ.Δ.Π 536/2012) εναντίον των σωματείων τα οποία 

δεν αποπληρώνουν τους επιτηρητές για τις υπηρεσίες που τους 

παρείχαν. 

 Οι ομοσπονδίες των ομαδικών αθλημάτων να θεσπίσουν ποινές 

για θέματα που αφορούν τη μη τήρηση των κανονισμών των 

επιτηρητών και των όσων αναφέρονται σε αυτούς από τα 

σωματεία. 

 Να σταλούν επιστολές στους Προέδρους των λοιπών ομαδικών 

αθλημάτων για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ομοσπονδίες και τα 

σωματεία μέλη τους και που απορρέουν από τον Νόμο και τους 

κανονισμούς των επιτηρητών. 

 Να σταλεί επιστολή στους Υπεύθυνους Ασφάλειας με κοινοποίηση 

στα σωματεία για έλεγχο των επιτηρητών που αφορά την 

εμφάνιση, την συμπεριφορά και τις ενέργειές τους κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και να τονίζεται η ευθύνη που 
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έχουν για την αποπληρωμή των επιτηρητών για τις υπηρεσίες 

τους. Επίσης αναφορά θα πρέπει να γίνεται  στην αποφυγή της 

συνεργασίας με ατζέντηδες επιτηρητών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται ως διαμεσολαβητές για την εξεύρεση 

επιτηρητών. 

 Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση 

μέσα από επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο κατά τη διάρκεια των 

αγώνων από ανεξάρτητο φορέα όπως είναι η Επιτροπή 

Επιτηρητών και όχι από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Σταδίου. 

 Επιβολή ποινών από Ομοσπονδίες σε σωματείο μετά από 

καταγγελία από διαιτητή ή παρατηρητή αγώνα ή μέλους 

επιτροπής για (α) μη κλήση του αριθμού των επιτηρητών που 

συμφωνούνται στις αστυνομικές συσκέψεις, (β) για μη καταβολή 

του μισθού των επιτηρητών. 

 Επιβολή ποινών από την Επιτροπή Επιτηρητών σε επιτηρητές, 

όπως ο προσωρινός αποκλεισμός τους από το Μητρώο 

Επιτηρητών και/ ή μέχρι μόνιμη διαγραφή τους από το Μητρώο 

λόγω επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και/ή πράξεων. 

Κατά τη συζήτηση του κειμένου αξιολόγησης του θεσμού, ο Υπουργός 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικά 

ζητήματα και αφορούν κατά κύριο λόγο  την αξιολόγηση της παρουσίας των 

επιτηρητών και την τοποθέτησή του αναγκαίου αριθμού επιτηρητών σε κάθε 

αγώνα. Σε σχέση με το πρώτο σημείο ανέφερε ότι είναι απαραίτητο μετά από 

κάθε παιχνίδι να γίνεται έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων των 

επιτηρητών. Για το δεύτερο σημείο ανέφερε ότι θα πρέπει να σταματήσει το 

φαινόμενο τοποθέτησης λιγότερων επιτηρητών από τους αναγκαίους και ότι 

εάν και εφόσον δεν είναι ικανοποιητικός, τότε πρόθεσή του είναι να μην 

γίνεται αστυνόμευση του αγώνα, κάτι που υποστηρίζεται και από σχετική 

γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. 

Σύσταση:  Αναμένεται η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των εισηγήσεων που αναφέρονται στην 

Έκθεση της Αξιολόγησης του Θεσμού των Επιτηρητών καθώς και των 
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εισηγήσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως καθώς επίσης 

και τα  χρονοδιάγραμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την αστυνόμευση ποδοσφαιρικών 

εκδηλώσεων, έγινε σύσταση στην Αστυνομία, όπως το κόστος υπερωριακής 

απασχόλησης της, για την αστυνόμευση των αθλητικών γεγονότων να 

καταβάλλεται από τις Ομοσπονδίες/Σωματεία των ομάδων, καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος του κόστους υπερωριακής απασχόλησης ή αθλητικά 

γεγονότα, αφορά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της, φαίνεται να έχει την οικονομική 

ευχέρεια για κάλυψη του σχετικού κόστους αστυνόμευσης των αγώνων της. 

15. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισμού.  Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2016 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «Δημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €1.423.360. Η δαπάνη ανήλθε σε €1.702.498.  

(β)  Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. 

(i) Ιδιόκτητοι χώροι. Το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού και το Ολυμπιακό 

Κολυμβητήριο Λεμεσού είναι στη διαδικασία έκδοσης Πολεοδομικής 

Άδειας, δηλαδή συμπεραίνεται ότι εκκρεμεί η έκδοση Άδειας Οικοδομής, 

η οποία εκδίδεται μετά την Πολεοδομική Άδεια. Όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, οι χώροι είχαν αρχική Άδεια Οικοδομής και η ανάγκη για 

νέα άδεια προέκυψε μετά τη διαδικασία εκμίσθωσης των τεμαχίων.  

Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών 

Νόμο, είναι ποινικό αδίκημα η μη ύπαρξη άδειας οικοδομής και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη απόκτησης άδειας οικοδομής είναι 

πιο επιτακτική, καθώς οι χώροι χρησιμοποιούνται από το κοινό. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει 

υποβάλει όλα τα σχετικά στις Αρμόδιες Αρχές για την εξασφάλιση της 

Πολεοδομικής Άδειας και αναμένει την έκδοση τους.  

(ii) Μη ιδιόκτητοι χώροι. Ορισμένοι μη ιδιόκτητοι χώροι δεν διαθέτουν 

άδεια οικοδομής. Στην απαντητική  επιστολή του ΚΟΑ για τους 
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λογαριασμούς του 2013, αναφέρεται ότι η εξασφάλιση αδειοδοτήσεων 

αφορά στους ιδιοκτήτες των αθλητικών χώρων και ότι ο Οργανισμός 

αποστέλλει επιστολές προς τους ιδιοκτήτες για συμμόρφωση με τις 

νομοθεσίες. Αναφέρεται επίσης ότι ο Οργανισμός θα εξετάσει κατά 

πόσον μπορεί να επιβάλει κυρώσεις με βάση τη νομοθεσία του ΚΟΑ για 

σκοπούς αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος. Στην 

απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τους λογαριασμούς του 2015, 

αναφέρεται ότι ο «Περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας» Νόμος 

{48(Ι)/2008} όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2014, ρητά προνοεί και 

συστήνει Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων η οποία έχει καθήκον και εξουσία 

να εξετάζει και να αδειοδοτεί την Λειτουργία των Αθλητικών Χώρων και 

να εκδίδει πιστοποιητικό ασφαλείας για τους χώρους. Όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων εκδίδει άδειες 

λειτουργίας μόνο για γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες Α’ 

κατηγορίας ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και 

χειροσφαίρησης. 

Σύσταση:  Ζητήσαμε πληροφόρηση για τις ενέργειες του ΚΟΑ και τις 

κυρώσεις τις οποίες ενδείκνυται να επιβάλλει σχετικά.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Οργανισμός δεν 

επιχορηγεί μη αδειοδοτημένες αθλητικές αναπτύξεις και η Αρχή 

Αδειοδότησης Σταδίων είναι ανεξάρτητη Αρχή, η οποία δεν υπάγεται 

στον Οργανισμό και είναι αρμόδια Αρχή για επιβολή των κυρώσεων. 

Η Υπηρεσία μας ωστόσο θεωρεί ότι ο ΚΟΑ ως αρμόδια Αρχή που 

εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται πάσης 

φύσεως εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες, να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλους τους 

χώρους αυτούς και να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά.  

(iii) Άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο 

ΚΟΑ εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται 

πάσης φύσεως εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. 

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί 
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χώροι διαθέτουν άδειες οικοδομής. Στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ 

για τον έλεγχο του 2015, δεν έγινε αναφορά  στο θέμα. 

Σύσταση: Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της υποχρέωσης για την 

ύπαρξη άδειας οικοδομής για όλους τους χώρους και να δοθούν 

χρονοδιαγράμματα για λήψη άδειας οικοδομής, μετά τη λήξη των 

οποίων να υπάρχουν κυρώσεις. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μετά την εφαρμογή του 

θεσμού της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων ουσιαστικά η αρμοδιότητα 

αυτή έχει μετατεθεί από τον Οργανισμό στην Αρχή Αδειοδότησης 

Σταδίων. Ωστόσο, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να 

συμμορφωθεί με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

(γ)  Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης. 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. 

Επίσης, για τις κλειστές αίθουσες, στον πιο πάνω αναφερόμενο Νόμο του 2008, 

προνοείτο όπως το σύστημα τοποθετηθεί στις αίθουσες που διαθέτουν 

περισσότερες από 2.000 θέσεις. 

Λόγω, όμως, της οικονομικής κατάστασης, μετά από αίτημα του Οργανισμού, 

αναστάληκε η εφαρμογή  του Νόμου από την Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι τον 

Μάιο του 2014.  

Στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τις οικονομικές καταστάσεις του 2014, 

αναφέρεται ότι το εν λόγω εγχείρημα εντάσσεται στην εφαρμογή του Νόμου στην 

ολότητα του, δηλαδή στην τοποθέτηση και άλλων συστημάτων, κάτι που ήδη έχει 

ξεκινήσει με την προκήρυξη σχετικής προσφοράς για τοποθέτηση όλων των 

συστημάτων που προνοούνται από την νομοθεσία. Η προσφορά κατακυρώθηκε 

από το ΔΣ του Οργανισμού την 1.3.2016, αλλά δεν έχει υπογραφεί συμβόλαιο 

λόγω καταχώρησης προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στις 

3.3.2016, η οποία ακύρωσε την απόφαση του Οργανισμού για κατακύρωση της 
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προσφοράς στην επιτυχούσα προσφοροδότρια εταιρεία. Η εταιρεία που είχε κάνει 

την προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αλλά και η επιτυχούσα 

προσφοροδότρια εταιρεία, έκαναν προσφυγές εναντίον της απόφασης του ΚΟΑ 

στο Διαγωνισμό, για τις οποίες όπως ενημερωθήκαμε, εκκρεμεί η απόφαση του 

δικαστηρίου. 

Ζητήσαμε όπως τηρείται η Υπηρεσία μας ενήμερη. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, οι σχετικές εργασίες θα υλοποιηθούν 

μέσα από το συμβόλαιο της «Κάρτας Φιλάθλου». 

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

Αθλητισμού Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(2)(ε), το Διοικητικό 

Συμβούλιο  κέκτηται αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα 

αθλητικά και γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 

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. 

Ο τριετής στρατηγικός σχεδιασμός 2016-2018 δεν ολοκληρώθηκε και όπως 

πληροφορηθήκαμε, στη θέση του θα ετοιμαστεί στρατηγικός σχεδιασμός για τα έτη 

2018-2020 στον οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στρατηγικός στόχος για την 

«ανάπτυξη διευρυμένων αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με 

στόχο την υγεία των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο», με βάση τα 

σημερινά οικονομικά δεδομένα. 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, τα έργα που ανεγείρει ο 

ΚΟΑ, αναμενόταν ότι θα συνέβαλλαν στην αναβάθμιση του μαζικού αθλητισμού, 

όπως το ΓΣΟ, του οποίου το κόστος ανέγερσης ανήλθε σε €4,63 εκ. περίπου. 

Παρά το μεγάλο κόστος του, η συμβολή στον σκοπό αυτό ήταν ελάχιστη, αφού 

λόγω του καθεστώτος (δηλ. για υπενοικίαση και χρήση του χώρου και από το 

ΤΕΠΑΚ μέχρι την 28η Ιουλίου 2015) χρησιμοποιείτο πολύ λίγο από το κοινό. Τη 

διαχείρισή του έχει από τότε αναλάβει ο ΚΟΑ. 

Στην απαντητική επιστολή για τον έλεγχο του 2014, αναφέρθηκε ότι μετά την 

ανάπτυξη του Προγράμματος για τον αθλητισμό ενασχόλησης, υπάρχουν 
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περισσότερες ανάγκες για χρήση των κατάλληλων αθλητικών χώρων για τη 

διεξαγωγή του, γι’ αυτό και το ΑΓΟ κάνει χρήση υφιστάμενων υποδομών. 

Επίσης, στην απαντητική επιστολή για τον έλεγχο του 2015, αναφέρθηκε ότι μετά 

από αρκετά χρόνια αδράνειας του παλαιού ΓΣΖ, αποφασίστηκε η ανάθεση της 

διαχείρισης και λειτουργίας του στο Πρόγραμμα ΑΓΟ και ότι στόχος του Μαζικού 

Αθλητισμού είναι η δημιουργία και άλλων κέντρων άθλησης σε όλες τις επαρχίες. 

Επίσης αναφέρθηκε ότι στο ΓΣΟ λειτουργεί πρόγραμμα για ενήλικες και 

προγραμματιζόταν η ένταξη περισσότερων προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες 

και από τα προγράμματα ΑΓΟ και Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε να αναπτυχθεί ο 

χώρος και να καταστεί πυρήνας άθλησης. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο χώρος 

δεν χρησιμοποιείται συστηματικά από το ΑΓΟ, αλλά παραχωρείται στο ΤΕΠΑΚ, σε 

ένα πολιτιστικό σύλλογο και σε ένα ποδοσφαιρικό όμιλο συνολικά για 35 ώρες 

εβδομαδιαίως για την χρήση και των τριών γηπέδων. Συγκριτικά αναφέρεται ότι το 

Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας χρησιμοποιείται 28,5 ώρες εβδομαδιαίως, το Κίτιον 

Αθλητικό Κέντρο 69 ώρες εβδομαδιαίως και το Αθλητικό Κέντρο Γλαύκος Κληρίδης 

41,25 ώρες εβδομαδιαίως με χρήση ενός γηπέδου στο καθένα, δηλαδή φαίνεται 

ότι δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά το ΓΣΟ και θα πρέπει να εξευρεθούν και άλλοι 

τρόποι αξιοποίησης του. 

Μετά την προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την παραχώρηση άδειας χρήσεως, 

διαχείρισης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του 

παλαιού ΓΣΟ για περίοδο 10 χρόνων με δικαίωμα του ΚΟΑ για ανανέωση για 

ακόμα 5 χρόνια, υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Όπως αναφέρεται στο πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης, ο προσφοροδότης αρ. 1, είχε δώσει ένδειξη της 

οικονομικής του προσφοράς, αναγράφοντας στο Επιχειρηματικό Σχέδιο το 

προβλεπόμενο κόστος/ενοίκιο προς τον ΚΟΑ και ο προσφοροδότης αρ. 2, δεν 

υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Το ΔΣ, στην 6η συνεδρία του 

ημερ. 10.2.2017, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

την επιστολή του Νομικού Συμβούλου στην οποία αναφέρεται ότι, μετά από μελέτη 

του θέματος, συμπεραίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης νομιμοποιείται να 

εισηγηθεί την ακύρωση του διαγωνισμού, και αφού εξέτασε και αξιολόγησε  τις 

υποβληθείσες προσφορές, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού. 

Σύσταση: Μέσα στα πλαίσια του νέου εγγράφου για τον στρατηγικό σχεδιασμό 

2018-2020, αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα  αξιολογήσει τους στρατηγικούς του 
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στόχους σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα επανεξετάσει τρόπους χρήσης 

κάποιων χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση τους στον τομέα του μαζικού 

αθλητισμού. Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά και τεθεί 

χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που συνεπάγονται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι υπάρχει σχεδιασμός από τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες επιχορήγησης έργων Κοινωνικού Αθλητισμού ο οποίος έχει 

αναθεωρηθεί και εμπλουτιστεί και με άλλα αθλήματα και ότι το ΑΓΟ αξιοποιεί τους 

ιδιόκτητους χώρους του Οργανισμού στην ολότητά τους βάσει των αναγκών του 

προγράμματος. Η Υπηρεσία μας ωστόσο αναμένει ότι ο ΚΟΑ θα ολοκληρώσει την 

ετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού για τα έτη 2016 - 2018 και θα ενημερώσει 

σχετικά. 

(ε) Κριτήρια επιχορήγησης.   

(i) Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και για το 

σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες 

Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει 

επιχορήγηση συνολικού ύψους €13,3 εκ. για το γήπεδο των σωματείων 

ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και επιχορήγηση ύψους €8,5 εκ. για το γήπεδο του 

σωματείου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Στον Προϋπολογισμό του 2016 και του 2017, υπάρχει πρόνοια €10 για 

ένα κοινό γήπεδο ΑΕΛ-ΑΡΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΑ, με σημείωση ότι το 

αναμενόμενο κόστος είναι €17 εκ. και γενική σημείωση ότι  η διαδικασία 

για την κατασκευή τους δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των 

προτέρων έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 

Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, στο επεξηγηματικό υπόμνημα, υπάρχει 

γενική σημείωση για όλα τα έργα της κατηγορίας αυτής ότι η κατασκευή 

των έργων αυτών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα εξευρεθεί 

χρηματοδότηση από το φορέα που θα το υλοποιήσει και ότι η 

αποπληρωμή προαπαιτεί έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Όπως αναφέρεται στην συνεδρία του ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 19.5.2014, σε 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στο Προεδρικό Μέγαρο με 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα την δημιουργία νέου σταδίου στη 
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Λεμεσό, το νέο στάδιο θα ανεγερθεί στο Κολόσσι, θα είναι αξίας €15 εκ. και 

χωρητικότητας 12.000 θεατών και θα αγωνίζονται οι τρεις ομάδες της 

Λεμεσού ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΕΛ και ΑΡΗΣ. Αναφορικά με την πιο πάνω 

συνάντηση, η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει και πάλι ότι δεν αναφέρεται το 

ποσό που θα συνεισφέρουν τα Σωματεία από ίδιους πόρους για την 

ανέγερση του γηπέδου. Σημειώνεται ότι στην αίτηση για άδεια οικοδομής του 

σταδίου, στην περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης γίνεται αναφορά σε 

χωρητικότητα 13.000 θεατών.  

 Το ΔΣ του Οργανισμού στη συνεδρία του ημερ. 23.12.2013, επαναβεβαίωσε 

ότι «θα επιχορηγήσει το συνολικό κόστος κατασκευής ποδοσφαιρικού 

γηπέδου στη Λεμεσό». Η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι δεν αναφέρεται 

με σαφήνεια ότι το ποσοστό χρηματοδότησης του Οργανισμού, θα 

υπολογιστεί στη βάση των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα 

κριτήρια του Οργανισμού και δεν αναφέρεται το ποσό που θα συνεισφέρουν 

τα Σωματεία από ίδιους πόρους για την ανέγερση του γηπέδου. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια του 

Οργανισμού, όπως αναθεωρήθηκαν από το ΔΣ στις 9.6.2011, τα 

ποδοσφαιρικά γήπεδα χωρητικότητας 12.000 και 14.000 θεατών 

επιχορηγούνται με 60% επί των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα 

κριτήρια του Οργανισμού, η απόφαση που λήφθηκε από το ΔΣ, ημερ. 

23.12.2013, ήταν για επιχορήγηση του συνολικού κόστους του έργου, 

απόφαση η οποία είναι εκτός των εγκεκριμένων κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι, 

δεν δικαιούται ανώτερο όργανο να δώσει οδηγίες για άλλη απόφαση από ότι 

προβλέπουν οι Κανονισμοί παρά μόνο να γίνει γενική αλλαγή των 

Κανονισμών. Σύμφωνα με τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 

Νόμο του 1999, οι διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται έπειτα από 

άσκηση διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως 

αιτιολογημένες, ιδίως όταν είναι αντίθετες με χαραχθείσα πολιτική ή τακτική.  

Επίσης, με την επιχορήγηση με 100% επί των επιλέξιμων δαπανών αντί με 

60%, προκύπτει θέμα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλα σωματεία, αλλά 

δημιουργείται και προηγούμενο και ζητήσαμε να πληροφορηθούμε πώς ο 

Οργανισμός προτίθεται να χειριστεί το θέμα και πώς αναμένεται να 

αντεπεξέλθει ο Οργανισμός σε περίπτωση που και άλλα σωματεία ζητήσουν 
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επιχορήγηση με 100% (για ανέγερση εγκαταστάσεων ή για ήδη υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις που χορηγήθηκαν με χαμηλότερα ποσοστά) και θα αναμένουν 

την ίδια μεταχείριση. Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΟΑ για το 2015, τίθεται 

θέμα κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως ζητηθεί από 

τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων γνωμάτευση κατά πόσο 

προκύπτει θέμα κρατικής ενίσχυσης προτού προωθηθεί η σχετική 

χρηματοδότηση.  

Στα πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 26.8.2016 στο 

Προεδρικό Μέγαρο, αναφέρεται ότι αποστάληκε επιστολή από τη Γραμματεία 

του Υπουργικού Συμβουλίου  με την οποία ζητείται γνωμάτευση κατά πόσο 

αποτελεί κρατική ενίσχυση. Με επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 

τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων ημερ. 22.12.2016, ζητήθηκαν 

επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με 13 σημεία όπως τον λόγο για τον 

οποίο τα Σωματεία που θα έχουν προνομιακή χρήση του σταδίου δεν θα 

συνεισφέρουν στο κόστος και το πώς επιβεβαιώνεται ότι τα τρία Σωματεία 

στα οποία θα ανήκει η εταιρεία που θα διαχειρίζεται το γήπεδο θα 

πληρώνουν την τιμή αγοράς για τη χρήση του γηπέδου. Μέχρι την 

ολοκλήρωση του ελέγχου φαίνεται να μην είχε σταλεί επιστολή προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, από τον Έφορο 

Κρατικών Ενισχύσεων και ζητήσαμε ενημέρωση για τυχόν εξελίξεις.  

Σημειώνεται ότι στη συμφωνία μίσθωσης της γης από την Κυπριακή Δημοκρατία 

στον ΚΟΑ, αναφέρεται ότι ο Μισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το κτήμα 

αποκλειστικά και μόνο για αθλητικούς σκοπούς, ήτοι για την κατασκευή τριών 

γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου) με τις συναφείς εγκαταστάσεις τους δηλαδή 

δεν μπορεί να ανεγερθεί ξενοδοχείο. Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας ενημερωθεί 

η Υπηρεσία μας κατά πόσο υπήρξαν ή υπάρχουν σχεδιασμοί για την ανέγερση, 

τώρα ή μελλοντικά, ξενοδοχειακής μονάδας στις εγκαταστάσεις. 

Επιπρόσθετα, σε πρακτικά συνάντησης των εκπροσώπων των τριών Σωματείων 

με εκπροσώπους του Οργανισμού, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη 

περιλαμβάνει 6 βοηθητικά γήπεδα ενώ σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, οι 

ομάδες που αγωνίζονται στην Α’ Κατηγορία δύναται να επιχορηγηθούν για δύο 

βοηθητικά γήπεδα, δεδομένου ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν. Όπως 
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αναφέρεται σε σημείωμα του Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Ιδιωτικών 

Σχολών Γυμναστικής, ο Οργανισμός έχει καταβάλει τα ακόλουθα ποσά για τη 

δημιουργία γηπέδων δίπλα από το Τσίρειο Στάδιο σε χώρο που παραχωρήθηκε 

από το ΓΣΟ: 

- ₤28.240 για το βοηθητικό γήπεδο του Απόλλωνα (1988-1993) 

- ₤18.000 για το βοηθητικό γήπεδο της ΑΕΛ (1995) 

- ₤18.000 (1995) και ₤34.800 (2002) για το βοηθητικό γήπεδο του ΑΡΗ. 

Τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα αυτά για όσο χρονικό 

διάστημα δηλώνουν το Τσίρειο Στάδιο ως έδρα. 

Καταβλήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

- ₤395.743 για την κατασκευή άλλων δύο βοηθητικών γηπέδων του 

Απόλλωνα δίπλα από το νέο προτεινόμενο γήπεδο, τα οποία 

περιλαμβάνονται στα 6 βοηθητικά γήπεδα που υποδεικνύονται στα 

σχέδια του νέου γηπέδου. 

- ₤50.860 (2001 - για την κατασκευή) και ₤85.400 (2009 – για τη 

ανακατασκευή του χλοοτάπητα) για δεύτερο γήπεδο του ΑΡΗ το οποίο 

βρίσκεται σε γη των Βρετανικών Βάσεων. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στα πιο πάνω πρακτικά, το στέγαστρο του νέου 

γηπέδου καλύπτει όλες τις κερκίδες, ενώ στα κριτήρια του Οργανισμού 

περιλαμβάνεται η επιχορήγηση στεγάστρου το οποίο να καλύπτει μόνο την κερκίδα 

των επισήμων και εντός του γηπέδου περιλαμβάνονται χώροι όπως καταστήματα, 

μπουτίκ ομάδων και κυλικεία για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια επιχορήγησης στα 

κριτήρια. Επίσης, οι σύμβουλοι μελετητές αναφέρθηκαν στο κόστος της 

κυκλοφοριακής διαχείρισης και απορροής ομβρίων, για τα οποία δεν υπάρχει 

πρόνοια για επιχορήγηση στα κριτήρια του Οργανισμού.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 

γραπτώς στα τρία Σωματεία ότι σε περίπτωση που ο Οργανισμός θα επιχορηγήσει 

το έργο, η επιχορήγηση θα αφορά μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις 

επιλέξιμες δαπάνες και δεν συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενη ανέγερση ξενοδοχειακής 

μονάδας, την οποία συμπεριέλαβαν αρχικά στο ποσό της επιχορήγησης του 
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Οργανισμού του γηπέδου τα τρία Σωματεία, ούτε το κόστος για τα βοηθητικά 

γήπεδα που έχουν ήδη επιχορηγηθεί ή το στέγαστρο όλου του γηπέδου. 

Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού επιχορήγησης, θα πρέπει να υποβληθούν 

δύο αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, ένα για τις εργασίες που επιχορηγούνται και ένα 

για τις εργασίες που δεν επιχορηγούνται. 

 Όπως αναφέρεται σε πρακτικά συνάντησης των εκπροσώπων των 

τριών Σωματείων με εκπροσώπους του Οργανισμού οι οποίοι είναι 

μέλη του ΔΣ, ζητήθηκε η διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας. Σε σύσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε στις 19.10.2016 στο Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων, συμφωνήθηκε επικαιροποίηση της μελέτης 

βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα όπως την αφαίρεση 

των εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση των διαφημίσεων, τα 

οποία αρχικά υπολογίστηκαν ως έσοδα ενώ θα αποτελούν έσοδα του 

κάθε επαγγελματικού σωματείου χωριστά. Σύμφωνα με την μελέτη που 

υποβλήθηκε στον ΚΟΑ, η οποία αφορά στην αρχική αξιολόγηση της 

κερδοφορίας του Έργου τα πρώτα 10 χρόνια, αναμένεται ότι το Έργο 

θα είναι κερδοφόρο, με κέρδος ύψους €67.337 το πρώτο έτος το οποίο 

μειώνεται σταθερά στα €41.252 το δέκατο έτος (μείωση 39%). Σύμφωνα 

με τη μελέτη, χρόνο με τον χρόνο τα έξοδα αυξάνονται περισσότερο 

από τα έσοδα και το κέρδος είναι οριακό. Σε περίπτωση που συνεχίσει 

και τα επόμενα χρόνια να μειώνεται το κέρδος, σε κάποια στιγμή ίσως 

να υπάρχουν ζημιές και θα πρέπει να  ξεκαθαριστεί πως θα καλυφθούν. 

Αναφορικά με το κόστος κατασκευής του γηπέδου, στην κατάσταση 

εσόδων παρουσιάζεται η κρατική χορηγία ως έσοδο και το ίδιο ποσό ως 

έξοδο που αφορά τις αποσβέσεις του γηπέδου. 

 Δεδομένου ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, η κρατική χορηγία προς 

τον Οργανισμό είναι μειωμένη, θεωρούμε ότι με την απόφαση για 

επιχορήγηση με 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, ο ΚΟΑ δεσμεύει 

το Κράτος με πρόσθετα ποσά ως προς το ύψος της επιχορήγησης, 

καθώς και τους επόμενους κρατικούς Προϋπολογισμούς για τον 

Οργανισμό. Σημειώνεται ότι η ανάληψη δεσμεύσεων, η διευθέτηση των 

οποίων απαιτεί πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό πέραν του 

τρέχοντος οικονομικού έτους ή από προϋπολογισμό σε μεταγενέστερο 
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οικονομικό έτος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 

Οικονομικών είναι παράνομη αφού παραβιάζει τις πρόνοιες του περί 

της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 

(Ν. 20(Ι)/2014). 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του με αρ. 80.093, ημερ. 

18.1.2016, ενέκρινε την συνομολόγηση δανείου με την Τράπεζα 

Κύπρου για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του γηπέδου 

σύμφωνα με τους όρους της πρότασης της Τράπεζας για χορήγηση 

δανείου ποσού €22 εκ. +/- 10% + ΦΠΑ (αν υπάρχει). Σύμφωνα με την 

προσφορά της Τράπεζας Κύπρου, ένας από τους όρους για τη 

χορήγηση δανείου είναι η εγγραφή Α’ υποθήκης επί των ακινήτων εντός 

των οποίων θα ανεγερθεί το γήπεδο για το 110% του ποσού του 

δανείου. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γραπτή δέσμευση του 

ΚΟΑ ότι θα συμπεριλαμβάνει στον προϋπολογισμό του την ετήσια δόση 

του δανείου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου Ν.38(I)/2014 το οποίο αναφέρεται στην παροχή 

εγγυήσεων από μέρους της Δημοκρατίας με σκοπό την αποπληρωμή 

δανείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όταν οι εγγυήσεις 

υπερβαίνουν το ποσό του €1 εκ., οι εγγυήσεις πρέπει να τυγχάνουν της 

έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Με την διαδικασία που 

προωθείται για την λήψη δανείου για την χρηματοδότηση του έργου 

χωρίς να ζητούνται από την τράπεζα εγγυήσεις, παρακάμπτεται η 

Βουλή της οποίας δεν φαίνεται ότι θα ζητηθεί η έγκριση για την κάλυψη 

του δανείου από το Κράτος και συνιστά υπέρβαση εξουσίας εκ μέρους 

του ΚΟΑ. Επισημαίνεται ότι τυχόν έγκριση από το Υπουργείο 

Οικονομικών θα είναι, κατά την άποψή μας, παράνομη και σε τέτοια 

περίπτωση η Υπηρεσία μας θα προωθήσει το θέμα στον Γενικό 

Εισαγγελέα για σχετική γνωμάτευση. 

 Για την ανέγερση του σταδίου, είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ 

Υπουργείου Εσωτερικών και ΚΟΑ στις 17.3.1997 για μίσθωση κρατικής 

γης στον ΚΟΑ για 30 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για ακόμα δύο 

περιόδους 30 χρόνων έκαστη, κατ΄εκλογήν του ιδιοκτήτη, η οποία 
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υπομισθώθηκε στα τρία σωματεία για την περίοδο 17.3.1997 μέχρι 

16.3.2027. Στις 30.11.2015, υπογράφτηκε τροποποιητική συμφωνία 

μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και ΚΟΑ για την μίσθωση της γης για 

33 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμα δύο περιόδους 33 χρόνων 

έκαστη κατ΄εκλογήν του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με την συμφωνία 

μίσθωσης, ο Μισθωτής (ΚΟΑ) έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει 

γήπεδα και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις τα οποία δύναται να διαθέσει 

είτε με υπεκμίσθωση είτε με τη χορήγηση άδειας χρήσης. Μόλις λήξει η 

ισχύς της Σύμβασης, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει στον 

Ιδιοκτήτη το κτήμα μαζί με όλες τις οικοδομές οι οποίες θα περιέλθουν 

στην κυριότητα του Ιδιοκτήτη ο οποίος δεν έχει καμιά υποχρέωση να 

πληρώσει στο Μισθωτή την αξία τους ή άλλη αποζημίωση. Με βάση τα 

πιο πάνω, τίθενται τα ερωτήματα κατά πόσο ο ΚΟΑ μπορούσε να 

υπενοικιάσει τη γη αντί για κτίρια και κατά πόσο θα μπορούσε να 

υποθηκευτούν τα κτήρια από την τράπεζα. Σημειώνεται ότι δεν έχει 

υπογραφεί τροποποιητική συμφωνία με τα τρία Σωματεία. 

 Για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προκηρυχτούν προσφορές 

σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο Ν.73(Ι)/2016, 

αφού το έργο θα επιχορηγηθεί από το Κράτος. Σχετική επιστολή έχει 

σταλεί στον Οργανισμό από την Υπηρεσία μας στις 28.9.2016.  

 Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στη συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ότι το νέο στάδιο θα είναι αξίας μέχρι €15 εκ., 

ενώ η πρόνοια στους Προϋπολογισμούς του ΚΟΑ για τα έτη 2016 και 

2017 είναι για €17 εκ. και το δάνειο που ζητήθηκε θα είναι για πολύ 

μεγαλύτερο ποσό (€22 εκ. +/-10% + ΦΠΑ αν υπάρχει).  

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση των μελετητών ημερ. 

6.6.2016, το κόστος αυξήθηκε στα €26.800.000 χωρίς να περιλαμβάνονται το ΦΠΑ, 

οι αμοιβές συμβούλων, η κινητή επίπλωση και εξοπλισμός, τα κόστη έκδοσης 

αδειών και τα έξοδα χρηματοδότησης ενώ σύμφωνα με μεταγενέστερη εκτίμηση των 

μελετητών ημερ. 29.11.2016, η προκαταρκτική εκτίμηση αυξήθηκε περεταίρω σε 

€28.176.420, χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω έξοδα. 
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Η Υπηρεσία μας ζήτησε εξηγήσεις γιατί, ενώ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

όπως προαναφέρθηκε, έγινε λόγος για ανέγερση σταδίου αξίας μέχρι €15 εκ., 

προϋπολογίζονται ποσά €17 εκ. και ζητείται δανειοδότηση €22 εκ. +/-10% + ΦΠΑ 

αν υπάρχει και το εκτιμώμενο κόστος  αυξάνεται με κάθε νέα προκαταρκτική 

εκτίμηση ξεπερνώντας τα €28 εκ. μη περιλαμβανομένων των εξόδων που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τα πιο πάνω και τυχόν εξελίξεις.  

Η παράγραφος 25(γ) της παρούσας Έκθεσής μας, αναφορικά με τις προσφορές 

για ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ 

Λεμεσού, είναι σχετική. 

Συστάσεις: Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το αναμενόμενο κόστος του 

έργου, να συνάδει με την απόφαση για κόστος μέχρι €15 εκ. και στον 

Προϋπολογισμό του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται αναφορά για το 

συγκεκριμένο ποσό. Επίσης, εφόσον σύμφωνα με τα κριτήρια, η συνεισφορά του 

Οργανισμού ορίζεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες και το υπόλοιπο 40% 

βαρύνει τα Σωματεία, προκύπτει θέμα άνισης μεταχείρισης και κρατικής ενίσχυσης 

και αναμένεται η γνωμάτευση από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οι σχετικές ενέργειες να είναι καθόλα σύννομες. 

Πέραν τούτου, δεν πρέπει να παρακαμφθεί, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί η 

διαδικασία λήψης έγκρισης από τη Βουλή πριν προχωρήσει η συνομολόγηση του 

σχετικού δανείου, την αποπληρωμή του οποίου με σχετικές γραπτές 

διαβεβαιώσεις ουσιαστικά θα εγγυάται το Κράτος. Πέραν τούτου, ενδέχεται να 

προκύπτει σε σχέση με οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις, και θέμα υπέρβασης 

εξουσίας, εφόσον ο ΚΟΑ ή/και η κυβέρνηση δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να 

δεσμεύσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει τα εν λόγω ποσά στους 

σχετικούς ετήσιους προϋπολογισμούς του Κράτος ή/και του ΚΟΑ. Επιπρόσθετα, 

θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που προκύπτουν από τη μίσθωση της γης 

και όλες οι σχετικές συμφωνίες να είναι σύννομες και να συνάδουν μεταξύ τους. 

Αναμένεται ότι για την υλοποίηση του έργου θα προκηρυχθούν προσφορές 

σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο Ν.73(Ι)/2016, ωστόσο επισημαίνεται ότι 

οι συμφωνίες για υποχρέωση των σωματείων για ανέγερση των εν λόγω 

αθλητικών εγκαταστάσεων ενδέχεται επίσης να εμπίπτουν στα πλαίσια του υπό 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

108 
 

αναφορά νόμου. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν στον ΚΟΑ η μελέτη, τα σχέδια 

και οι προδιαγραφές για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τους ανελκυστήρες. Ως 

εκ τούτου, προς αποφυγή μη σύννομων/παράτυπων/ζημιογόνων ενεργειών, οι οποίες 

ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις, χρειάζεται για τα πιο πάνω θέματα να 

ζητηθεί επίσης γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προτού 

γίνουν περαιτέρω ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε στις 9.6.2017 τα ακόλουθα: 

 Η απόφαση για επιχορήγηση του νέου γηπέδου Λεμεσού με ποσοστό 

100% επί των επιλέξιμων δαπανών αντί με 60% όπως προνοούν τα 

κριτήρια, αποτελεί κατ’ εξαίρεση απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ. 

 Δεν υπάρχει σχεδιασμός  για μελλοντική ανέγερση ξενοδοχειακής 

μονάδας στην προτεινόμενη ανάπτυξη. 

 Η προτεινόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει 6 βοηθητικά γήπεδα, τα 2 εκ 

των οποίων έχουν ήδη κατασκευαστεί και επιχορηγηθεί από τον 

Οργανισμό για το Σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ότι με βάση τα 

δεδομένα επιχορήγησης βοηθητικών γηπέδων των σωματείων ΑΕΛ, 

ΑΡΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, η ΑΕΛ δύναται να επιχορηγηθεί για δύο 

βοηθητικά γήπεδα και ο ΑΡΗΣ για ένα βοηθητικό γήπεδο.  

 Ο Οργανισμός βάσει κριτηρίων του επιχορηγεί αθλητικές εγκαταστάσεις 

με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.  Ωστόσο το όλο έργο αποτελεί 

προτεραιότητα και τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης με εμπλοκή τόσο των 

Σωματείων και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών όσο και της 

Προεδρίας. 

 Η μελέτη βιωσιμότητας είναι ευθύνη των Σωματείων και επεξεργάζεται 

από ιδιωτικό σύμβουλο. 

 H υλοποίηση μεγάλων έργων είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα στα 

πλαίσια ενός ετήσιου προϋπολογισμού και ως εκ τούτου η δέσμευση 

κονδυλίων σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς μακροπρόθεσμα, για την 

καταβολή τοκοχρεολυσίων είναι αναπόφευκτη. Πέραν τούτου, τη 

διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο, χειρίζεται 
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το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Λογιστήριο του ΚΟΑ σε 

συνεννόηση με το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Αποστάληκε αίτημα από τον Οργανισμό στο Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας για τροποποίηση της μίσθωσης. 

 Για την υλοποίηση του έργου θα προκηρυχτούν προσφορές σύμφωνα 

με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο Ν.73(Ι)/2016, αφού το έργο 

θα επιχορηγηθεί από το Κράτος. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη 

ετοιμαστεί έγγραφα διαγωνισμού, τα οποία έχουν υποβληθεί στο Γενικό 

Λογιστήριο και την Ελεγκτική Υπηρεσία για έλεγχο και απόψεις. 

 Η εκτίμηση κόστους ύψους €28.200.000 είναι αποτέλεσμα επιμέτρησης 

των κατασκευαστικών σχεδίων από τους συμβούλους μελετητές του 

έργου. Σημειώνεται ότι, στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 

07/04/2017, υπό την προεδρία του Γραμματέα του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (Οικονομικός 

Διευθυντής Προϋπολογισμού), ανέφερε ότι εξουσιοδοτήθηκε από τον 

Υπουργό Οικονομικών να συνεργάζεται με τις τράπεζες και τα σωματεία 

για τη σύναψη του σχετικού δανείου, το οποίο αναφέρθηκε ότι θα 

ανέρχεται  περί τα €28.3εκ. ±10%, βάσει της τελευταίας προεκτίμησης. 

Ο Κ.Ο.Α. θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται 

για έγκριση της υποχρέωσης. 

 Ειδικότερα για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και οι σχετικές 

προδιαγραφές έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η Υπηρεσία μας ωστόσο αναμένει πλήρη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα 

θεσμοθετημένα κριτήρια και σχετικούς Κανονισμούς που διέπαν τις επιχορηγήσεις 

χωρίς παρεκκλίσεις από αυτά για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και ισοτιμίας μεταξύ 

των δικαιούχων. 

(ii)  Επιχορήγηση γηπέδου ΑΕΚ.  Στις 5.10.2016 καταβλήθηκε επιχορήγηση 

ύψους €176.000 στην ΑΕΚ για την τοποθέτηση χορτοτάπητα στο γήπεδο. Επίσης, 

όπως αναφέρεται στα πρακτικά της 36ης (15ης) συνεδρίας του ΔΣ ημερ. 

21.10.2016, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και εφόσον δεν 

ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες του άρθρου 17 του Νόμου 73(Ι)/2016, 
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αποφάσισε όπως αντί του αιτούμενου ποσού των €1.270.358, εγκρίνει κατ’ 

αποκοπή ποσό ύψους €300.000 ως ειδική απόφαση πολιτικής του προς το 

Σωματείο ΑΕΚ για επιχορήγηση αιτούμενων εργασιών για το γήπεδο του. Το ποσό 

αυτό καταβλήθηκε στο σωματείο ΑΕΚ στις 4.11.2016. 

Σύσταση:  Αναμένεται πλήρης συμμόρφωση του Οργανισμού με τα 

θεσμοθετημένα κριτήρια και σχετικούς  Κανονισμούς που διέπουν τις 

επιχορηγήσεις και ως εκ τούτου, όταν αυτά/αυτοί δεν πληρούνται, δεν πρέπει να 

παραχωρείται επιχορήγηση.  

Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τους λόγους για τους οποίους 

εγκρίθηκε και καταβλήθηκε η επιχορήγηση ύψους €300.000, ως ειδική απόφαση 

πολιτικής του προς το Σωματείο ΑΕΚ, ενώ φαίνεται να μην ακολουθήθηκαν οι 

νενομισμένες διαδικασίες του άρθρου 17, αναφορικά με τις συμβάσεις του Νόμου 

που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν.73(Ι)/2016).  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, το ΔΣ του Οργανισμού έχει λάβει 

ειδική απόφαση πολιτικής αφού λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω: 

 Η τεράστια και επιτυχής προσπάθεια του σωματείου ΑΕΚ για ανέγερση του 

δικού του ποδοσφαιρικού γηπέδου με ίδιους πόρους, (μέχρι σήμερα κόστος 

της τάξεως των  €7.000.000), η οποία συμβάλλει στην προώθηση του 

Αθλητισμού 

 Η αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας αυτής από τον Πρόεδρο 

του Οργανισμού αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 Εφόσον η συνολική επιχορήγηση (€300.000) είναι κατά πολύ μικρότερη του 

50% του έργου θεωρούμε ότι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 17(ι)του 

Νόμου 73(ι)/2016. 

Η Υπηρεσία μας ωστόσο αναμένει πλήρη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα 

θεσμοθετημένα κριτήρια και σχετικούς Κανονισμούς που διέπαν τις επιχορηγήσεις 

χωρίς παρεκκλίσεις από αυτά για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και ισοτιμίας μεταξύ 

των δικαιούχων. 
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16.  Διαχείριση αθλητικών χώρων.  

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης. Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα και 

έξοδα είναι σχετικές: 

 2016 
2015 (Αναθεωρημένο σύμφωνα με τις 
πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις 

 Έσοδα Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 

Ιδιόκτητοι 986.026 3.374.212 (2.388.186) 740.960 3.448.093 (2.707.133) 

Μη Ιδιόκτητοι       

Κολυμβητήριο Λ/σίας  35.017 538.628 (503.611) 16.062 508.679 (492.617) 

Κοινοτικό Κέντρο Λ/κας 20.860 64.739 (43.879) 20.399 82.690 (62.291) 

Κολυμβητήριο Λ/κας - 39.227 (39.227) 4.659 96.774 (92.115) 

Σύνολο μη ιδιόκτητων 55.877 642.594 (586.717) 41.120 688.143 (647.023) 

Σύνολο 1.041.903 4.016.806 (2.974.903) 782.080 4.136.236 (3.354.156) 

(i) Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε μείωση του 

ελλείμματος κατά €379.253 ή 11,31%. (2015: €549.627 ή 14,08%). Τα 

έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €259.823 ή 33,22% (2015: €90.780 ή 

13,3%). Τα έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά €119.430 ή 2,89% (2015: 

€458.847 ή 9,98%). 

(ii) Έχει παρατηρηθεί ότι για διορθώσεις πιστώσεων στους λογαριασμούς 

των εσόδων δεν υπάρχουν πιστωτικές σημειώσεις. Μετά από 

διερεύνηση φαίνεται ότι αυτό οφείλεται σε αδυναμία του λογιστικού 

συστήματος του Οργανισμό.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει επειγόντως να αναβαθμίσει το 

λογιστικό σύστημα. Φαίνεται ότι η διαδικασία αναβάθμισης του 

λογιστικού συστήματος αν και συζητιέται από καιρό, δεν έχει ακόμα 

ξεκινήσει.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι στις αρχές του 2017 ο 

Οργανισμός συμφώνησε με την προμηθεύτρια εταιρεία σε σημαντική 

αναβάθμιση του συστήματος σε τρείς φάσεις και ότι όλες οι φάσεις 

αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2017 και αναμένεται να 

επιλύσουν αρκετά προβλήματα/ ελλείψεις. 

(iii) Παρατηρείται ότι τα συμβόλαια παραχώρησης δικαιώματος χρήσης των 

περιμετρικών αιθουσών για τους αθλητικούς φορείς δεν είναι 

υπογραμμένα. Επίσης τα συμβόλαια δεν είναι ομοιόμορφα ως προς την 
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χρονική περίοδο αναφοράς με αποτέλεσμα όταν ανανεώνονται να 

πολλές φορές να καλύπτουν ίδιες χρονικές περιόδους ή να υπάρχουν 

χρονικές περίοδοι που να μην καλύπτονται. 

Σύσταση: Πριν ο Οργανισμός να προβαίνει στην παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης των χώρων του θα πρέπει να έχει διαδικασίες που 

να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει το αντίστοιχο υπογραμμένο συμβόλαιο. 

Επίσης για την αποφυγή λαθών, θα ήταν καλό να εξεταστεί  το 

ενδεχόμενο ομοιόμορφης περιόδου κάλυψης από τα εν λόγω 

συμβόλαια. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε o Οργανισμός θα πρέπει να 

έχει διαδικασίες ελέγχου των χρονικών περιόδων των συμβολαίων και 

ειδικότερα σε περιπτώσεις ανανέωσης. 

(iv) Οι λειτουργοί του κάθε αθλητικού χώρου φαίνεται να ετοιμάζουν 

μητρώα χρήσης των χώρων τα οποία στη συνέχεια δεν ελέγχονται και 

δεν συμφιλιώνονται με τις καταστάσεις εισπράξεων που λαμβάνονται 

κάθε μήνα από τους υπεύθυνους. Οι συμφιλιώσεις αυτών θα πρέπει να 

γίνονται και με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ και επίσης με τα 

προγράμματα του κάθε αθλητικού χώρου. Μπορούν να διερευνηθούν 

και άλλοι τρόποι από τον Οργανισμό ελέγχου των αθλητικών χώρων 

που λειτουργεί ο Οργανισμός. 

Σύσταση: Θα ήταν καλό ο Οργανισμός να συζητήσει και να εφαρμόσει 

διαδικασίες ελέγχου των χώρων και των λειτουργών των χώρων. 

(v) Χρεώσεις με βάση τις αποφάσεις ΔΣ.  Τα πρακτικά το πρώτο 

περίπου εξάμηνο του 2016 δεν κοινοποιούνταν και το λογιστήριο δεν 

ενημερωνόταν κατάλληλα με αποτέλεσμα να γίνονται χρεώσεις με βάση 

των παλιών πρακτικών. Για παράδειγμα το ΔΣ σε συνεδρία του στις 

7.3.2016 ενέκρινε την εισήγηση της Υπηρεσίας και αποφάσισε η 

μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση στα βοηθητικά γήπεδα του 

Μακάρειου Σταδίου να χρεώνεται πάντα με βάση τη μέγιστη τιμή 

χρέωσης που αντιστοιχεί στα €15 ανά ώρα χρήσης του 

ηλεκτροφωτισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έτσι ώστε ο 

Οργανισμός να είναι πάντα κατοχυρωμένος από οικονομικής πλευράς. 

Το λογιστήριο συνέχισε παρόλα αυτά να χρεώνει €50 ανά ώρα χρήσης 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

113 
 

σύμφωνα με την παλιά απόφαση ΔΣ του 2015. Το λογιστήριο με 

ημερολογιακή εγγραφή διόρθωσε τις χρεώσεις που έκανε στο 2016 και 

2017. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει διαδικασίες που να 

ενημερώνουν κατάλληλα το αρμόδιο προσωπικό με τις αποφάσεις ΔΣ. 

(vi) Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στον Δήμο Λάρνακας και το 

λειτουργεί και συντηρεί ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας με τον Δήμο 

Λάρνακας η οποία έληξε στις 31.8.2002 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. 

Στις 22.2.2012 ο Οργανισμός με επιστολή του στον Δήμο Λάρνακας 

ενημέρωσε τον Δήμο ότι η σχετική συμφωνία έληξε και θα έπρεπε να 

ανανεωνόταν. Ο Δήμος Λάρνακας με επιστολή του ημερ. 10.10.2012 

προς τον Οργανισμό αποφάσισε την ανανέωση της συμφωνίας για 

περίοδο 10 χρόνων, μέχρι τις 31.8.2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του ημερ. 19.2.2013 ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας 

μεταξύ ΚΟΑ – Δήμου Λάρνακας για τη διαχείριση του Κοινοτικού 

Κέντρου Λάρνακας η οποία θα περιλαμβάνει νέους επιπρόσθετους 

όρους ως προς τη δυνατότητα παρέμβασης του Οργανισμού σε 

αλλαγές στους όρους της συμφωνίας, σε θέματα αθλητικής φύσεως 

ή/και νέων αναγκών, όπως αυτές θα προκύψουν μελλοντικά και 

παρέπεμψε το θέμα στον νομικό του Οργανισμού για την ετοιμασία 

νέας συμφωνίας διάρκειας πέντε χρόνων,  αρχομένης το 2013. Η 

συμφωνία ολοκληρώθηκε εντός του 2014 και στάληκε στον Δήμο, στις 

31.3.2014, για να απαντήσει στον Οργανισμό κατά πόσον συμφωνεί με 

το περιεχόμενο της ώστε να ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας. 

Η προγραμματισμένη συνάντηση για το εν λόγω θέμα με τον Δήμο 

Λάρνακας στις 31.05.2016 είχε αναβληθεί όπου και εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάιος 

2017). Φαίνεται ότι το θέμα είναι αλληλένδετο με την υπομίσθωση της 

γης στην οποία βρίσκεται το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας.  

Σύσταση: Έχει παρέλθει εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς 

οποιαδήποτε συμφωνία και ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας 

για τους λόγους της μεγάλης αυτής καθυστέρησης και τον τρόπο με τον 

οποίο το θέμα θα προωθηθεί. Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός δεν είναι 
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νομικά κατοχυρωμένος σχετικά από τις 31.8.2002. Επίσης ζητήσαμε 

ενημέρωση για τον αν ο Οργανισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί το 

Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας και αν θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός 

έχει υποβάλει πρόταση/εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για προώθηση της στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας ώστε μέρος του χώρου να 

υπομισθωθεί στο Δήμο Λάρνακας από τον ΚΟΑ και το υπόλοιπο στον 

Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας και ο σκοπός είναι η δημιουργία ενός 

πολυκέντρου στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Κοινοτικό Κέντρο 

Λάρνακας με χρηματοδότηση μέσα από τα διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Δήμου Λάρνακας που είναι ο 

δικαιούχος των συγκεκριμένων επιχορηγήσεων. 

(vii) Η γη στην οποία βρίσκεται το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στο 

Τμήμα Δασών. Η γη είναι μισθωμένη στον Οργανισμό από τις 

11.10.2011 για περίοδο 15 χρόνων μέχρι τις 11.10.2026. Ο ΚΟΑ 

υπομισθώνει τη γη στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας και στον 

Οργανισμό Νεολαίας. Παρότι ο ΚΟΑ έχει υπογράψει τη σύμβαση 

υπομίσθωσης με τον Οργανισμό Νεολαίας, ο εν λόγω οργανισμός δεν 

έχει υπογράψει τη σύμβαση. Ο Οργανισμός Νεολαίας με επιστολή του 

στις 14.03.2012 αρ. φακέλου 18.01.010 εισηγήθηκε την τροποποίηση 

της παραγράφου 4 έτσι ώστε να διαχειρίζεται το μίσθιο κατά τρόπο 

αυτόνομο και ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα μέρη του τεμαχίου, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Νεολαίας. Ο ΚΟΑ με επιστολή του στις 2.2.2015 ζήτησε 

την υπογραφή της υπομίσθωσης και την πληρωμή του ενοικίου για τα 

έτη 2011-2014. Ο Οργανισμός Νεολαίας με επιστολή του στις 

26.11.2015 ζήτησε την κοινοποίηση του τελικού κειμένου της Σύμβασης 

Υπομίσθωσης, ούτως ώστε να μπορεί να υπογραφθεί και από τη δική 

του πλευρά. Δεν έχει βρεθεί μεταγενέστερη αλληλογραφία μεταξύ του 

Οργανισμού Νεολαίας και του Οργανισμού. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για τις οποιεσδήποτε 

εξελίξεις του θέματος με τον Οργανισμό Νεολαίας. Επίσης ζήτησε 
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ενημέρωση κατά πόσο ο Οργανισμός Νεολαίας έχει προχωρήσει στην 

ανέγερση του κτιρίου ή/και έχει πληρώσει τα ενοίκια. Επισημαίνεται ότι 

ο ΚΟΑ δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος σχετικά.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι δεν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε εξελίξεις με τον Οργανισμό Νεολαίας. Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι, ο Οργανισμός Νεολαίας δεν έχει προχωρήσει στην 

ανέγερση κτηρίου και ούτε έχει καταβάλει οποιαδήποτε ενοίκια και 

τούτο λόγω του ότι δεν έχει υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία ή την 

Σύμβαση Υπομίσθωσης της γης. Επίσης ο Οργανισμός Νεολαίας δεν 

έχει οποιαδήποτε δικαιώματα όσον αφορά την γη καθ’ ότι ο Οργανισμός 

έχει ζητήσει μέσω του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού από το 

Υπουργικό Συμβούλιο την τροποποίηση της Σύμβασης Μίσθωσης της 

υπό αναφορά γης. 

Ο Οργανισμός με σκοπό να υπομισθώσει στον Δήμο Λάρνακας μέρος 

του μισθώματος ούτως ώστε ο Δήμος Λάρνακας να προχωρήσει με 

χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

στη δημιουργία ενός Πολυδύναμου Κέντρου Πρόνοιας και 

Απασχόλησης, εισηγήθηκε με επιστολή του στις 30.03.2017 την 

τροποποίηση της υφιστάμενης Συμφωνίας Μίσθωσης ημερομηνίας 

11.10.2011 μεταξύ τμήματος Δασών και του Οργανισμού για να 

παραταθεί ο χρόνος ισχύος μέχρι το 2035 και να υπομισθωθεί ο εν 

λόγω χώρος από τον ΚΟΑ στον Δήμο Λάρνακας αντί στον Οργανισμό 

Νεολαίας.  Στις 29.03.2017 ο Οργανισμός και ο Δήμος Λάρνακας 

υπέγραψαν το μνημόνιο αυτοαντίληψης σύμφωνα με το οποίο ο ΚΟΑ 

αποδέχεται να υπομισθώσει στο Δήμο Λάρνακας μέρος του Κοινοτικού 

Κέντρου Λάρνακας με αντάλλαγμα την κατασκευή  από το Δήμο του 

Πολυδύναμου Κέντρου Λάρνακας. Το μνημόνιο αυτοαντίληψης δεν έχει 

καμία νομική ισχύ και υπόκειται στην έγκριση της εισήγησης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο μετά την οποία ο Οργανισμός και ο Δήμος θα 

προχωρήσουν σε συνομολόγηση γραπτής Συμφωνίας Υπομίσθωσης 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Μνημονίου. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τις οποιεσδήποτε 

εξελίξεις του θέματος και για τα ενδεχόμενα δικαιώματα του Οργανισμού 
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Νεολαίας στον χώρο μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων με το 

Δήμο Λάρνακας. 

(viii) Η γη του Κολυμβητηρίου Λάρνακας είναι κρατική και έχει εκμισθωθεί στον 

Οργανισμό μέχρι 26.10.2009, ο οποίος την υπομίσθωσε στον Ναυτικό 

Όμιλο Λάρνακας, Όμιλο Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων «Ανδρέας 

Καριόλου» και Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λευκωσίας. Το συμβόλαιο μίσθωσης του 

Οργανισμού με το Υπουργείο Εσωτερικών αφότου έληξε (στις 26.10.2009) 

δεν ανανεώθηκε. Ωστόσο, οι τρεις πιο πάνω Όμιλοι εξακολουθούν μέχρι 

σήμερα να καταβάλλουν το ετήσιο ενοίκιο στον Οργανισμό βάσει των 

σχετικών συμβολαίων υπομίσθωσης. 

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός με αίτησή του στο Κτηματολόγιο, ημερ. 

8.7.2009, ζήτησε την ανανέωση της σύμβασης. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών απάντησε στις 7.11.2013 ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις 

από τον Οργανισμό πριν προχωρήσει η υπόθεση, οι οποίες και 

δόθηκαν στις 9.12.2013.  

Σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού στην επιστολή 

συμμόρφωσης με τις συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, ημερ. 

23.10.2015, έχουν σταλεί επιστολές υπενθύμισης στον Ιστιοπλοϊκό 

Όμιλο Λευκωσίας για να κατεδαφίσει υποστατικά που έχει ανεγείρει 

εντός της κρατικής γης, αφού θα έπρεπε να αρθεί η πιο πάνω 

επέμβαση για να καταστεί δυνατή η συνομολόγηση σύμβασης 

μίσθωσης. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Λευκωσίας έχει άρει 

την οχληρία που διέπραττε από την επέμβαση των υποστατικών που 

είχε ανεγείρει εντός της κρατικής γης. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του που έγινε στις 26.05.2016 έλαβε την απόφαση για 

εκμίσθωση προς τον Οργανισμό της κρατικής γης. Το θέμα ανανέωσης 

της σύμβαση μίσθωσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Οργανισμό να ενημερωθεί 

για τα μέτρα προς προώθηση και ολοκλήρωση της σύμβασης 

μίσθωσης και τις οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με θέμα. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η Σύμβαση 

Μίσθωσης του Κολυμβητηρίου Λάρνακας έχει υπογραφεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και από τον ΚΟΑ και θα γίνουν οι σχετικές 

υπομισθώσεις σύμφωνα και με την Σύμβαση στον Ναυτικό Όμιλο 

Λάρνακας, στον Όμιλο Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων Ανδρέας 

Καριόλου και στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λευκωσίας.  

(β) Δικαιώματα χρήσης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων.  Διαπιστώνεται ότι οι 

ιδιόκτητοι αθλητικοί χώροι του Οργανισμού εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

μεγάλο έλλειμμα  και συγκεκριμένα  €2.974.903 για το έτος 2016 (2015: έλλειμμα 

3.354.156). Στην 12η συνεδρία του ΔΣ, ημερ.7.4.2015 εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή 

πολιτική η οποία ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και 

Αθλητικού Τουρισμού του Οργανισμού.  

Επισημαίνεται ότι το ΔΣ σε συνεδρία ημερ. 23.8.2016 αποφάσισε ότι μπορεί να 

εξετάζει διαφοροποιήσεις των χρεώσεων από την νέα τιμολογιακή πολιτική. 

Όπως διαπιστώθηκε, παρόλο που η εν λόγω τιμολογιακή πολιτική έχει εφαρμοστεί 

από τον Ιούλιο του 2015, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η  παραχώρηση των χώρων 

έγινε κατά παρέκκλιση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, με σχετική έγκριση του 

ΔΣ. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου με έγκριση του ΔΣ οι χώροι τιμολογούνταν αλλά 

τους δινόταν ως εισφορά το ποσό και περιπτώσεις όπου οι χώροι δίνονταν 

δωρεάν και γινόταν χρέωση για τα πραγματικά έξοδα όπως φωτισμός, ρεύμα κλπ. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, αρκετοί φορείς δεν πληρώνουν τον Οργανισμό, με 

αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι χρεώστες του Οργανισμού από €3.055.440 το 

2015, σε €3.561.332 το 2016.  

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση ΔΣ θα δίνεται 60 ημέρες πίστωση σε όλους 

πλην τους αγώνες που θα υπάρχει είσοδος όπου η είσπραξη θα γίνεται επί τόπου. 

Αν δεν  γίνονται οι πληρωμές στην χρονική περίοδο των 60 ημερών τότε θα 

απαγορεύεται η χρήση των χώρων μέχρι την διευθέτηση του υπολοίπου. Ωστόσο, 

όπως διαπιστώθηκε, η πρόνοια αυτή ουδέποτε έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα τα 

οφειλόμενα ποσά τις πλύστες περιπτώσεις να ξεπερνούν τις 60 ημέρες χωρίς 

οποιαδήποτε επίπτωση στον οφειλέτη.  

Όπως έχει παρατηρηθεί με τη νέα τιμολογιακή πολιτική υπήρξε αύξηση των 

εσόδων (€1.041.903 το 2016, σε σχέση με €782.080 το 2015), αλλά παραμένει το 
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πρόβλημα της αξιοποίησης των εν λόγω χώρων, καθώς τα έξοδα είναι περίπου 

τετραπλάσια των εσόδων και συγκεκριμένα, €4.016.406 έξοδα σε σχέση με 

€1.041.903 έσοδα, δηλαδή παρατηρείται έλλειμμα €2.974.903. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για 

αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων χώρων, καθώς το σχετικό έλλειμμα που 

προκύπτει είναι εξαιρετικά ψηλό. Επίσης, η τιμολογιακή πολιτική όπως έχει 

εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να εφαρμόζεται και χωρίς παρεκκλίσεις, προς 

αποφυγή έγερσης θεμάτων άνισης μεταχείρισης και μη χρηστής διοίκησης. Η 

απόφαση ότι το ΔΣ να εξετάζει διαφοροποιήσεις των χρεώσεων από την νέα 

τιμολογιακή πολιτική θεωρούμε ότι εγείρει θέματα άνισης μεταχείρισης και μη 

χρηστής διοίκησης και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται. Επιπρόσθετα, ο 

Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει τέτοιες διαδικασίες οι οποίες να μην 

επιτρέπουν την αύξηση των χρεωστών, καταβάλλοντας προσπάθειες όπως τα 

ποσά που οφείλονται  από τους διάφορους φορείς να εισπράττονται έγκαιρα και 

σε περίπτωση μη ανταπόκρισης να μην παραχωρούνται οι Αθλητικοί χώροι μέχρι 

την αποπληρωμή των οφειλών σύμφωνα με την εγκριμένη τιμολογιακή πολιτική. 

Όπως  μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, Οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι 

πρέπει να εξεύρει τρόπους αύξησης των εσόδων του από τους ιδιόκτητους 

χώρους. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι το πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι ότι 

σχεδόν όλοι οι χρήστες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις και στην περίπτωση που ο Οργανισμός προβεί σε ακραία μέτρα 

είσπραξης πολλά σωματεία θα πρέπει να αναστείλουν τις δραστηριότητες τους 

πράγμα το οποίο θα είναι ζημιογόνο για τον αθλητισμό του τόπου.  Επιπρόσθετα, 

μας πληροφόρησε ότι πρόσφατα έγιναν επαφές με όλες τους μεγάλους χρεώστες 

σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί τρόπος έστω μερικής εξόφλησης και έγιναν 

κάποιες συμφωνίες τις οποίες θα παρακολουθούμε την εφαρμογή τους και 

ανάλογα θα ενεργήσουμε. 

(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 εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πιο κάτω αδυναμίες: 
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(i) Τα εμβάσματα και οι μόνιμες τραπεζικές εντολές πληρωμής παίρνουν 

αρίθμηση δελτίων πληρωμών που ήδη υπάρχουν με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν, δελτία πληρωμής με τον ίδιο αριθμό. 

(ii) Τα δελτία πληρωμής δεν είναι όλα εγκριμένα από τον Γενικό 

Αναπληρωτή Διευθυντή. Δεν υπάρχουν εισηγητικά πληρωμής για όλα τα 

δελτία πληρωμής και δε φέρουν πάντα υπογραφές έγκρισης και 

εξουσιοδότησης. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες 

των εσωτερικών δικλίδων. Επίσης θα τονίσουμε ξανά την ανάγκη 

αναβάθμισης του λογιστικού συστήματος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η αρίθμηση θα 

διορθωθεί με την αναβάθμιση και ότι όλα τα δελτία πληρωμής θα 

υπογράφονται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. 

(iii) Θέματα προσωπικού αθλητικών χώρων. Από έλεγχο διαπιστώθηκε 

ότι επιστολές για καταγγελίες που αφορούν σε αδικήματα όπως 

ανυπακοή, ανεπαρκή καθαριότητα & επίβλεψη χώρου, απουσία από το 

χώρο, άρνηση εκτέλεσης νέων καθηκόντων κλπ, ο ΚΟΑ δεν ακολουθεί 

κατ΄αναλογία την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός 

50 των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο του 1969 έως 

1996 (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμών 

του 1975 έως 2007, που ισχύουν για τους υπαλλήλους που κατέχουν, 

είτε μόνιμη, είτε προσωρινή, είτε συμπληρωματική θέση, με αποτέλεσμα 

τα παραπτώματα να μην τιμωρούνται και να διαιωνίζονται. 

Σύσταση:  Ο ΚΟΑ πρέπει να ακολουθεί πάντοτε τις πειθαρχικές 

κατάλληλες διαδικασίες  σύμφωνα με τους κανονισμούς του κατά 

αναλογία και για το εργατικό προσωπικό και όπου κρίνει ότι έχει 

διαπραχθεί αδίκημα να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. 

Επιπρόσθετα θα ήταν καλό να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε το εργατικό 

προσωπικό να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Για παράδειγμα να 

τηρείται η ιεραρχία για τις επιστολές παραπόνων, να συμπληρώνεται 

φύλλο καταγραφής χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης για τον κάθε 

εργάτη, το οποίο να εγκρίνεται από τον Λειτουργό του σχετικού 
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αθλητικού χώρου και να υποβάλλεται κάθε μήνα στον υπεύθυνο των 

αθλητικών χώρων ο οποίος θα το ελέγχει και θα το εγκρίνει. 

Θα μπορούσε επίσης ο Οργανισμός σε συνεργασία με τον λειτουργό 

κάθε αθλητικού χώρου να γίνει αναλυτική λίστα με τα καθημερινά 

καθήκοντα των εργατών και των καθαριστριών, ώστε να διευκολύνεται η 

επίβλεψη και η εκτέλεση τους από το ωρομίσθιο προσωπικό.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ετοιμάζονται νέα 

καθηκοντολόγια για όλο το εργατικό προσωπικό και έχει οριστεί 

συγκεκριμένο άτομο το οποίο θα προβαίνει σε διοικητικές έρευνες και 

εφόσον προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα ο Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής θα διατάσσει πειθαρχική έρευνα. 

(iv) Χρεώσεις για ρεύμα και νερό. Για το έτος 2016 έχουν ληφθεί 

διορθωτικά μέτρα και οι χρεώσεις για ρεύμα και νερό έγιναν σύμφωνα με 

την πραγματική χρήση με βάση τους εγκατεστημένους μετρητές και 

υπομετρητές. Εντούτοις, για κάποιους χώρους, δεν γινόταν συστηματική 

καταγραφή των ενδείξεων τους από τους αρμόδιους, με αποτέλεσμα ο 

επιμερισμός των χρεώσεων να μην γίνεται σε μηνιαία βάση αλλά σε 

χρονιαία βάση και οι μετρήσεις να έχουν κάποιες αποκλίσεις λόγω 

χρονικών διαφορών. Ο έλεγχος των μετρήσεων αυτών που στέλλονται 

στο λογιστήριο είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τον υπεύθυνο των 

αθλητικών χώρων.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει την μηνιαία καταγραφή των 

ενδείξεων των υπομετρητών για να είναι όσο το δυνατό πιο έγκαιρος και 

πιο έγκυρος ο επιμερισμός των δαπανών. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει 

να αποστέλλονται στο Λογιστήριο του Οργανισμού σε μηνιαία βάση 

όπου και θα γίνεται ο καταμερισμός του κόστους των πραγματικών 

δαπανών στον αντίστοιχο χώρο σύμφωνα με την πραγματική χρήση. 

Όπως μας πληροφόρησε Πρόεδρος του Οργανισμού, η σύσταση της 

υπηρεσίας μας έχει ήδη  υιοθετηθεί. 

(v)  Μητρώο καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε, ενώ από το 2014 

εγκαταστάθηκαν ωρομετρητές σε όλους τους ιδιόκτητους αθλητικούς 

χώρους για την κατανάλωση των καυσίμων, εντούτοις, δεν εξάγονται 
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μηνιαίοι μέσοι όροι κατανάλωσης με βάση τη μηνιαία προμήθεια 

καυσίμων σε λίτρα και τις μηνιαίες ώρες λειτουργίας σε κάθε λέβητα ή 

δεξαμενή και δεν ελέγχονται από αρμόδιο υπεύθυνο λειτουργό στο 

οποίο καταχωρίζεται, τόσο η ποσότητα της προμήθειας καυσίμων όσο 

και η ένδειξη των ωρομετρητών για σκοπούς εντοπισμού τυχόν 

διακυμάνσεων στην κατανάλωση.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει από τους λειτουργούς 

των χώρων τις καταγραφές των ωρομέτρητων σε όλους τους ιδιόκτητος 

χώρους και να εξάγει τους μέσους όρους κατανάλωσης. Ο αρμόδιος 

αρμόδιος υπεύθυνος λειτουργός να τους ελέγχει με σκοπό τον έγκαιρο 

εντοπισμό τυχόν διακυμάνσεων στην κατανάλωση.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι θα επεξεργαστεί 

νέες διαδικασίες με σκοπό τον έλεγχο διακυμάνσεων στην κατανάλωση. 

(vi) Συμβόλαιο συντήρησης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. Στις 

15.3.2016 ο Οργανισμός προχώρησε στη σύναψη ενοποιημένου 

συμβολαίου με κατασκευαστική εταιρεία για τα οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά έργα σχετικά για την  συντήρηση των 

αθλητικών χώρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την έκδοση των οδηγιών 

συντήρησης έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα από 

τον Οργανισμό και οι οδηγίες δίνονται με αναφορές που εκτυπώνονται 

από το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η όλη διαδικασία 

που ακολουθείται δεν παρουσιάζει κενά και θα πρέπει να καταγραφεί για 

να μπορεί εύκολα να επιβεβαιώνεται και το αρμόδιο προσωπικό να 

συμμορφώνεται. 

  Σύσταση: Tο συντομότερο δυνατό, να εξεταστεί η όλη διαδικασία τόσο 

του λογισμικού όσο και των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και των 

διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του και να καταγραφεί. 

(δ)  Παλαιό ΓΣΖ.. Υπογράφηκε συμφωνία άδειας χρήσης του ανοιχτού χώρου 

άθλησης Παλαιού ΓΣΖ μεταξύ του Οργανισμού και της εταιρείας Lean Multisports Ltd 

για πενταετή περίοδο από 1.9.2004 μέχρι 31.8.2009.  Ακολούθως ο Οργανισμός 

προκήρυξε προσφορές και κατακύρωσε στην εταιρεία Total Fit Ltd, με την οποία 

υπέγραψε σύμβαση στις 16.12.2009.  Όσον αφορά στην υπόθεση της εταιρείας Lean 
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Multisports Ltd, που κατακρατούσε τον χώρο στο παλαιό ΓΣΖ, του οποίου η άδεια 

χρήσης είχε λήξει στις 31.8.2009, καταχωρήθηκε αγωγή από τον Οργανισμό εναντίον 

της πιο πάνω εταιρείας στις 6.3.2012. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, μέσα στα πλαίσια 

της προσπάθειας εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης του ζητήματος που εκκρεμεί, ο 

Οργανισμός προχώρησε σε διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή προς εκτίμηση της 

σημερινής αξίας των επενδύσεων της Lean Multisports Ltd, η οποία και υποβλήθηκε 

στον Οργανισμό στις 10.10.2013 ύψους €94.213. Η εταιρεία Lean Multisports Ltd 

αποχώρησε από τον πιο πάνω χώρο στις 11.8.2014 και με απόφασή του ΔΣ ο χώρος 

παραχωρήθηκε για αξιοποίηση και χρήση από το Τμήμα του Μαζικού Αθλητισμού για 

το πρόγραμμα του ΑΓΟ.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αναφορικά με την 

αγωγή αρ. 3304/2011 της εταιρείας Total Fit Ltd (εταιρεία που κέρδισε τον 

διαγωνισμό  για διαχείριση του Παλιού ΓΣΖ) εναντίον του Οργανισμού,  με την 

απόφασή του,  ημερ. 28.9.2015, επέβαλε όπως ποσό €42.374,22, καταβληθεί από 

τον Οργανισμό ως αποζημιώσεις στην πιο πάνω εταιρεία, μη 

συμπεριλαμβανομένων τόκων και άλλων εξόδων. Το συνολικό ποσό ανήλθε σε 

€57.650,39, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τον Οργανισμό στις 19.1.2016.  

Όσον αφορά στην υπόθεση της εταιρείας Lean Multisports, το ΔΣ σε συνεδρία του 

ημερ. 9.6.2015 εξουσιοδότησε τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, όπως 

αποσύρει την αγωγή εναντίον της εταιρείας και να καταχωρήσει νέα αγωγή, βάση 

των νέων διαμορφωμένων δεδομένων. Σημειώνεται ότι στην επιστολή του 

Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 30.3.2016, 

όσο αφορά στις δικαστικές υποθέσεις του ΚΟΑ που έκλεισαν ή/και ρυθμίστηκαν το 

2015, αναφέρει ότι με απόφασή του ΔΣ ο Οργανισμός απέσυρε την  αγωγή με αρ. 

764/12 άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του, ούτως ώστε η αγωγή να 

επανακαταχωρηθεί με επιπρόσθετη αξίωση προς την εναγόμενη εταιρεία το 

επιδικασθέν ποσό στην αγωγή 3304/2011.  

Όπως αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας από τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού, 

υπάρχει νέα απαίτηση της εταιρείας Total Fit Ltd από τον Οργανισμό, για την οποία θα 

γίνουν προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης της και στην συνέχεια θα καταχωρηθεί νέα 

αγωγή εναντίον της Lean Multisports από τον Οργανισμό. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για νεότερες εξελίξεις 

αναφορικά με το θέμα αυτό. 
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Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, έχουν σταλεί επιστολές 

από τον Οργανισμό προς τους εμπλεκόμενους για συναντήσεις και έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τους δικηγόρους της Εταιρείας TOTAL FIT 

LTD οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλαν συγκεκριμένη πρόταση προς τον ΚΟΑ για 

εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης η οποία αξιολογείται.  Εκκρεμεί συνάντηση με 

την Εταιρεία Lean Multisports. 

(ε)  Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, δεν 

αξιοποιείται ικανοποιητικά ο χώρος του πιο πάνω Κέντρου, το οποίο σήμερα 

χρησιμοποιείται κυρίως από σχολείο της περιοχής για γυμναστική και για 

εκδηλώσεις και από την ομάδα μπάσκετ του Αγρού.  

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Κέντρου για το 2016 ανήλθαν σε €28.041, σε 

σύγκριση με €16.428 το 2015, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα ανήλθαν σε €151.177 και 

€139.896, αντίστοιχα. 

Σύσταση:  Θα πρέπει να εξευρεθούν το συντομότερο δυνατό, αφού τα έξοδα 

τρέχουν, τρόποι καλύτερης αξιοποίησης του Κέντρου. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο ΚΟΑ επεξεργάζεται 

έγγραφα διαγωνισμού για την προκήρυξη διαγωνισμού σε συνεργασία με τον 

Νομικό Σύμβουλο. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο Οργανισμός προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό 

για την εκμετάλλευση του Κέντρου και ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας 

πληροφορηθεί με τις εξελίξεις και το θέμα να τυγχάνει στενής παρακολούθησης για 

αποτελεσματική αντιμετώπιση. 

17. Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 

Στις προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας 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 
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κατάστασης να είναι χρονοβόρος και δύσκολος.  Μετά από παρατηρήσεις από την 

Υπηρεσία μας το 2004, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του από τον Οργανισμό.  

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής. Μέχρι τις 12.5.2017, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 755 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 

Γυμναστήρια που είχαν άδεια εν ισχύει 11 

Γυμναστηρια τα οποία έχουν εγκριθεί και αναμένεται η καταβολή των τελών 
για έκδοση άδειας  

8 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας 65 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας 32 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο 
για λήψη μέτρων 

1 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα 
πλαίσια της νομοθεσίας 

2 

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

3 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά  στη συνέχεια έχουν τερματίσει την λειτουργία τους 8 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση 53 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν  12 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων 96 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον νομικό σύμβουλο  10 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν 197 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας  80 

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

177 

ΣΥΝΟΛΟ 755 

(β) Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. Εξακολουθεί να παρατηρείται μη 

ικανοποιητική ανταπόκριση από τις σχολές γυμναστικής για συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για εξασφάλιση της νενομισμένης άδειας 

λειτουργίας, ακόμη και μετά που εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση και επιβλήθηκε 

χρηματική ποινή από το Δικαστήριο στους παρανομούντες, με αποτέλεσμα αρκετές 

σχολές γυμναστικής να συνεχίζουν να τις λειτουργούν παράνομα χωρίς άδεια 

λειτουργίας.  

Οι κύριοι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι: (i) Το χρηματικό πρόστιμο που τους 

επιβλήθηκε από το Δικαστήριο δεν ήταν αποτρεπτικό (ii) Αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη  πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής για το 

γυμναστήριο τους (iii) Το γυμναστήριο δεν διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους 

στάθμευσης (iv) Η όλη ανάπτυξη του κτιρίου όπου λειτουργεί η σχολή παρουσιάζει 

προβλήματα σε σχέση με τον συντελεστή δόμησης στη βάση του Τοπικού Σχεδίου 
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ή/και άλλα πολεοδομικά προβλήματα (v)  Η αλλαγή στην χρήση του κτιρίου σε 

σχολή γυμναστικής (άλλη από αυτήν που αρχικά προβλέπεται στην πολεοδομική 

ή/και άδεια οικοδομής) δεν ικανοποιεί τους όρους και τα κριτήρια για έκδοση 

τέτοιας χρήσης. 

Συναφώς, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο (η) πιο κάτω, το ΔΣ του ΚΟΑ σε 

συνεδρία του, ημερ. 19.12.2014, αποφάσισε την τροποποίηση της νομοθεσίας, 

ώστε η έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής να αφορά μόνο 

στο αθλητικό σκέλος, και όχι και το κτιριολογικό που ισχύει σήμερα, τροποποίηση η 

οποία ακόμη εκκρεμεί. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει την όλη κατάσταση που 

δημιουργήθηκε λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά από τον Οργανισμό που 

επέτρεψε τη λειτουργία των γυμναστηρίων χωρίς άδεια λειτουργίας και μελετήσει την 

εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών τα οποία σταδιακά θα αναχαιτίσουν τη συνέχιση του 

απαράδεκτου αυτού φαινομένουσυμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων στη 

νομοθεσία ώστε να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρανομούντων και 

αποτρεπτικές ποινές. Επίσης ο ΚΟΑ να δημοσιεύει ευρέως όχι μόνο τις σχολές που 

έχουν άδεια, αλλά και αυτές που παρανομούν/δεν έχουν άδεια, ώστε να ενημερώνεται 

και να προστατεύεται ο πολίτης. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Οργανισμός διαθέτει επιθεωρητές οι 

οποίοι επί τόπου ελέγχουν τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής και ο αριθμός των οποίων 

δεν είναι επαρκείς και ο έλεγχος παρουσιάζει καθυστέρηση.   Επίσης μας πληροφόρησε 

ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας με σκοπό να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.  

Όσον αφορά στη δημοσιοποίηση των Σχολών, μας πληροφόρησε ότι οι σχολές που 

αδειοδοτούνται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και η εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας δημοσιοποίηση και των Σχολών που δεν έχουν άδεια θα μελετηθεί. 

(γ) Ανανέωση άδειας λειτουργίας. 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 από μέρους των 

σχολών γυμναστικής  να υποβάλουν έγκαιρα στον Οργανισμό την αίτηση τους για 

επανέκδοση της άδειας τους που έχει λήξει.  
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Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει μέτρα για επίλυση του προβλήματος 

αυτού, καθώς και να μελετήσει την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών ώστε 

να επανεκδίδεται η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε για το γυμναστήριο το 

προηγούμενο έτος, όπως π.χ. γίνεται και με την ανανέωση των αδειών 

κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, το θέμα θα αντιμετωπιστεί με 

σχετική πρόνοια στους τροποποιητικούς Κανονισμούς.  

Παρόλα αυτά ο Οργανισμός τον Νοέμβριο αποστέλλει επιστολές στις Ιδιωτικές 

Σχολές Γυμναστικής ότι θα πρέπει να ανανεώσουν την Άδεια Λειτουργίας τους για 

το επόμενο έτος. 

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

του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 

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

βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το Διοικητικό Συμβούλιο με 

απόφασή του ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι καταγράφηκαν από τον Οργανισμό μέχρι 12.5.2017, 133 

γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, εκ των οποίων,  τα 19 έχουν 

εγκριθεί, τα 18 είναι υπό εξέταση, τα 10 στάληκαν στον νομικό σύμβουλο, τα 5 

επιστράφηκαν από τον νομικό σύμβουλο στον Οργανισμό για πρόσθετα στοιχεία, 

τα 3 είναι υπό μελέτη εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα 34 δεν έχουν 

ανταποκριθεί για άδεια λειτουργίας και  τα 44 δεν λειτουργούν. 

(ε) Επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής. Κατά το 2016 

έγιναν συνολικά 429  επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής, σε σχέση με 355 το 

2015, 327 το 2014,193 το 2013. Από τις 429 επισκέψεις του 2016 οι  183, 136, 74, 

και 36, αφορούσαν στην Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και 

Πάφου, αντίστοιχα, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
Λ/ΣΙΑ Λ/ΣΟΣ 

Λ/ΚΑ – 
ΑΜΜ/ΣΤΟΣ 

ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Γυμναστήρια που είχαν άδεια το 2016 28 17 12 12 69 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για 
επανέκδοση άδειας 

3   3 6 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για 
επανέκδοση άδειας 

3 2   5 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση 4 14 7 5 30 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν 5    5 
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Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό 
σύμβουλο για λήψη μέτρων 

29 25 12 2 68 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον 
νομικό σύμβουλο  

 2 1 2 5 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν 38 40 23 3 104 

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

22 5 2 6 35 

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

51 31 17 3 102 

ΣΥΝΟΛΟ 183 136 74 36 429 
 

(στ) Λήψη δικαστικών μέτρων. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου είχαν σταλεί 383  

υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο για 365 γυμναστήρια , εκ των οποίων, οι 184 έχουν 

εκδικασθεί, οι 67 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 17 είναι στη διαδικασία  έκδοσης 

και επίδοσης της κλήσης και οι 111 αποσύρθηκαν (επειδή στο μεταξύ οι 35 

εξασφάλισαν  τη σχετική άδεια λειτουργίας, οι 22 δεν έγινε κατορθωτή η επίδοση του 

κατηγορητηρίου, οι 20 επιστράφηκαν στον Οργανισμό από τον νομικό σύμβουλο 

αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία και οι 38 σταμάτησαν τη λειτουργία τους) και 4 

επανυποβλήθηκαν στον νομικό σύμβουλο. 

Κατά το 2016 καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο 49 νέες υποθέσεις για εκδίκαση, 

ενώ ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάστηκαν ανέρχεται σε 13, σε σχέση με 54 

και 60 υποθέσεις, αντίστοιχα το 2015..  

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. 

(ζ) 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.Δ.Π. 38/95). 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 905 άτομα, από τα 

οποία τα 740 έχουν εγκριθεί, τα 55 έχουν απορριφθεί ενώ τα 110 εξακολουθούν να 

είναι υπό εξέταση. 

Σημειώνεται ότι, ένα από τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης και ενσωμάτωσης στη 

σχετική νομοθεσία για τις ιδιωτικές σχολές  γυμναστικής είναι και το θέμα των 

προσόντων των εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 
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γυμναστικής. Συγκεκριμένα, ο ΚΟΑ προκήρυξε διαγωνισμό για διεξαγωγή μελέτης 

για τον εκσυγχρονισμό των προσόντων των εκπαιδευτών (Διαγωνισμός αρ. 

25/2016-Νοέμβριος 2016), ο οποίος κατακυρώθηκε σε ιδιωτικό οίκο και τα 

αποτελέσματα της μελέτης αναμένονται να υποβληθούν στο ΚΟΑ στα μέσα Ιουνίου 

2017. 

Σύσταση: Αναμένεται από το ΔΣ του ΚΟΑ, όταν η διεξαγωγή της μελέτης 

ολοκληρωθεί, να μελετήσει τα αποτελέσματα της άμεσα και με αποφάσεις  του να 

προωθήσει τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας για τα προσόντα των 

εκπαιδευτών οι οποίοι εργοδοτούνται ή/θα εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής. 

(η) Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών.  

Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 31.7.2008, αποφάσισε 

την προώθηση τους: 

- Τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών, όσον 

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 για παράδειγμα για κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, 

στούντιο πιλάτες κ.ά. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις  

29.4.2014, αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα τον άμεσων 

τροποποιήσεων/χαλαρώσεων των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 

Κανονισμών του 1995 έως 2012 στον νομικό σύμβουλο για ετοιμασία και 

συγγραφή νέων κανονισμών προσαρμοσμένων σύμφωνα  και με βάση τις 

αρμοδιότητες που έχει καθορίσει η σχετική νομοθεσία. Στη συνέχεια, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού σε νέα συνεδρία του στις  19.12.3014, αποφάσισε 

όπως η υπηρεσία του Οργανισμού που είναι υπεύθυνη για τις ιδιωτικές σχολές   
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γυμναστικής ετοιμάσει νέους κανονισμούς που να αφορούν στην έκδοση άδειας 

λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής μόνο για το αθλητικό σκέλος το οποίο 

και στάληκε στο νομικό σύμβουλο στις 14.1.2015 για νομοτεχνικό έλεγχο.  

Επειδή καθυστερούσε σημαντικά το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας για 

έλεγχο των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής, το ΔΣ του ΚΟΑ σε συνεδρία του στις 

26.7.2016 όρισε Επιτροπή Γυμναστηρίων αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ και το 

Νομικό Σύμβουλο του ΚΟΑ, η οποία μαζί με αρμόδιους λειτουργούς του ΚΟΑ σε 

συνεδρία της στις 10.2.2017, ανέλαβε να προωθήσει τα θέματα που αφορούν στα 

αθλήματα που θα συμπεριληφθούν στους τροποποιητικούς κανονισμούς για τις 

ιδιωτικές σχολές γυμναστικής στο ΔΣ του ΚΟΑ για λήψη αποφάσεων. Όπως 

διαπιστώθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν έχουν υποβλήθηκαν νέα 

θέματα από την Επιτροπή στο ΔΣ για λήψη αποφάσεων,  ενώ η υλοποίηση των 

πιο πάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκκρεμεί.  

Συστάσεις: 

- Χρειάζεται, το συντομότερο δυνατόν, εκσυγχρονισμός της σχετικής 

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

λειτουργίας των σχολών γυμναστικής. 

- Επιβάλλεται η εξέταση του ενδεχομένου όπως οι χρηματικές και άλλες 

ποινές/μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς αναθεωρηθούν 

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

να επενεργεί αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. 

- Σε περίπτωση όπου εγείρεται θέμα σοβαρής ασφάλειας των χρηστών,  να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης/εφαρμογής του άρθρου 4(α) έως (γ) 

των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 38/95), 

το οποίο προνοεί ότι «το Δικαστήριο 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. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, επανεξετάζεται εκ νέου το κανονιστικό 

πλαίσιο και σχετική είναι η μελέτη που διεξάγεται για τους εκπαιδευτές γυμναστικής. 
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Σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποινών, μας πληροφόρησε ότι έχει ληφθεί 

πρόνοια στο προσχέδιο των τροποποιητικών κανονισμών και ότι το θέμα θα επιλυθεί 

με τον  εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας. Σε ότι αφορά την εφαρμογή του  Άρθρου 4 (α) 

έως (γ), των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Σχολών Κανονισμών 1995 (ΚΔΠ 

38/95), μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει σε περιπτώσεις πετύχει την αναστολή 

λειτουργίας γυμναστηρίων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.  

18. Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού. 

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεση για το 2015, ο Οργανισμός διατηρεί τον ίδιο 

οίκο νομικών συμβούλων από το έτος ίδρυσής του, δηλαδή το 1969. Είναι γεγονός 

ότι με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση των 

νομικών υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ 

του Νόμου), δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές 

διαδικασίες που εφαρμόζονταν για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, 

στο άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται 

στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική εκπροσώπηση 

πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων 

Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και 

περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 76 που 

εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα 

δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και 

πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη 

διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η 

αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους 

δημόσια σύμβαση. Αναφέρεται επίσης ότι οι συνεργασίες με νομικούς συμβούλους 

θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα μέχρι και τα 

5 έτη από την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διοικητικό συμβούλιο ενός 

Οργανισμού να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών για την παροχή 
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νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας 

(θέματα διοικητικού δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή 

γνωματεύσεων προς το διοικητικό συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του 

Οργανισμού σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή 

του διοικητικού δικαστηρίου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί όμως ότι 

υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα του ίδιου νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού σε 

περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του 

νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου.  

Στην απαντητική επιστολή σας για τον έλεγχο του 2015, ενώ μας έχετε αναφέρει 

ότι ο Οργανισμός θα συμμορφωνόταν εντούτοις μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 

(Μάιος 2017) αυτό δεν έχει γίνει,  και ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε σχετικά. 

Συστάσεις: 

(α)  Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), ο Οργανισμός να 

συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους 

ακολουθώντας κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται 

υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να 

περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου 

αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των 

οποίων θα μπορούσε να είναι, αν ο Οργανισμός το κρίνει σκόπιμο, και ο 

υφιστάμενος συνεργάτης. Σε περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές 

να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα 

έτος), ειδικά αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή 

σχεδόν ταυτόχρονα, με την αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού (αν τούτο εφαρμόζεται). Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν ισχύι 

σύμβαση δεν περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρου τερματισμού της, τότε αυτή θα αφεθεί 

να εκπνεύσει κανονικά και δεν θα τερματιστεί πρόωρα (εκτός με τη συναίνεση του 

νομικού συμβούλου) ώστε να μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για την υποβολή 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά του Οργανισμού. 
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(β)  Ο Οργανισμός να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις αστικών 

αγωγών ή διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή 

για ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για 

την επιλογή των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης 

ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη 

υπόθεση με αμοιβή μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη 

ενδιαφέροντος και καταρτισμό σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών 

συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια 

διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές 

περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την εκπροσώπηση του Οργανισμού θα 

πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί 

χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο 

θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει κατάλληλη και επαρκής 

τεκμηρίωση.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η άποψη της Υπηρεσίας 

μας θα εξεταστεί για καθορισμό πολιτικής του Οργανισμού επί του θέματος, 

ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν σε αστικές αγωγές ήδη το ΔΣ έχει λάβει 

απόφαση όπως αριθμός αστικών υποθέσεων του Οργανισμού εναντίον τρίτων θα 

τύχουν χειρισμού από άλλους δικηγόρους. 

(γ)  Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών 

νομικού συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού 

που θα προκηρύξει ο Οργανισμός, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της 

σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης 

των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 

και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Παρά την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας (βλ.(γ)), η οποία περιλήφθηκε 

στην επιστολή ελέγχου μας για το έτος 2015, ο Οργανισμός, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ.7/11/2016 ,προχώρησε στην, όπως αναφέρεται στα 

εν λόγω πρακτικά της 38ης συνεδρίας του ΔΣ, ανάθεση δικηγορικών υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένη δικηγόρο για περίοδο ενός έτους, έναντι του ποσού των €1.220 τον 

μήνα, και ετοιμάστηκε σχετική συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών με ισχύ από 
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16.1.2017. Η εν λόγω ανάθεση έγινε χωρίς προκήρυξη προσφορών όπως και θα 

έπρεπε να είχε γίνει.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα καθήκοντα που αναφέρονται στην εν λόγω 

συμφωνία είναι γενικής φύσεως καθήκοντα, τα οποία δεν έχουν σχέση με νομικά 

θέματα, παρόλο που η απόφαση του ΔΣ έκανε αναφορά σε «δικηγορικές 

υπηρεσίες». Επίσης, δεν  καθορίζουν συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία πρέπει 

να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών, και εν πάση περιπτώσει, 

είναι καθήκοντα τα οποία κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας θα μπορούσαν να 

διεκπεραιωθούν και από τους υπαλλήλους του Οργανισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η εν λόγω μίσθωση υπηρεσιών τερματιστεί 

άμεσα και ακολουθηθεί ανοικτή διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την 

υπηρεσία αυτή, για την οποία θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα 

παραδοτέα, τα οποία όντως να αφορούν σε δικηγορικές  υπηρεσίες, και όχι 

καθήκοντα που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από υπαλλήλους του ΚΟΑ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ θα εξετάσει το 

ενδεχόμενο προκήρυξης διαγωνισμού, αν οι ανάγκες για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες συνεχίσουν να υφίστανται. 

19.  Ακαδημία Αθλητισμού.  

Μετά από την ενημέρωση του ΔΣ στις 22 Ιουλίου 2016, σχετικά με τα 

αποτελέσματα του εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου της Ακαδημίας 

Αθλητισμού και των πρωτοκόλλων, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν 

σε προσχέδιο έκθεσης τον Οκτώβριο του 2015, διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει 

αρκετά σημαντικά βήματα για συμμόρφωση με τις εισηγήσεις του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, έχει συμφωνηθεί ότι η Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού θα 

συνέρχεται μία φορά τον μήνα και έχουν ενσωματωθεί τα εξής έντυπα στον Οδηγό 

Πολιτικής και Διαδικασιών της Ακαδημίας: 

 Πίνακας Παρακολούθησης Αιτήσεων Αθλητικών Φορέων Ακαδημίας 

Αθλητισμού. 

 Έντυπο Αξιολόγησης Σεμιναρίων. 
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 Πίνακας Στοιχείων Αξιολόγησης Σεμιναρίου Αθλητικών Φορέων 

Ακαδημίας Αθλητισμού. 

Μέσα από τον έλεγχο του Πίνακα Παρακολούθησης για το έτος 2016, έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδελεχής έλεγχος της πορείας μίας αίτησης, εντούτοις σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη παρατηρείται το φαινόμενο έγκρισης επιχορήγησης 

προγραμμάτων, αφού διεξαχθούν.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η δέσμευση της 

Επιτροπής Ακαδημίας Αθλητισμού ώστε να συνέρχεται μία φορά τον μήνα, όπως 

επίσης και η συνέχιση των προσπαθειών για έγκαιρη έγκριση της επιχορήγησης 

των προγραμμάτων. Ίσως ο Οργανισμός θα μπορούσε να ενημερώσει τους 

εμπλεκόμενους αθλητικούς φορείς, με τη διοργάνωση σχετικού σεμιναρίου, για τη 

σημασία της έγκαιρης και ορθής υποβολής των αιτήσεων, ώστε όλα τα αιτήματα 

να εξετάζονται έγκαιρα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η Επιτροπή έχει καθορίσει 

ως δεδομένο να συνέρχεται μία φορά τον μήνα και μέχρι στιγμής αυτό 

πραγματοποιείται για να μπορεί να εγκρίνει έγκαιρα όλες τις επιχορηγήσεις των 

προγραμμάτων και προγραμματίζεται μετά τον Σεπτέμβριο να διοργανωθεί 

σχετικό σεμινάριο το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, 

για τη σημασία έγκαιρης και ορθής υποβολής των αιτήσεων, ώστε όλα τα αιτήματα 

να εξετάζονται έγκαιρα. 

20.  Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις (Πρωτόκολλα με Άλλα Κράτη).   

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Μνημόνιο, το προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2016 

ήταν ύψους €165.010. Το ποσό αυτό απαιτείται για την υπογραφή και εφαρμογή 

αθλητικών πρωτοκόλλων τα οποία ο Οργανισμός θα υπογράψει με την Ελλάδα και 

άλλες χώρες. 

Στα Πρωτόκολλα περιλαμβάνονται λεπτομερώς όλες οι αποστολές που θα 

φιλοξενήσει η Κύπρος (άθλημα, αριθμός αθλητών, προπονητών, ημέρες 

παραμονής στην Κύπρο κ.λπ.). Η Κύπρος αναλαμβάνει τα έξοδα φιλοξενίας 

(διαμονή, διατροφή και μετακινήσεις). Επίσης περιλαμβάνονται λεπτομερώς όλες 

οι αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό (άθλημα, αριθμός αθλητών, 

προπονητών, ημέρες παραμονής). Η Κύπρος πληρώνει μόνο τα εισιτήρια 

μετάβασης και επιστροφής. 
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Στις 15.12.2015 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ του 

Οργανισμού  και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 2015 - 2016. Βάσει του 

άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου, αναφέρεται ότι με τη λήξη ισχύος του παρόντος 

Πρωτοκόλλου, η ισχύς του ανανεώνεται για τους (6) πρώτους μήνες του επόμενου 

έτους εφόσον δεν καταγγελθεί γραπτώς από κανένα εκ των δύο 

συνυπογραφόντων μερών. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στις 18.11.2014, υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Αθλητικής 

Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Ελληνικής Δημοκρατίας για το έτος 

2014. Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, μετά την λήξη ισχύος του παρόντος 

Πρωτοκόλλου ανανεώνεται η ισχύς του για τους έξι πρώτους μήνες του επόμενου 

έτους εφόσον δεν καταγγελθεί γραπτώς από κανένα εκ των δύο 

συνυπογραφόντων Μερών. 

Από τα πιο πάνω έχουμε να διαπιστώσουμε τα εξής:  

Στις 9/12/2016 καταβλήθηκε ποσό ύψους €14.137 στην Κυπριακή Ομοσπονδία 

Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) για φιλοξενία Ελλήνων αθλητών 

στίβου για αθλητική συνάντηση Παίδων – Κορασίδων Ελλάδας – Κύπρου που 

πραγματοποιήθηκε στις 28 – 29/7/2016, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που 

υπογράφτηκε μεταξύ των δύο χωρών. 

Μέσα στις €14.137 συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €5.423, τα οποία αφορούν 

μεταφορικά Κυπρίων αθλητών στους αγώνες, έξοδα γευμάτων κυπρίων αθλητών 

και κριτών, ηχητική κάλυψη, έξοδα ιατρού και ασθενοφόρο, εργατικά, έπαθλα και 

κριτές αγώνων, έξοδα για φώτο φίνις και νερά αγώνων, τα οποία δεν καλύπτονται 

από τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου.  

Ο υπεύθυνος λειτουργός σε εισηγητικό του σημείωμα στο Δ.Σ ημερ. 11.11.2016 

ανέφερε ότι η ΚΟΕΑΣ εδώ και χρόνια έθετε το ζήτημα του συνολικού κόστους της 

διοργάνωσης καθότι ήταν και είναι ψηλό και δεν επιχορηγείται για αυτά τα έξοδα 

από κανένα άλλο κεφάλαιο. Ανέφερε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του ημερ. 19.1.2015 σε παρόμοιο αίτημα της ΚΟΕΑΣ ενέκρινε την 

κάλυψη κόστους της διοργάνωσης της συνάντησης με επιπρόσθετο ποσό €6.208, 

το οποίο αφορούσε το κόστος για το 2014. Επίσης σημείωσε ότι τα έξοδα της 

διοργάνωσης της αθλητικής συνάντησης κάθε φορά στην Κύπρο θα 
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επανεξετάζονται. Βάση των πιο πάνω, ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να 

εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των €5.423 εφόσον θεωρούνται έξοδα για την 

όλη διοργάνωση και σε συνεδρία του ημερ. 14.11.2016 το Διοικητικό Συμβούλιο 

ενέκρινε την πληρωμή του πιο πάνω ποσού. 

Επίσης ο Οργανισμός κατέβαλε στις 23.5.2016 ποσό ύψους €7.818 που αφορά τη 

φιλοξενία της ελληνικής αποστολής για τη διοργάνωση των Παγκύπριων Ειδικών 

Ολυμπιακών που διεξήχθηκαν από τις 10 – 15 Απριλίου 2016 στη Λευκωσία, 

καθώς επίσης την 1.6.2016 κατέβαλε ποσό €5.003 που αφορά το κόστος για την 

αποστολή στην Ελλάδα κύπριων αθλητών για τη διοργάνωση των Πανελλήνιων 

Ειδικών Ολυμπιακών που διεξήχθηκαν από τις 18 – 22 Απριλίου 2016 στο 

Λουτράκι, χωρίς να υπάρχει στο Πρωτόκολλο πρόνοια για κάλυψη κόστους 

Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων.  

Συναφώς αναφέρεται ότι στο Άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου, αθλητικές ανταλλαγές 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αθλητικών Ανταλλαγών Κύπρου – 

Ελλάδας για τα έτη 2015 – 2016 μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν γραπτής 

συμφωνίας των δύο μερών. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε γραπτή 

συμφωνία, αλλά όπως μας αναφέρθηκε, προφορική συνεννόηση μεταξύ των δύο 

μερών, κατά παράβαση των προνοιών του Πρωτοκόλλου. Τα δύο πιο πάνω ποσά 

καταβλήθηκαν κατόπιν έγκρισης του ΔΣ ημερ. 26.1.2016 και  9.2.2016 αντίστοιχα 

για ένταξη των αιτημάτων των Ειδικών Ολυμπιακών στο Πρωτόκολλο Κύπρου – 

Ελλάδας καθώς και για τα έξοδα συμμετοχής στους Ειδικούς Ολυμπιακούς 

αντίστοιχα στην Κύπρο και Ελλάδα. 

Σύσταση:   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να  συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του 

Πρωτοκόλλου. 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για το 2015, είχαμε αναφέρει τα κυριότερα 

ευρήματα του εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2015 σχετικά με την υλοποίηση των προνοιών των Πρωτοκόλλων. 

Σημειώνεται ότι στην απάντησή σας, μας είχατε αναφέρει ότι η υπηρεσία θα λάβει 

άμεσα μέτρα και θα ανταποκριθεί σε όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της 

έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι δεν τέθηκε σε 

εφαρμογή το έντυπο «Αίτηση καταβολής Χορηγήματος υλοποίησης πρόνοιας 
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αθλητικού πρωτοκόλλου», το οποίο θα βοηθήσει στην καλύτερη παρακολούθηση 

της υλοποίησης των προνοιών των πρωτοκόλλων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι έχει δημιουργηθεί το έντυπο 

«Αίτηση καταβολής Χορηγήματος υλοποίησης πρόνοιας αθλητικού πρωτοκόλλου» 

το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού και θα προχωρήσει η εφαρμογή 

του. 

Σύσταση: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να λάβει άμεσα 

μέτρα για να ανταποκριθεί σε όλες τις παρατηρήσεις και συστάσεις της έκθεσης 

του εσωτερικού ελεγκτή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες επιχορήγησης 

των Πρωτοκόλλων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ του Οργανισμού θα 

εξετάσει την λήψη όλων των μέτρων για να ανταποκριθεί σε όλες τις παρατηρήσεις 

και συστάσεις της έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου 

σχετικά με τις διαδικασίες επιχορήγησης των Πρωτοκόλλων. 

21.   Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

Το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την 

επιστημονική παρακολούθηση των Κύπριων αθλουμένων και ειδικά των Αθλητών 

Υψηλής Αγωνιστικής Στάθμης, καθώς και την ανάπτυξη Επιστημονικής Έρευνας 

στους κόλπους της Αθλητικής και Αθλητιατρικής Επιστήμης, της Φυσικής Αγωγής 

και του Αθλητισμού. Στο παρόν στάδιο το Κέντρο λειτουργεί με δύο Επιστημονικά 

Τμήματα, το Τμήμα Αθλητιατρικής και το Τμήμα Εργοφυσιολογίας.  

Στο ΚΑΕΚ εργοδοτούνται συνολικά έξι άτομα (ένας μόνιμος υπάλληλος, δύο 

έκτακτοι υπάλληλοι και τρεις συνεργάτες) με απολαβές και ένα άτομο αμισθί, με 

απόφαση του ΔΣ ημερ. 29.4.2014.  

Κατά το 2016 το ΚΑΕΚ εξέτασε συνολικά 750 (2015: 642) εκ των οποίων 416 

αθλητές και αθλήτριες εθνικών ομάδων, οι οποίοι εξετάζονται δωρεάν, 280 

αθλητές σωματείων με τις ανάλογες χρεώσεις και 54 άτομα/αθλητές που 

συμμετείχαν σε έρευνες. 
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Αναμένεται η ολοκλήρωση ερευνητικών εργασιών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 

και αφορούν παραμέτρους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και την 

παρουσίαση των σε διεθνή και τοπικά αθλητικά και αθλητιατρικά συνέδρια εντός 

του 2017. 

Όπως διαπιστώθηκε, το 2016 το ΚΑΕΚ είχε έσοδα €6.605 (2015: €5.846) και 

έξοδα €210.508 (2015: 215.822). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος 

μισθοδοσίας, αλλά δεν περιλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας όπως ρεύμα και νερό, 

καθώς και τις αποσβέσεις των μηχανημάτων. Επομένως, προκύπτει έλλειμμα 

πέραν του ποσού των €203.903 (2015: 209.976). 

Στις 2 Νοεμβρίου 2016, έγινε εισήγηση από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του 

Οργανισμού προς το ΔΣ όπως συσταθεί Επιτροπή ΚΑΕΚ για την αναβάθμιση και 

πιο εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΕΚ. Το ΔΣ του Οργανισμού κατά την 38η Συνεδρία 

του, ημερ. 07.11.2016, ενέκρινε την εισήγηση αυτή, χωρίς να θέσει ημερομηνία 

σύστασης και ενεργοποίησης της Επιτροπής αυτής. 

Επίσης, εντός του μηνός Νοεμβρίου, παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση του ΚΑΕΚ 

σε προσχέδιο συζήτησης τα αποτελέσματα του εσωτερικού και διαχειριστικού 

ελέγχου για το Κέντρο, μέσα από τα οποία διαπιστώνεται ότι εκτός από τα 

προαναφερθέντα θέματα, το Κέντρο αντιμετωπίζει αρκετά λειτουργικά 

προβλήματα. 

Σύσταση: Εφόσον τα οικονομικά αποτελέσματα του ΚΑΕΚ, συνεχίζουν να 

καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του δεν είναι επωφελής για τον Οργανισμό, η 

Υπηρεσία μας συστήνει όπως συσταθεί και αναλάβει καθήκοντα άμεσα, και χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση, η Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την αναβάθμιση 

των υπηρεσιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΕΚ. Επίσης, θα 

πρέπει να ετοιμαστεί πλάνο από την Επιτροπή αυτή αναφορικά με την διαχείριση 

του ΚΑΕΚ, με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την αύξηση των εσόδων και την  

προώθηση του έργου του, καθώς και τη συμμόρφωση με τις εισηγήσεις του 

εσωτερικού ελέγχου. Το πλάνο αυτό ίσως μπορεί να γίνει σε συνεργασία με 

εξωτερικούς συμβούλους. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι, δεν εξευρεθούν 

σύντομα με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι τρόποι για αλλαγή των 

οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, θα πρέπει να αναζητηθούν πιο 

επωφελείς τρόποι για παροχή των υπηρεσιών που στο παρόν στάδιο προσφέρει 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

139 
 

το ΚΑΕΚ, όπως ανάθεση των εργασιών στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν σχετικής 

διαδικασίας προσφορών. Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρείται ενήμερη για τις 

ενέργειες του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού διόρισε 

μέλος του ως Πρόεδρο της Επιτροπής που συστάθηκε για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας του ΚΑΕΚ και ότι προσπάθεια της Επιτροπής είναι εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος, να εξεύρει και να εισηγηθεί προς το Δ.Σ., τρόπους 

βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Κέντρου, καθώς το Κέντρο δεν 

αποσκοπεί στο κέρδος, αφού βασικός στόχος του είναι να υποστηρίζει 

επιστημονικά τους αθλητές και αθλουμένους και να προστατεύει ταυτόχρονα 

προληπτικά την υγεία όλων των αθλουμένων και κατ’ επέκταση την Δημόσια 

Υγεία.  

Η Υπηρεσία μας, δεδομένου του ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΚΑΕΚ 

συνεχίζουν να καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του δεν είναι επωφελής για τον 

Οργανισμό, αναμένει την εφαρμογή της σύστασης της, για ανάθεση των 

υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΕΚ, στον ιδιωτικό τομέα. 

22. Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). 

Χορηγίες. H KΟΕ λαμβάνει χορηγία από το Κράτος (Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού) σε ετήσια βάση, αλλά, επιπρόσθετα, λαμβάνει επίσης ετήσια χορηγία 

από τον ΚΟΑ για την αποπληρωμή δανείου που συνήφθηκε το 2005, με βάση 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 25.8.2005, αρ. 62.541, το οποίο 

εγκρίνει τη σύναψη δανείου ύψους €2.800.000 με κυβερνητική εγγύηση για 

αποπεράτωση της ανέγερσης του Oλυμπιακού Μεγάρου και τη συμπερίληψη κάθε 

χρόνο στον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ ύψους €469.865,40 ως τοκοχρεωλύσιο για 

περίοδο 15 ετών. Ως θέμα αρχής, η μη παροχή και έλεγχος από τον ΚΟΑ όλων 

των χορηγιών που λαμβάνει η ΚΟΕ όπως ισχύει στις άλλες περιπτώσεις 

παρόμοιων χορηγιών, θεωρείται ανορθόδοξη και μη ορθολογιστική. 

Σύσταση: Καθότι στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2017 εξακολουθεί να 

μην έχουν περιληφθεί οι χορηγίες που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος, η 

Υπηρεσία μας εξακολουθεί να συστήνει  όπως διευθετηθεί με το ΥΠΠ, ώστε όλες 

οι χορηγίες που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος συμπεριλαμβάνονται πλέον στον 

προϋπολογισμό του ΚΟΑ, ο οποίος πρέπει να παρέχει και να ελέγχει τις εν λόγω 
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χορηγίες και την ΚΟΕ όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγιών που 

κατάβαλλε. 

23. Χορηγίες προς Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).  

(α)  Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για την όλη εμπλοκή/σχέση του Οργανισμού 

με την ΚΟΠ για το ύψος και τους σκοπούς για τους οποίους ο Οργανισμός δίδει 

χορηγίες στην ΚΟΠ, είτε αυτές καταβάλλονται άμεσα, είτε έμμεσα κατόπιν 

αιτημάτων ποδοσφαιρικών σωματείων που υπάγονται στον ΚΟΠ ή άλλως πως, και 

το όλο πλαίσιο εποπτείας/ελέγχου για την παροχή και τη διάθεσή τους.  

(β)  Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Οργανισμός δέχεται σωρεία αιτημάτων 

απευθείας από ποδοσφαιρικά σωματεία για αναβάθμιση/βελτίωση/δημιουργία 

αθλητικής υποδομής, κυρίως  ποδοσφαιρικών γηπέδων, λαμβάνοντας υπόψη και 

τα κριτήρια για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που θεσπίζει η ΚΟΠ, παρόλο που αυτά 

υπάγονται στην ΚΟΠ, η οποία ενδεχομένως να διαθέτει τους πόρους για την 

ικανοποίησή τους εν πάση περιπτώσει. 

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Οργανισμού ημερ.8.6.2016, θα ζητούσε 

από όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΠ όπως αποστέλλουν 

τα αιτήματα τους μέσω της ΚΟΠ. Εντούτοις μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 

(Μάρτιος 2017) δεν έχει γίνει καμία τέτοια ενέργεια από τον Οργανισμό. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει να ζητά όπως τα αιτήματα από ποδοσφαιρικά 

σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΠ ή άλλα αιτήματα που σχετίζονται με το 

ποδόσφαιρο, προωθούνται στον Οργανισμό πάντοτε μέσω της ΚΟΠ. 

24. Πάγια Περιουσιακά στοιχεία. 

(α)  Μητρώο παγίων. Έχει παρατηρηθεί ότι το μηχανογραφημένο μητρώο 

παγίων παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις. Συγκεκριμένα, το λογισμικό σύστημα 

του μητρώου με το οποίο υπολογίζονται οι αποσβέσεις δεν αναγνωρίζει 

περιπτώσεις όπου το πάγιο είναι πλήρως αποσβεσμένο, με αποτέλεσμα σε τέτοιες 

περιπτώσεις να υπολογίζονται αποσβέσεις περισσότερες από το κόστος του 

παγίου. Τα λάθη από τη στρέβλωση αυτή στη συνέχεια εντοπίζονται και 

διορθώνονται από το αρμόδιο προσωπικό, παρόλα αυτά παρατηρήθηκαν 

περιπτώσεις λαθών που παρέμειναν αδιόρθωτα. Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί 

ότι τηρούνται στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τη συντήρηση των παγίων 

του Οργανισμού.   
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Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει άμεσα να αναβαθμίσει το λογισμικό σύστημα του 

μηχανογραφημένου μητρώου παγίων, έτσι ώστε αυτό να είναι αξιόπιστο. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα 

συμβόλαια συντήρησης (ημερομηνία λήξης, κόστος κ.λ.π), το πραγματικό κόστος 

συντήρησης, τη σελίδα μητρώου προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και τις 

άδειες χρήσης. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης του 

συστήματος προβλέπεται και αναβάθμιση του μητρώου Πάγιων. 

(β)  Φυσική καταμέτρηση παγίων.  Η τελευταία φυσική καταμέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ολοκληρώθηκε στις 13.5.2016.  

Από την εν λόγω καταμέτρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν υιοθετήθηκε η εισήγηση των 

Εσωτερικών Ελεγκτών, η οποία περιλαμβάνεται στην Έκθεση Εσωτερικού 

Ελέγχου για τις διαδικασίες που διέπουν τη Διαχείριση Παγίων του Δεκέμβρη 2006 

και η οποία αφορά  στην ετοιμασία έκθεσης από τον υπεύθυνο μητρώου η οποία 

να παραδίδεται στον Λογιστή του Οργανισμού μετά από την επίβλεψη/έλεγχο κάθε 

καταμέτρησης και στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, το μέγεθος του δείγματος, η μέθοδος που ακολουθήθηκε, καθώς 

και τα συμπεράσματα από τις καταμετρήσεις (π.χ. αναλυτική επεξήγηση για τυχόν 

διαφορές στο ύψος των αποθεμάτων του μητρώου, καθώς και τις διορθωτικές 

ενέργειες για  ρύθμιση τους). 

Σύσταση:  Είναι σημαντικό ο Οργανισμός να εφαρμόσει την εισήγηση των 

εσωτερικών ελεγκτών, αναφορικά με την υποβολή της έκθεσης από τον υπέυθυνο 

του μητρώου παγίων στον Λογιστή του Οργανισμού, ώστε τυχόν διαφορές στα 

αποθέματα να τυγχάνουν έγκαιρου εντοπισμού και κατάλληλων διορθωτικών 

ενεργειών. Η Υπηρεσία μας επίσης εισηγείται όπως η φυσική καταμέτρηση να 

γίνεται και να ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε χρονιάς. 

(γ) Αθλητικό Μουσείο. Στα πάγια του Οργανισμού εξακολουθούσε να 

παρουσιάζεται ως στοιχείο πάγιου ενεργητικού το ποσό που δαπάνησε ο ΚΟΑ για 

βελτιωτικά έργα στο κτίριο του Αθλητικού Μουσείου, που ανέρχεται συνολικά σε 

€551.762, και το οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λευκωσίας στον Οργανισμό 

με σκοπό τη δημιουργία Αθλητικού Μουσείου. Επειδή, ο Οργανισμός ποτέ δεν 

λειτούργησε το Αθλητικό Μουσείο, ο Δήμος Λευκωσίας ζήτησε την επιστροφή του 
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κτιρίου, το οποίο επιστράφηκε στον Δήμο Λευκωσίας χωρίς, ωστόσο το ποσό να 

διεκδικηθεί ποτέ το ποσό που δαπάνησε ο ΚΟΑ για βελτιωτικές εργασίες το οποίο 

και κεφαλαιοποιήθηκε.  

Σύσταση:  Τα ΔΣ θα πρέπει να απευθυνθεί στον νομικό του σύμβουλο για 

διεκδίκηση του πιο πάνω ποσού που δαπανήθηκε για βελτίωση του κτιρίου από 

τον Δήμο Λευκωσίας και να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα εξετάσει τις 

συμβάσεις και τη δυνατότητα ανάκτησης του κόστους. 

25. Προσφορές.   

(α) Ξύλινο Δάπεδο Αφροδίτη στην Πάφο – Ανάγκη αντικατάστασης του. Με 

επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) του Οργανισμού προς τον Νομικό του 

Σύμβουλο ημερ. 31.5.2016, ζητήθηκε η άποψη του ως προς το κατά πόσο ο 

Οργανισμός μπορούσε να προχωρήσει άμεσα στη σύναψη νέου συμβολαίου για 

την αντικατάσταση του δαπέδου με διαφορετικό εργολάβο από τον υφιστάμενο 

Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων είναι σε ισχύ 

και λήγει στις 2.10.2019. 

Με επιστολή της Υπηρεσίας μας ημερ. 8.6.2016 προς τον Αν. ΓΔ του ΚΟΑ, 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: (α) Με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

είχε υποχρέωση κατά την πιο πάνω περίοδο να προβαίνει σε επιδιορθώσεις του 

δαπέδου, όπου αυτό έχει υποστεί είτε φυσική φθορά είτε φθορά λόγω της 

αθλητικής του χρήσης. (β) Η συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 

2.10.2019. (γ) Η τελευταία ετήσια συντήρηση είχε διεξαχθεί από τον Ανάδοχο το 

2011, ενώ ο τελευταίος έλεγχος της κατάστασης έγινε από τον ίδιο στις 

26.10.2012, κατά παράβαση των προνοιών της σύμβασης, με αποτέλεσμα το 

ξύλινο δάπεδο να μην μπορεί να συντηρηθεί και να χρήζει άμεσης 

αντικατάστασης. (δ) Ο ΚΟΑ δεν προχώρησε στην εξόφληση του ενδιάμεσου 

πιστοποιητικού πληρωμής του Αναδόχου αρ. 2, συνολικού ποσού €17.215, 

εξαιτίας της απόκλισης ορισμένων παραμέτρων – όπως διαπιστώθηκε από τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων – του δαπέδου, από τις προβλεπόμενες 

στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Ανάδοχος να υποβάλει απαίτηση – μέσω 

δικηγόρου – για την εξόφλησή του. (ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

αποφάσισε στις 27.11.2012, όπως προχωρήσει στην εξόφληση του πιο πάνω 
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πιστοποιητικού πληρωμής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: O Ανάδοχος να 

ετοιμάσει προηγουμένως έγγραφο προς τον ΚΟΑ με λεπτομερή κατάλογο 

προβλημάτων, ταυτόχρονα να δεσμευτεί για την αποκατάστασή τους σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Οργανισμού, ώστε το δάπεδο να πληροί τις απαιτήσεις της 

FIBA και, τέλος, να καταβάλει τα έξοδα τυχόν επιδιορθώσεων. Λόγω της μη 

ανταπόκρισης του Αναδόχου μέχρι σήμερα, αφενός τα προβλήματα που υπήρχαν 

στο δάπεδο αυξήθηκαν – λόγω και της μη συντήρησής του έκτοτε από τον 

Ανάδοχο – με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον θέμα ασφάλειας των αθλητών και, ως 

εκ τούτου, το δάπεδο να χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Σημειώνεται ότι, το εν 

λόγω πιστοποιητικό πληρωμής παραμένει απλήρωτο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι η 

διαχείριση/επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν ήταν ικανοποιητική, με 

αποτέλεσμα το δάπεδο να αφεθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς 

συντήρηση και, ως εκ τούτου, να χρειάζεται η αντικατάσταση του, ενώ η περίοδος 

ευθύνης ελαττωμάτων/συμβατικής ημερομηνίας λήξης της σύμβασης είναι ακόμη 

σε ισχύ και λήγει στις 2.10.2019.  

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προχωρήσει σε 

διοικητική έρευνα για διαπίστωση τυχόν λαθών και παραλείψεων που έγιναν 

καθώς και των ατόμων που ευθύνονται. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, για την 

αντιμετώπιση τυχόν νομικών/συμβατικών προβλημάτων που ενδεχομένως να 

προκύψουν λόγω της σύναψης νέου συμβολαίου για την αντικατάσταση του 

δαπέδου με διαφορετικό εργολάβο, εφόσον η υφιστάμενη σύμβαση παραμένει σε 

ισχύ μέχρι τις 2.10.2019, ζητηθεί η καθοδήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Οργανισμού. 

Στις 12.12.2016, ο Αν. ΓΔ του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι οι Νομικοί Σύμβουλοι 

του Αναδόχου ενημέρωσαν τον Οργανισμό ότι η εν λόγω εταιρεία έχει διαλυθεί με 

την απόφαση υπ΄ αριθμόν 331/2016 του Πλημμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

και ως εκ τούτου αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε υποχρέωση. Μάς 

πληροφόρησε επίσης ότι ο ΚΟΑ, πέραν του ποσού κράτησης των €6.000 που δεν 

καταβλήθηκε, θα προσπαθήσει να κατακρατήσει και το ποσό των €12.250 της 

εγγυητικής πιστής εκτέλεσης, για κάλυψη της ζημιάς που υπέστη. Παράλληλα, ο 

ΚΟΑ ήρθε σε επαφή με την κατασκευάστρια εταιρεία του δαπέδου στην Ιταλία, 
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ζητώντας της όπως αξιολογήσει το εν λόγω δάπεδο και πληροφορήσει τον 

Οργανισμό, κατά πόσο είναι δυνατή η επισκευή του.  

Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός δεν μας έχει πληροφορήσει για τις εξελίξεις όσον 

αφορά τις πιο πάνω ενέργειες που προτίθετο να προβεί, καθώς επίσης και για τις 

ενέργειες του σχετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για διεξαγωγή 

διοικητικής έρευνας για τη διαπίστωση τυχόν λαθών και παραλείψεων που έγιναν 

στον χειρισμό της σύμβασης και για τα άτομα που ευθύνονται. 

Σύσταση: Στις συμβάσεις προμήθειας/τοποθέτησης και συντήρησης δαπέδων 

ή/και άλλου εξοπλισμού σε αθλητικούς χώρους του Οργανισμού, για τους οποίους 

προνοείται στη σύμβαση η απαιτούμενη συχνότητα συντήρησης τους, θα πρέπει 

να ασκείται ο απαραίτητος έλεγχος εκ μέρους του Οργανισμού, ώστε να 

αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι γενικά 

ασκείται έλεγχος συχνότητας συντήρησης στα έργα και πώς η συγκεκριμένη 

περίπτωση αποτελεί εξαίρεση. 

(β) Στάδιο «Τάσος Μάρκου» - Ανακατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου – 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αν. Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) του 

Οργανισμού υπέβαλε επιστολή στην Υπηρεσία μας στις 21.7.2016, κατόπιν 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΚΟΑ, επισυνάπτοντας σχετικό 

σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του Οργανισμού για το πιο πάνω θέμα, 

ζητώντας τις απόψεις/εισηγήσεις μας. 

Με επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Αν. ΓΔ του ΚΟΑ ημερ. 12.8.2016, 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: (α) Στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον Διεθνή 

Σύνδεσμο Αθλητικών Ομοσπονδιών (IAAF) για το συνθετικό ταρτάν του Σταδίου, 

καθορίζεται ότι το εν λόγω προϊόν ικανοποιεί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του 

Κανονισμού 140 της IAAF για τους σχετικούς Αγώνες, σημειώνοντας ότι η 

ανάλογη Κατασκευαστική Κατηγορία είναι η 5η, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή 

Αγώνων μέχρι το Εθνικό Επίπεδο. (β) Η πιο πάνω κατάταξη του ταρτάν δεν 

συνάδει με τη διαβεβαίωση του Δημάρχου Παραλιμνίου, όπως παρατέθηκε στην 

επιστολή του προς την τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΚΟΑ 

ημερ. 17.7.2015, ότι δηλαδή όσον αφορά το ταρτάν, το Στάδιο μπορεί να 

εξασφαλίσει πιστοποίηση ως Class 2, δηλαδή για Διεθνείς Αγώνες, και όχι ως 
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Class 1 (Ολυμπιακοί ή Παγκόσμιοι Αγώνες), ως οι πρόνοιες της σύμβασης. (γ) Η 

θέση της Υπηρεσίας μας, όπως αναφέρθηκε στον Δήμαρχο και στον Πολιτικό 

Μηχανικό του Δήμου Παραλιμνίου καθώς και στον εκπρόσωπο του ΚΟΑ, ήταν ότι 

η τροποποίηση αυτή, δηλαδή η υποβάθμιση της Τάξης του Σταδίου, από Class 1 

σε Class 2, θα μπορούσε να γίνει, νοουμένου ότι τόσο ο Δήμος Παραλιμνίου όσο 

και ο ΚΟΑ προχωρούσαν σε διαπραγμάτευση με τον Εργολάβο και κατέληγαν σε 

συμφωνία, σχετικά με την πιο πάνω αλλαγή αφενός και, αφετέρου, με καθορισμό 

νέου – μειωμένου – τελικού κόστους εξαιτίας της αλλαγής αυτής. Επίσης, θα 

έπρεπε να συμφωνήσουν και σε νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. (δ) 

Όσον αφορά το θέμα της διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων του συνθετικού 

τάπητα στίβου, κατόπιν της αλλαγής που έγινε από Class 1 σε Class 2, 

εκφράσαμε την άποψη ότι με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης, ο Εργολάβος είχε 

συμβατική υποχρέωση να προχωρήσει στους εν λόγω εργαστηριακούς ελέγχους, 

οι οποίοι θα πιστοποιήσουν κατά πόσο η συνολική ποιότητα του συστήματος του 

στίβου πληροί τις προδιαγραφές/κριτήρια που είχαν καθοριστεί. (ε) Όλες οι 

κακοτεχνίες/αστοχίες/ελαττώματα που καταγράφηκαν στο πιο πάνω σημείωμα των 

ΤΥ του Οργανισμού θα έπρεπε να επιδιορθωθούν/ αποκατασταθούν, ως οι 

πρόνοιες της σύμβασης. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός παραπέμψει το θέμα 

που προέκυψε με την αλλαγή της Τάξης του συνθετικού τάπητα στίβου, από Class 

1 σε Class 2, στον Νομικό του Σύμβουλο για γνωμάτευση, ειδικά για το κατά πόσο 

επηρεάζεται το ύψος του ποσού της επιχορήγησης που ο Οργανισμός είχε 

εγκρίνει και καταβάλει μέχρι τότε στον Δήμο και, εάν θα έπρεπε να μειωθεί – και 

πόσο – με βάση τα νέα δεδομένα. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως το ΔΣ του 

Οργανισμού αξιολογήσει τα δεδομένα με βάση και την εν λόγω γνωμάτευση και, 

ανάλογα να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες του αναφορικά με την πιο 

πάνω επιχορήγηση, ενημερώνοντας ανάλογα και την Υπηρεσία μας.  

Ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μας πληροφόρησε στις 26.10.2016 ότι σε συνάντηση με 

τον Δήμο, αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο ότι θα αποστείλει επιστολή στον 

Εργολάβο για να προβεί άμεσα στην επιδιόρθωση του τάπητα, σύμφωνα με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, επειδή δεν ενήργησε άμεσα ο Δήμος, ο 

Οργανισμός εξέφρασε την ανησυχία του για το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων έληγε στις 4.12.2016. 
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Με επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο ημερ. 17.11.2016, ζητήσαμε 

όπως ενημερωθεί το συντομότερο τόσο η Υπηρεσία μας όσο και ο ΚΟΑ 

αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες ο Δήμος προέβη ή/και προτίθετο να προβεί 

για την επίλυση του προβλήματος, με βάση τα όσα είχαν συμφωνηθεί με τον ΚΟΑ, 

καθώς και με βάση τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου μας κοινοποίησε επιστολή του προς τον Αν. ΓΔ του 

ΚΟΑ ημερ. 29.11.2016, στην οποία ανέφερε τα ακόλουθα: (α) Τα προβλήματα που 

έχουν εντοπιστεί στο έργο αποτελούν σοβαρά ελαττώματα/κακοτεχνίες/αστοχίες, 

τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν κατάλληλα με εργοστασιακούς ελέγχους από 

τον εργολάβο, το κόστος των οποίων θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος και, να 

προτείνει ανάλογα με αυτά, λύσεις. (β) Ο Υπεργολάβος του κυρίως Εργολάβου 

έχει αποδεχθεί ουσιαστικά την ευθύνη για τις κακοτεχνίες του συνθετικού τάπητα. 

(γ) Ο Δήμος έχει αναθέσει τον χειρισμό της υπόθεσης στον Νομικό του Σύμβουλο, 

ώστε να γίνουν οι ανάλογοι χειρισμοί, στη βάση της υπογραφείσας σύμβασης με 

τον Εργολάβο. (δ) Με βάση τις απαιτήσεις της IAAF, το Στάδιο έχει πιστοποιηθεί 

στην κατηγορία Class 2, κατασκευαστική κατηγορία 5, αφού δεν ήταν εφικτή η 

πιστοποίηση του για ανώτερες κατηγορίες, εξαιτίας της υφιστάμενης κατάστασης 

του Σταδίου, των διαστάσεων του, των κτηριακών εγκαταστάσεων, του χώρου 

προθέρμανσης και του εξοπλισμού. (ε) Ο Υπεργολάβος παρέδωσε στον ΚΟΑ 

πιστοποιητικό για την καταλληλότητα του στίβου και της γραμμογράφησης, για 

Διεθνείς Αγώνες. 

Η Υπηρεσία μας αναμένει ενημέρωση από τον ΚΟΑ σχετικά με την εισήγηση μας 

για παραπομπή του θέματος που προέκυψε με την αλλαγή της Τάξης του 

συνθετικού τάπητα στίβου, από Class 1 σε Class 2, στον Νομικό του Σύμβουλο 

για γνωμάτευση, ειδικά για το κατά πόσο το ύψος του ποσού της επιχορήγησης θα 

πρέπει να μειωθεί, καθώς επίσης και για την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. 

Σύσταση: Η έγκριση της επιχορήγησης από τον ΚΟΑ ενός έργου διέπεται από 

συγκεκριμένα κριτήρια/προϋποθέσεις, τα οποία ο Οργανισμός οφείλει να 

βεβαιώνεται ότι τηρούνται αυστηρά, προτού καταβάλει το ποσό της επιχορήγησης. 

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τους επιχορηγούμενους κατά την υλοποίηση των 

έργων, να ανακαλείται η έγκριση, μέχρι τη συμμόρφωση τους. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι συμφωνεί με 

τα πιο πάνω. Συμπληρωματικά μάς πληροφόρησε ότι ο Εργολάβος, αποδέχθηκε 

την ευθύνη για τις αστοχίες και κακοτεχνίες που παρουσιάζει ο πλαστικός τάπητας 

στίβου και, ήδη προχωρεί στην αντικατάστασή του, με δικά του έξοδα. Θέση του 

Οργανισμού ωστόσο εξακολουθεί να είναι ότι προτού γίνει η πιο πάνω 

αντικατάσταση, θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να δώσει οδηγίες στον Εργολάβο 

για τη διεξαγωγή όλων των σχετικών εργαστηριακών και επί τόπου ελέγχων όλων 

των στρώσεων του συστήματος, με σκοπό να καταδειχθεί η έκταση του 

προβλήματος και να καθοριστεί η διαδικασία ανακατασκευής, ώστε να αποφευχθεί 

η συνολική αστοχία του συστήματος από πιθανές αστοχίες των υποκείμενων 

στρώσεων. Ενδεχομένως μάλιστα να προκύψουν και ευθύνες των μελετητών. 

Περαιτέρω, μας ανέφερε ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει συγκεκριμένα 

κριτήρια/προϋποθέσεις στις επιχορηγήσεις που παραχωρεί, υιοθετώντας 

ταυτόχρονα τα έγγραφα της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για εργολαβικά 

συμβόλαια. Με βάση τα έγγραφα αυτά, οι πληρωμές προς τους Εργολάβους 

καταβάλλονται ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

– και υπό προϋποθέσεις – που η επιχορήγηση δίδεται προκαταβολικά, και πάλιν η 

Αναθέτουσα Αρχή αποδεσμεύει τις πληρωμές προς τον Εργολάβο, ανάλογα με 

την πρόοδο του έργου, συνήθως σε μηνιαία βάση. 

(γ) Ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και 

ΑΠΟΛΛΩΝ στη Λεμεσό (σχετική είναι επίσης η παράγραφος 15(ε)). 

(i) Έγγραφα Διαγωνισμού. Με επιστολή μας προς τον Αν. Γενικό 

Διευθυντή του Οργανισμού ημερ. 28.9.2016, σημειώσαμε ότι ο 

Σύμβουλος Μελετητής (ΣΜ) του έργου, ο οποίος είχε διοριστεί από τα 3 

πιο πάνω Σωματεία, παρέδωσε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Οργανισμού για έλεγχο τα έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμού για 

υλοποίηση του έργου, για τα οποία παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: (α) Για 

τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τους Ανελκυστήρες 

περιλήφθηκαν στο Δελτίο Ποσοτήτων μόνο συγκεκριμένα Ποσά 

Βασικού Κόστους (ΠΒΚ), χωρίς να δίνεται ανάλυση των ποσοτήτων των 

εν λόγω εργασιών. Επίσης, δεν υποβλήθηκαν στον ΚΟΑ η μελέτη, τα 

σχέδια και οι προδιαγραφές για τις εν λόγω εργασίες. Σημειώσαμε ότι τα 

ΠΒΚ ανέρχονται στις €2.300.000 (Ηλεκτρολογικές εργασίες), 
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€1.300.000 (Μηχανολογικές εργασίες) και €150.000 (Ανελκυστήρες), 

ενώ περιλαμβάνονταν επίσης ποσά ύψους €400.000 και €100.000 για 

απρόβλεπτα και αυξήσεις εργατικών – υλικών αντίστοιχα. Δηλαδή, για 

εργασίες σημαντικής αξίας, το συνολικό κόστος των οποίων εκτιμάτο σε 

€4.250.000, δεν είχαν υποβληθεί οι μελέτες/σχέδια/προδιαγραφές. (β) Η 

άδεια οικοδομής είχε εξασφαλιστεί από τα Σωματεία στις 13.7.2016, 

ωστόσο επειδή δεν καταβλήθηκαν τα δικαιώματα ύψους €123.296, αυτή 

δεν εκδόθηκε.  

 Ενόψει των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για το 

έργο – το οποίο δεν είχε αδειοδοτηθεί μέχρι τότε –, θα προκηρυσσόταν 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την κατασκευή του, χωρίς να έχουν 

ετοιμαστεί οι μελέτες για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τους 

Ανελκυστήρες που περιλαμβάνονται ως ΠΒΚ στο ΔΠ, με σοβαρό 

ενδεχόμενο να καθυστερήσει η προκήρυξη των διαγωνισμών για την 

εκτέλεση τους και η ανάθεση των συμβάσεων να γίνει μετά την 

ημερομηνία έναρξης του κατασκευαστικού συμβολαίου, εκφράσαμε την 

άποψη ότι η ενέργεια αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στο να 

προκαλέσει προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρόοδο των 

εργασιών του κυρίως συμβολαίου, με ενδεχόμενες απαιτήσεις του 

Αναδόχου για παράταση χρόνου με αποζημίωση. 

 Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως – για αποφυγή των πιο πάνω 

προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά κανόνα σε τέτοιες 

περιπτώσεις – η προκήρυξη των διαγωνισμών αυτών γίνει ταυτόχρονα 

με τον διαγωνισμό για ανάθεση των οικοδομικών εργασιών. 

Εισηγηθήκαμε επίσης όπως ενημερωθούν σχετικά τα 3 Σωματεία και ο 

ΣΜ του έργου για τις δικές τους ενέργειες. 

 Πέραν των πιο πάνω, στην επιστολή μας επισημάναμε το γεγονός ότι 

παραμένουν προς επίλυση τα σοβαρά θέματα της εξασφάλισης της 

χρηματοδότησης και του ελέγχου συμβατότητας της με την περί 

κρατικών ενισχύσεων εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και τα 

υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση 

της Υπηρεσίας μας για τον ΚΟΑ, όπως τέθηκαν και συζητήθηκαν στη 

σχετική σύσκεψη που διεξήχθη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 26.8.2016 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΚΟΑ 

 

149 
 

και, όπως τα παρέθεσε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στην 

επιστολή του ημερ. 20.9.2016 προς τον Γραμματέα της Προεδρίας, η 

οποία κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό. 

(ii) Θέσεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ). 

Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή του ΕΕΚΕ ημερ. 20.9.2016, η 

χρηματοδότηση του πιο πάνω έργου αναμφίβολα αποτελεί κρατική 

ενίσχυση και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική περί 

των κρατικών ενισχύσεων νομοθεσία, η εν λόγω κρατική ενίσχυση θα 

πρέπει να τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), ειδικά 

ως προς τη συμβατότητα του έργου με την εσωτερική αγορά της 

Ένωσης, ώστε να είναι νόμιμη.  

 Ο ΕΕΚΕ σημειώνει στην επιστολή του ότι τα πιο κάτω προβληματικά 

σημεία θα απασχολήσουν την ΕΕ, όταν η υπόθεση τεθεί ενώπιον της: 

(α) Παραχωρούνται στα 3 Σωματεία υπερβολικά οικονομικά 

πλεονεκτήματα καθότι, ενώ αυτά δεν θα συνεισφέρουν στα έξοδα 

κατασκευής του γηπέδου, θα αναλάβουν τη διαχείρισή του, μέσω 

εταιρείας διαχείρισης, χωρίς να επιστρέφεται οποιοδήποτε όφελος στο 

κράτος, που θα καταβάλει το σύνολο της χρηματοδότησης. (β) 

Εγκαθιδρύεται ένα προτιμησιακό καθεστώς, ως προς τη χρήση του 

γηπέδου, υπέρ των 3 Σωματείων, στοιχείο το οποίο θα προβληματίσει 

την ΕΕ. (γ) Οι μέτοχοι της εταιρείας διαχείρισης ταυτίζονται με τους 

χρήστες της υποδομής, ενώ υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, οι 

χρήστες της υποδομής θα έπρεπε να καταβάλλουν αγοραίο τέλος για τη 

χρήση της. (δ) Η γη που παραχωρείται στα 3 Σωματεία είναι 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την ανέγερση του έργου και, ως 

εκ τούτου, ενδέχεται να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας της 

ενίσχυσης, καθώς επίσης και η αρχή του περιορισμού της ενίσχυσης 

στην απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον 

οποίο αυτή παραχωρείται. (ε) Με βάση το ιδρυτικό έγγραφο της 

εταιρείας διαχείρισης, εγείρονται ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις 

των 3 Σωματείων για ενδεχόμενη άσκηση και άλλων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, στον χώρο που τους έχει εκμισθωθεί. (στ) Εφόσον το 

κράτος θα χρηματοδοτήσει ολόκληρο το κόστος της επένδυσης, θα 
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πρέπει τα κέρδη από την εκμετάλλευση του έργου να επιστρέφονται στο 

κράτος, και όχι να καταλήγουν στους χρήστες της υποδομής, οι οποίοι 

δεν θα συνεισφέρουν στην κατασκευή του έργου. 

 Καταλήγοντας, ο ΕΕΚΕ εισηγείται τα ακόλουθα, προς άρση των πιο 

πάνω αδυναμιών: 

 (α)   Να σχεδιαστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η διαχείριση του 

γηπέδου ώστε να συμμετέχει σε αυτά και το κράτος και να 

διασφαλίζεται ότι τα κέρδη που θα προκύπτουν από τη χρήση του 

έργου θα καταλήγουν στο κράτος. (β) Να διασφαλιστεί ότι η 

παραχωρηθείσα κρατική γη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εν 

λόγω αθλητική υποδομή και όχι για άλλους σκοπούς, που έχουν 

περιληφθεί στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας διαχείρισης. (γ) Να 

προβληθεί στην ΕΕ ο σκοπός κοινής ωφελείας του έργου. (δ) Να τεθεί 

υπόψη της ΕΕ το γεγονός ότι το γήπεδο θα διαθέτει υπερσύγχρονη 

υποδομή που θα φιλοξενεί και αγώνες ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 

επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή στην πόλη της 

Λεμεσού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι λόγω του ψηλού κόστους του 

έργου, θα ήταν αδύνατη η κατασκευή του χωρίς κρατική ενίσχυση 

καθότι, η χρηματοδότηση του από ιδιώτη επενδυτή δεν θα ήταν 

ελκυστική. (ε) Να συνομολογηθούν σε γραπτές συμφωνίες – ανάμεσα 

στο κράτος και τα εμπλεκόμενα μέρη – οι πιο πάνω επισημάνσεις, οι 

οποίες θα μπορούσαν να τεθούν υπόψη της ΕΕ για την υποστήριξη του 

αιτήματος. 

 Μέχρι τις 4.5.2017, η ΕΕ δεν είχε λάβει οποιαδήποτε απόφαση για το 

θέμα. 

 Αναφέρουμε ότι με βάση τα πρακτικά της σύσκεψης στο Προεδρικό 

ημερ. 26.8.2016, δεν θα πρέπει να υπάρξει κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την ανέγερση του γηπέδου από την Αναθέτουσα Αρχή, 

δηλαδή τον ΚΟΑ, σε περίπτωση που προκηρυχθεί ο εν λόγω 

διαγωνισμός, εάν δεν ικανοποιηθούν προηγουμένως οι διάφορες 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, όπως και η εξασφάλιση τόσο της 
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έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, για να εγγυηθεί το κράτος τη 

χρηματοδότηση του έργου από την Τράπεζα Κύπρου, όσο και της ΕΕ. 

Σύσταση: Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανέγερση του γηπέδου να γίνει 

μόνο όταν ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στη σύσκεψη του 

Προεδρικού ημερ. 26.8.2016 και, εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση από την ΕΕ για 

την κρατική ενίσχυση/χρηματοδότηση του έργου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε σε συνεδρία στο Προεδρικό Μέγαρο 

στις 27.3.2017, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναμένεται να 

καταβάλει, ως χορηγία στον ΚΟΑ, το χρηματικό ποσό των €123.296, για 

σκοπούς εξόφλησης των δικαιωμάτων έκδοσης της άδειας οικοδομής.  

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και οι σχετικές προδιαγραφές έχουν ήδη 

υποβληθεί και επίκειται η προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τόσο τις οικοδομικές όσο και τις ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες. Τα έγγραφα διαγωνισμού έχουν ήδη υποβληθεί στην Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων και στην Υπηρεσία μας.  

Όσον αφορά τα θέματα της χρηματοδότησης, τα χειρίζεται το Υπουργείο 

Οικονομικών και, τα θέματα ελέγχου της συμβατότητας της με την περί 

κρατικών ενισχύσεων εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τα χειρίζεται ο Έφορος 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

(ii) Ο Οργανισμός σέβεται τις θέσεις/απόψεις του ΕΕΚΕ, ως του καθ΄ ύλην 

αρμοδίου για θέματα κρατικών ενισχύσεων. 

(δ) Παράλειψη υποβολής εγγράφων διαγωνισμών του ΚΟΑ στην 

Υπηρεσία μας για την περίοδο από 1.1.2016 μέχρι σήμερα. Με επιστολή μας 

προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Οργανισμού ημερ. 9.5.2017, 

παρατηρήσαμε ότι για ένα σημαντικό αριθμό διαγωνισμών (αρ. 22), τους οποίους 

ο Οργανισμός είχε προκηρύξει κατά την πιο πάνω περίοδο, δεν μας είχαν 

υποβληθεί – ταυτόχρονα με την προκήρυξη – τα έγγραφα των εν λόγω 

διαγωνισμών, κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 11(1) των Κανονιστικών 

Διοικητικών Πράξεων Κ.Δ.Π.242/2012, με αποτέλεσμα να στερηθεί η Υπηρεσία 

μας της δυνατότητας προληπτικού ελέγχου, δηλαδή πριν την υποβολή των 

προσφορών. 
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Επισημάναμε ότι στο εν λόγω άρθρο της νομοθεσίας, προνοείται όπως αντίγραφα 

της προκήρυξης μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα με αντικειμενική 

εκτίμηση δαπάνης, κοινοποιούνται, ταυτόχρονα με την αποστολή της προκήρυξης για 

δημοσίευση, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στον Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Αν. ΓΔ του Οργανισμού όπως μάς 

υποβληθούν, το συντομότερο, τα έγγραφα των εν λόγω διαγωνισμών, για σκοπούς 

ελέγχου – έστω και εκ των υστέρων – από την Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με 

την αποστολή των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσει στην Υπηρεσία 

μας, ώστε να μας παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για τον προληπτικό έλεγχο τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι ο Οργανισμός 

θα μεριμνήσει ώστε όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών να αποστέλλονται στην 

Υπηρεσία μας και στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

(ε) Διαγωνισμός αρ. 19Δ/2015 – Provision, implementation, maintenance and 

operation of systems and equipment with the Public Private Partnership (PPP) 

Method, for the implementation of the Law 48(I)/2008 for the prevention and 

suppression of violence in sports (Κάρτα Φιλάθλου). Ο πιο πάνω διαγωνισμός 

προκηρύχθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων e-procurement στις 

20.5.2015 και, σύμφωνα με τους όρους του, θα ακολουθείτο κλειστή διαδικασία σε 

δύο στάδια, το στάδιο προεπιλογής (prequalification stage), κατά το οποίο θα ζητείτο 

η υποβολή αίτησης/ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον διαγωνισμό (request to 

participate) και το στάδιο ανάθεσης της σύμβασης (contract award stage), κατά το 

οποίο οι οικονομικοί φορείς που θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια 

συμμετοχής και θα προκρίνονταν στο δεύτερο στάδιο, θα καλούνταν από τον 

Οργανισμό να υποβάλουν προσφορά με τη μέθοδο των δύο φακέλων (Τεχνικού και 

Οικονομικού). Ως κριτήριο ανάθεσης καθορίστηκε η πλέον οικονομικά συμφέρουσα 

προσφορά, με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα και βαρύτητες για τη βαθμολογία της 

τεχνικής και της οικονομικής πρότασης κάθε οικονομικού φορέα. Ως τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 21.8.2015. Για τον 

διαγωνισμό είχαν υποβληθεί έξι προσφορές, από τις οποίες οι τέσσερις έτυχαν 

θετικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του Οργανισμού, ενώ οι 
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άλλες δύο αποκλείστηκαν από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Από τους 

τέσσερις πιο πάνω οικονομικούς φορείς, στους οποίους στάληκε πρόσκληση για 

συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, μόνο οι δύο ανταποκρίθηκαν, 

υποβάλλοντας προσφορά κατά τη λήξη της προθεσμίας που είχε καθοριστεί. Η ΕΑ, 

κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής πρότασης των 2 προσφοροδοτών, εισηγήθηκε το 

άνοιγμα των οικονομικών φακέλων και των δύο, εισήγηση που εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

και του οικονομικού μέρους των δύο προσφορών, η ΕΑ εισηγήθηκε την κατακύρωση 

του διαγωνισμού στην Κοινοπραξία Space Hellas – Hellenic Technical, εισήγηση την 

οποία υιοθέτησε το ΔΣ του Οργανισμού την 1.3.2016. 

Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, ο δεύτερος οικονομικός φορέας, 

εταιρεία Logicom Solutions Ltd, καταχώρισε προσφυγή (αρ. 13/2016) στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), κατά της απόφασης του Οργανισμού για 

κατακύρωση του διαγωνισμού στην Κοινοπραξία Space Hellas – Hellenic Technical, 

προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο εμπειρογνώμονας (key Expert 1) που προτάθηκε 

από τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα ως Project Manager και ο οποίος ανήκει στο 

Project Team του επιτυχόντα, δεν είχε ούτε τα απαιτούμενα από τους όρους του 

διαγωνισμού ακαδημαϊκά προσόντα, ούτε την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική 

πείρα. 

Η ΑΑΠ, εκδίδοντας την απόφαση της στις 30.5.2016, ανέφερε ότι ο πιο πάνω όρος 

είναι ουσιώδης, εφόσον τα πρόσωπα που θα εκτελέσουν τη σύμβαση δεν είναι άλλα 

από τους Key Experts. Συνεπώς, η θέση του Key Expert (Project Manager) δεν είναι 

ασήμαντη και, ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τα απαιτούμενα γι΄ αυτή προσόντα 

είναι αποφασιστικής σημασίας για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Επιπλέον ανέφερε ότι η πλήρωση των ελάχιστων απαιτουμένων προϋποθέσεων 

συμμετοχής σε σχέση με τους βασικούς εμπειρογνώμονες ενός έργου, αποτελεί εξ’ 

ορισμού ουσιώδη όρο. Ενόψει των πιο πάνω, η ΑΑΠ αποφάσισε ομόφωνα ότι η 

προσφυγή της εταιρείας Logicom Solutions Ltd επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ακυρώνεται. 

Στη συνέχεια, με βάση την απόφαση της ΑΑΠ, το ΔΣ του Οργανισμού παρέπεμψε το 

θέμα στην ΕΑ για επανεξέταση. Η ΕΑ, αφού ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες από 

την Κοινοπραξία Space Hellas – Hellenic Technical, οι οποίες και δόθηκαν, σε 

συνεδρία της στις 23.8.2016 αποφάσισε ότι οι δύο πιο πάνω οικονομικοί φορείς δεν 
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πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού και, επομένως, ο διαγωνισμός θα έπρεπε 

να ακυρωθεί. Υιοθετώντας την εισήγηση αυτή, το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε την 

ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης των δύο 

οικονομικών φορέων με τους όρους του διαγωνισμού. 

Ενόψει της απόφασης αυτής, ο δεύτερος οικονομικός φορέας, εταιρεία Logicom 

Solutions Ltd, καταχώρισε νέα προσφυγή (αρ. 54/2016) στην ΑΑΠ, αμφισβητώντας 

τη νομιμότητα της απόφασης του Οργανισμού να κρίνει την προσφορά του ως μη 

αποδεκτή και, στη συνέχεια να ακυρώσει τον διαγωνισμό. Παράλληλα, και ο άλλος 

οικονομικός φορέας, Κοινοπραξία Space Hellas – Hellenic Technical, καταχώρισε 

προσφυγή (αρ. 57/2016) στην ΑΑΠ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης 

του Οργανισμού να κρίνει την προσφορά του ως μη πληρούσα ουσιώδεις όρους του 

διαγωνισμού και, στη συνέχεια να ακυρώσει τον διαγωνισμό. 

Η ΑΑΠ, μετά από ενδελεχή εξέταση των παραμέτρων πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν 

οι δύο προσφυγές (αρ. 54/2016 και αρ. 57/2016), προχώρησε στις 24.4.2017 στην 

έκδοση της απόφασης της, απορρίπτοντας και τις δύο προσφυγές και, 

επικυρώνοντας την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για ακύρωση του 

διαγωνισμού.  

Ενόψει των πιο πάνω, ο Οργανισμός προχωρεί στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, 

ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιούνιο 2017, αφού προηγουμένως 

τροποποιηθούν/ διορθωθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού, από τους ιδιώτες 

συμβούλους του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι η όλη διαδικασία 

– για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού – είναι σε εξέλιξη και οι νέοι σύμβουλοι 

ετοιμάζουν τα νέα έγγραφα διαγωνισμού. 

 

 

(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017 

 

REF.: ΗΟRΕPRE/LE170615.R01  

 



 

155 
 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 

    

Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
Yπόλοιπο      

€ 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €5.000  

1 30.010.001.004.027.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 6.191,78 

2 30.010.001.004.005.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 6.327,00 

3 30.010.001.004.040.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΣ-ΧΑΝΤΜΠΩΛ 6.349,74 

4 30.010.001.004.015.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 6.527,86 

5 30.010.001.001.007 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ.Ο.ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ 6.993,32 

6 30.010.001.001.036 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ- Π Ε Ο ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 7.916,19 

7 30.010.001.004.006.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 7.925,84 

8 30.010.001.004.005.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ - FUTSAL 8.078,21 

9 30.010.001.003.005 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ- ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ- Ν. Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ 8.757,04 

10 30.010.001.004.068.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 8.805,80 
11 30.010.001.003.011 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ- ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ- N.O. ΜΕΣΑ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
8.918,05 

12 30.010.001.001.052 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΠΑΓΚ. ΟΜΟΣΠ. ΤΖΟΥΤΟ 9.151,80 

13 30.010.001.003.006 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9.227,15 

14 30.010.001.004.026.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ -ΑΘΛ ΦΟΡΕΣ-ΣΩΜ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ-FUTSAL 9.372,61 

15 30.010.001.001.030 ΧΡΕΩΣΤΕΣ -ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΓΚΠΥ 9.391,45 

16 30.010.001.004.053.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11.914,00 

17 30.010.001.004.057.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΡΦΕΑΣ ΛΣΙΑΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12.389,98 

18 30.010.001.004.061.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΕΝΑΔ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 12.940,77 

19 30.010.001.001.009 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Π.Ο.Ε ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 12.980,20 

20 30.010.001.001.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ-ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΠΑΓΚ. ΕΡΑΣΙΤ. ΟΜΟΣΠ. ΤΖΟΥΤΟ 13.824,43 
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21 30.010.001.001.015 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΠΕΟΤΤ ΤW 13.833,64 

22 30.010.001.004.115.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13.836,44 

23 30.010.001.004.078.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ- ΣΩΜ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΝΤΜΠΩΛ 14.297,29 

24 30.010.001.004.019.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΣΠΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ-ΧΑΝΤΜΠΩΛ 15.994,46 

25 30.010.001.004.101.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 17.396,80 

26 30.010.001.001.010 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ.Ο. ΠΑΛΗΣ 17.632,77 

27 30.010.001.001.019 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ Ο ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ 18.600,44 

28 30.010.001.004.064.005 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΕΡ ΣΥΛΛ ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΑΦΟΥ-ΑΤΟΜ 19.342,09 

29 30.010.001.004.034.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 19.955,86 

30 30.010.001.004.123.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ- ΣΩΜ- ΠΑΦΟΣ FC-ΠΟΔΟΣΦ. 21.190,94 

31 30.010.001.001.026 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 25.161,86 

32 30.010.001.004.016.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΧΑΝΤΜΠΩΛ 25.901,58 

33 30.010.001.004.023.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΕΛ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 31.145,84 

34 30.010.001.001.022 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ. O. E. KΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 32.750,88 

35 30.010.001.001.023 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΚOEK- YΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 33.354,22 

36 30.010.001.001.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΚΟΑΒ* 34.413,07 

37 30.010.001.004.013.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΠΟΕΛ-FUTSAL 37.179,50 

38 30.010.001.004.066.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ-ΚΑΛΑΘ 39.072,78 

39 30.010.001.004.030.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 39.341,35 

40 30.010.001.004.035.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ-ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 43.145,36 

41 30.010.001.004.025.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΠΑΦΙΑΚΟΣ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 46.689,93 

42 30.010.001.004.013.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΠΟΕΛ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 49.346,49 

43 30.010.001.004.012.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΕΠ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 50.042,58 

44 30.010.001.001.025 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΚΟΕΑΣ* 50.800,66 

45 30.010.001.001.013 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-ΠΟΕΠΑ 54.209,31 

46 30.010.001.001.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-K O ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 56.746,74 

47 30.010.001.004.014.004 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ-FUTSAL 62.395,89 

48 30.010.001.004.013.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΠΟΕΛ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 63.060,50 

49 30.010.001.001.005 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-K O ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 64.391,98 
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50 30.010.001.001.011 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ.Ο. ΣΚΟΥΩΣ 66.721,88 
51 30.010.001.004.088.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΖΗΝΩΝΑΣ- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 
71.268,74 

52 30.010.001.004.014.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 82.536,10 

53 30.010.001.004.005.003 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ -ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 91.705,57 

54 30.010.001.001.020 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ. ΦΟΡΕΙΣ-ΟΜΟΣΠ.-Κ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 109.994,16 

55 30.010.001.004.014.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 112.517,29 

56 30.010.001.004.014.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 130.544,01 

57 30.010.001.004.054.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ- ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ- ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 132.382,38 

58 30.010.001.004.051.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 134.182,33 

59 30.010.001.004.001.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 145.301,90 

60 30.010.001.004.020.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΕΘΑ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 185.655,81 

61 30.010.001.004.024.001 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 198.149,80 

62 30.010.001.004.005.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ -ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 210.236,93 

63 30.010.001.004.013.002 ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΩΜ-ΑΠΟΕΛ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 264.519,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €5.000 3.130.931,27 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ €5.000 99.581,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 3.230.512,71 
   
   
   
   

 

 

 


