
   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.458.301, σε σύγκριση 

µε £27.148.002 το 2003, από τα οποία ποσό ύψους £19,25 εκ. (£26,07 εκ. το 

2003) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% των εσόδων του.  Η µείωση των 

εσόδων του κατά £6.689.701 (25%)  οφείλεται κυρίως στη µείωση της κρατικής 

χορηγίας κατά £6.824.131 (26%). 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £17.465.443, σε σύγκριση µε 

£16.814.458 το 2003, κυµάνθηκαν δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα (αύξηση 

κατά £650.985 ή 4%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν στις απολαβές προσωπικού κατά £161.989 

(17%), στα έξοδα λειτουργίας  ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων κατά 

£179.892 (20%), στις δαπάνες για τον Αθλητισµό για Όλους κατά £204.141 (39%) 

και στις αποσβέσεις κατά £163.445 (18%).   Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν στη 

δηµιουργία και βελτιώσεις µη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά 

£108.302 (4%) και στο Αθλητικό Υλικό κατά £56.322 (49%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα ύψους  

£2.992.858, σε σύγκριση µε £10.333.544 το 2003, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση 

£7.340.686.  Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους διατέθηκε ποσό £5,9 εκ., 

κυρίως για την ανέγερση ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζονται στον Ισολογισµό και όχι στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 
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 2004 2003 
Τρεχούµενο Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,59 

 
1,28 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 94% 96% 

Η σηµαντική µείωση στο τρεχούµενο ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 

οφείλεται στη µη έγκαιρη σύναψη δανείου ύψους £6 εκ. που είχε προϋπολογιστεί 

για το έτος, µε αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η αποπληρωµή πιστωτών 

ύψους £1,5 εκ. 

(ε) Κυβερνητικές εγγυήσεις. 

(i) Έκδοση χρεωγράφων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη 

χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Οργανισµού και για 

εξόφληση υφιστάµενων δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, αποφάσισε στη συνεδρία του ηµερ. 26.10.2000 

(αρ. απόφασης 52.555) να εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση 

χρεωγράφων από τον Οργανισµό, συνολικής ονοµαστικής αξίας £10 εκ.  

Από τη διάθεση των πιο πάνω χρεωγράφων κατά το έτος 2000 (κυρωτικός 

Νόµος αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), µε δηµοπρασία, εισπράχθηκε ποσό ύψους £9,6 εκ., 

το οποίο χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή διαφόρων δανείων. 

(ii) Παλαιό δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Εκκρεµεί το 

δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το υπόλοιπο του οποίου, µαζί 

µε τους δεδουλευµένους τόκους, στις 31.12.2004 ήταν £0,73 εκ. (£0,92 εκ. 

το 2003) και καλύπτεται από κυβερνητική εγγύηση που υπογράφηκε στις 

9.12.1999 από τον Υπουργό Οικονοµικών για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

(iii) Νέο δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Στις 23.9.2004 ο 

Οργανισµός συνήψε συµφωνία µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για την 

παροχή επιπρόσθετου δανείου ύψους £6 εκ., για να χρησιµοποιηθεί για το 

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του Προϋπολογισµού για το έτος 2004.  Ο 

Υπουργός Οικονοµικών συµφώνησε να εγγυηθεί την αποπληρωµή του 

δανείου.  Η συµφωνία εγγύησης κυρώθηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων µε τον κυρωτικό Νόµο αρ. 62(ΙΙΙ) του 2004, που 

δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2004.  

Ως αποτέλεσµα το δάνειο κατέστη διαθέσιµο από την Τράπεζα το 2005 και 

δεν παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του έτους. 
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(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2004 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 

του Οργανισµού ανέρχονταν σε £2,88 εκ., σε σύγκριση µε £3,23 εκ. το 2003. 

(ζ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε 

το 2003 στις πληρωµές για εκτελεσθείσα εργασία, παρατηρήθηκε επιβράδυνση 

των εργασιών, µε επακόλουθο την υποβολή σηµαντικών απαιτήσεων για 

αποζηµιώσεις από εργοληπτικές εταιρείες.  Ως παράδειγµα αναφέρονται 

υποβληθείσες αγωγές από δύο συγκεκριµένες εταιρείες για το συνολικό ποσό 

£1.920.177, για εκτελεσθείσες εργασίες και αποζηµιώσεις.  Επιπλέον υπάρχει 

απαίτηση ύψους £3,5 εκ. από τρίτη εταιρεία, µε την οποία ο Οργανισµός 

διαπραγµατεύεται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα αιτήµατα των εργολάβων 

αντιµετωπίζονται µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε µια προσπάθεια 

περιορισµού του τελικού ποσού που θα κληθεί ο Οργανισµός να καταβάλει.  Για 

το σκοπό αυτό έχει ορίσει Ad-Hoc επιτροπή η οποία σε συνεργασία µε τις 

Τεχνικές του Υπηρεσίες, τους συµβούλους των έργων και νοµικούς συµβούλους 

που έχει ορίσει, επιλαµβάνονται των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί.  

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε τους 

περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, 

ο Προϋπολογισµός για το 2004 έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι 30.9.2003.  Ο Οργανισµός τον υπέβαλε  στο  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 9.6.2003, το οποίο τον υπέβαλε στο 

Υπουργείο Οικονοµικών στις 10.6.2003. 

Μετά από απόφαση ότι το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τον Οργανισµό δεν 

θα υπερβαίνει τις £19.400.000, υποβλήθηκε στις 27.11.2003 στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός, ο οποίος και 

υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση στις 11.12.2003.  Στις 

7.1.2004 υποβλήθηκε στη Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 5.2.2004, και 

δηµοσιεύτηκε στις 20.2.2004.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2004. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι το πρόβληµα της καθυστέρησης 

παρατηρείται κάθε χρόνο και ο µόνος τρόπος επίλυσής του είναι η γρηγορότερη 

εξέταση και προώθηση του Προϋπολογισµού για έγκριση από τα Υπουργεία 

Παιδείας και Πολιτισµού και Οικονοµικών. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £1,06 εκ.  Το Νοέµβριο 

(1.11.2004) υποβλήθηκε συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για ποσό 

£1.057.023, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο την 1.12.2004 

(Αρ. Απόφασης 61.255) και τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 21.12.2004.  

Αρχικά ο συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού το Μάιο του 2004, ωστόσο, λόγω διαφόρων 

διαφοροποιήσεων του που ακολούθησαν η έγκριση του καθυστέρησε µέχρι την 

21.12.2004. 

4. Προσωπικό. 

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

υπαλλήλων.  Στις 31.12.2004 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 35 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 38 οργανικών θέσεων), έναν υπεράριθµο υπάλληλο, και 

6 έκτακτους.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές 

εισφορές στα διάφορα Ταµεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2004 2003 
 £ £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων 
υπαλλήλων 

 
566.400 

 
500.550 

Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων 
υπαλλήλων 

 
36.508 

 
29.866 

Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα 22.198 19.675 
13ος µισθός 47.967 42.876 
 673.073 592.967 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Σύνταξης 209.829 186.280 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 
και άλλα ωφελήµατα 

 
206.398 

 
148.064 

 1.089.300 927.311 
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(β) Επιπρόσθετα ο Οργανισµός κατά το 2004 απασχόλησε το ακόλουθο 

προσωπικό: 

 
Κατηγορία 

 Αριθµός 
Ατόµων 

  
Ιδιότητα  

  
Κόστος  

      £ 
Προσωπικό ιδιόκτητων 
Αθλητικών Χώρων 

  
34 

  
Μόνιµοι Εργάτες 

  
351.185 

Καθαρίστριες Γραφείων  3  Μόνιµες Καθαρίστριες  26.231 
Γυµναστές Α.Γ.Ο.  71  Συµβασιούχοι  406.750 
Γυµναστές Ε.Φ.  25  Συµβασιούχοι  149.723 
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  420  Συµβασιούχοι  595.850 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ (15-20)  18  Συµβασιούχοι  70.307 
Συνεργάτες και άλλοι  19  Συµβασιούχοι  85.732 
Σύνολο  590    1.685.778 

∆ιαπιστώθηκε ότι ενώ προσλαµβάνεται προσωπικό για συγκεκριµένα καθήκοντα, 

ο Οργανισµός τους αναθέτει διαφορετικά καθήκοντα. 

Ενώ εξασφαλίστηκε έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για αγορά 

υπηρεσιών από ένα γυµναστή για το Σχέδιο Ελέγχου Ιδιωτικών Γυµναστηρίων, του 

ανατέθηκαν επιπρόσθετα καθήκοντα και ευθύνες, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να 

εκτελέσει τα καθήκοντα για τα οποία δόθηκε η έγκριση για να προσληφθεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού 

χρησιµοποιεί υφιστάµενο προσωπικό για κάλυψη αναγκών πέραν αυτών που 

ορίζονται στη σύµβαση. 

(γ) Απασχόληση συνεργατών και άλλων συµβούλων. 

(i) Για καλύτερη παρακολούθηση και άσκηση ελέγχου, η Υπηρεσία µου 

επαναλαµβάνει προηγούµενη εισήγησή της όπως οι έκτακτοι συνεργάτες και 

σύµβουλοι ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 

• Στην κατηγορία εκείνων µε τους οποίους δηµιουργείται σχέση εργοδότη-

εργοδοτούµενου και οι όροι που θα διέπουν τη σύµβαση εργασίας θα 

πρέπει να συνάδουν µε τις πρόνοιες του σχετικού περί Ενηµέρωσης του 

Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους όρους που διέπουν τη 

σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµου αρ. 100(Ι)/2000 και η πρόσληψη 
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τους θα γίνεται σύµφωνα µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων 

στην Υπηρεσία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο 169 του 

1985, και 

• στην κατηγορία εκείνων που αφορούν συµβάσεις αγοράς υπηρεσιών και 

θα διέπονται από το Εναρµονισµένο Νοµοθετικό Πλαίσιο για τις 

Συµβάσεις στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (οι περί της 

Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµοι του 2003 

και 2004). 

Οι µισθοί και άλλα ωφελήµατα των έκτακτων υπαλλήλων θα πρέπει να 

παρακολουθούνται µε το ∆ελτίο Απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων, ενώ οι 

πληρωµές για την αγορά υπηρεσιών να παρακολουθούνται µε την τήρηση 

µητρώου συµβολαίων. 

Το περιεχόµενο των πιο πάνω συµβάσεων εργασίας και αγοράς υπηρεσιών 

δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τους πιο πάνω Νόµους. 

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στην πρόσληψη εκτάκτων, θα πρέπει να 

αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκεκριµένη διαδικασία 

πρόσληψης, η οποία να διέπεται από τις γενικές αρχές του διοικητικού 

δικαίου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια για τον 

ορθό διαχωρισµό όσων θεωρούνται εργοδοτούµενοι του Οργανισµού σε 

σχέση µε αυτούς από τους οποίους αγοράζονται υπηρεσίες, και για όσους 

δεν καταβάλλει ο Οργανισµός τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις θα ζητείται η 

υποβολή τιµολογίου για την εξόφλησή τους. 

(ii) Για ορισµένους από τους πιο πάνω, ενώ γίνονται συνεισφορές για το Ταµείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν γίνονται αποκοπές για φόρο εισοδήµατος. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι τους έχουν ζητηθεί να υποβάλουν τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να γίνονται οι σχετικές αποκοπές. 

(δ) Πρόσληψη έκτακτου υπαλλήλου. 

(i) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε  σε έκτακτη βάση, υπάλληλο για 

συγκεκριµένη θέση και τον τοποθέτησε  στην πρώτη  βαθµίδα  της  κλίµακας 

Α7.  Η  κλίµακα της  θέσης σύµφωνα µε το Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο δεν 
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εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο,   είναι Α5 (2η βαθµίδα), Α7, Α8 

επεκτεινόµενη κατά µια προσαύξηση.  Σε επόµενη συνεδρία του το 

∆ιοικητικό  Συµβούλιο αποφάσισε όπως  τοποθετήσει τον εν λόγω υπάλληλο 

στην κλίµακα Α8 συν µια προσαύξηση,  αναδροµικά από την ηµέρα της 

πρόσληψης του, χωρίς αιτιολογία και ενώ ο υποψήφιος κατείχε τα ελάχιστα 

προσόντα για τη θέση. 

(ii) Για τη θέση ζητήθηκε και λήφθηκε έγκριση από τη Βουλή.   Στη συνέχεια 

ετοιµάστηκε σχέδιο υπηρεσίας και τα απαιτούµενα προσόντα διευρύνθηκαν 

ώστε να περιλάβουν και προσόν, που κατά τη γνώµη µου, δεν συνάδει µε τα 

καθήκοντα της θέσης.  Τελικά προσλήφθηκε άτοµο µε το εν λόγω προσόν  

και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα που προνοούνται στο σχέδιο υπηρεσίας, 

χωρίς ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, να είναι σε θέση να τα διεκπεραιώσει. 

(ε) Ακαδηµαϊκά/εκπαιδευτικά προσόντα.  Εντοπίστηκε µια περίπτωση 

υπεύθυνου αθλήµατος του ΕΣΥΑΑ, ο οποίος, µαζί µε το ακαδηµαϊκό προσόν που 

απαιτείτο για την απασχόληση του, υπέβαλε για την πρόσληψή του πρόσθετα  

ακαδηµαϊκά/εκπαιδευτικά πιστοποιητικά τα οποία φαίνεται να µην είναι αυθεντικά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει ορίσει 

ερευνώντα Λειτουργό για να προβεί σε έρευνα για την αυθεντικότητα των 

πρόσθετων ακαδηµαϊκών προσόντων του. 

5. Υπηρεσιακές επισκέψεις στο εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 έγιναν διάφορα ταξίδια από µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και Λειτουργούς του Οργανισµού στο εξωτερικό, χωρίς την εκ των 

προτέρων έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, όπως προνοείται στην 

απόφαση του Υπουργικού  Συµβουλίου αρ. 58.569 ηµερ. 17.9.2003. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µε επιστολή του ηµερ. 8.2.2005 
πληροφόρησε τον Οργανισµό ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού συµφωνεί 
µε το αίτηµα του Οργανισµού όπως οι υπηρεσιακές επισκέψεις των Λειτουργών  
του ΚΟΑ στο εξωτερικό εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΟΑ και εκ 
των υστέρων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.  Ο Πρόεδρος του 
Οργανισµού µου ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µε επιστολή 
του ηµερ. 23.5.2005 τονίζει ότι για τον Πρόεδρο και Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου χρειάζεται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού.  Ωστόσο, η εκ 
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των προτέρων έγκριση των υπηρεσιακών λειτουργών των Ηµικρατικών 
Οργανισµών προνοείται στην πιο πάνω απόφαση του  Υπουργικού Συµβουλίου και 
ισχύει για όλους τους Ηµικρατικούς Οργανισµούς. 

Σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου κάθε υπέρβαση 
των εν λόγω κονδυλίων θα γίνεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργικού 
Συµβουλίου.  Το αρχικό ποσό του Προϋπολογισµού του άρθρου 01.06.09 Έξοδα 
για Υπηρεσιακές Επισκέψεις στο Εξωτερικό ήταν £32.000 και το συνολικό ποσό 
που δαπανήθηκε ήταν £48.170.  ∆εν δόθηκαν στην Υπηρεσία µου οποιαδήποτε 
στοιχεία ότι λήφθηκε έγκριση του Υπουργικού   Συµβουλίου για την πιο πάνω 
υπέρβαση. 

6. Έλεγχος χορηγιών. 

(α) Επιχορηγήσεις – αθλητικές κ.ά.  Κατά το 2004 παραχωρήθηκαν σε 
οµοσπονδίες και σωµατεία χορηγίες ύψους £4,8 εκ. σε σύγκριση µε £5,7 εκ. το 
2003.  Ο έλεγχος των χορηγιών αυτών, για εξακρίβωση του κατά πόσο αυτές 
υπολογίζονται ορθά και αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο 
παραχωρήθηκαν,  συνέχισε και κατά το 2004 να παρουσιάζει αδυναµίες. 

Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στις οµοσπονδίες χορηγία ύψους 
£2,7 εκ., σε σύγκριση µε  £2,9 εκ το 2003.  Πέραν του 50% του ποσού αυτού 
καταβάλλεται προκαταβολικά και ζητείται από τις οµοσπονδίες η προσκόµιση 
αποδεικτικών στοιχείων για τις πραγµατικές τους δαπάνες εκ των υστέρων. 

Σε σχετική εισήγησή µου όπως  ο Οργανισµός διενεργεί αποτελεσµατικό έλεγχο 

στις Οµοσπονδίες, µου ανέφερε επανειληµµένα στο παρελθόν ότι χρειάζεται 

τροποποίηση της Νοµοθεσίας, και ότι το θέµα  βρίσκεται στη Νοµική Υπηρεσία για 

νοµοτεχνική επεξεργασία. 

Ωστόσο το Νοέµβριο του 2004 οι Νοµικοί του Σύµβουλοι κατόπιν ερωτήµατος που 
τέθηκε σ’ αυτούς από τον Οργανισµό «Κατά πόσο θα µπορούσε ο έλεγχος των 
Οµοσπονδιών να γίνεται από τον ΚΟΑ µέσω Ελεγκτικού Γραφείου που θα 
συµβληθεί µε τον Οργανισµό µε αγορά υπηρεσιών», γνωµάτευσαν, ότι µε βάση τον 
περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµο του 1969 έως 1996 και των 
Κανονισµών, προκύπτει ξεκάθαρη νοµοθετική βούληση για αυστηρό έλεγχο των 
οικονοµικών και τεχνικών ενισχύσεων.  Ανέφεραν επίσης ότι ο νοµοθέτης 
καθιέρωσε µηχανισµό αποτελεσµατικού ελέγχου της παρεχόµενης οικονοµικής και 
τεχνικής βοήθειας και της διάθεσης των οικονοµικών και τεχνικών ενισχύσεων. 
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Με βάση την πιο πάνω γνωµάτευση ανατέθηκε από τον Οργανισµό σε ελεγκτικό 
οίκο ο έλεγχος των οµοσπονδιών, πράγµα στο οποίο η Υπηρεσία µου αναφερόταν 
για πολλά χρόνια στο παρελθόν ότι αποτελούσε αδυναµία του Οργανισµού. 

Ανέφερα ότι η καθυστέρηση αυτή αποτέλεσε τροχοπέδη στην προώθηση του 
σηµαντικού αυτού θέµατος για τον Οργανισµό. 

Όσον αφορά στα σωµατεία, δεν γίνεται οικονοµικός έλεγχος από τον Οργανισµό.  
Τα ποσά που εγκρίνονται και παραχωρούνται στα σωµατεία, υπολογίζονται µε 
βάση την αγωνιστική τους αξιολόγηση (κατάταξη) στα εθνικά πρωταθλήµατα. Η 
κατανοµή των ποσών στις επιµέρους κατηγορίες (άρθρα) γίνεται βάση 
κριτηρίων/προϋποθέσεων που εφαρµόζονται εδώ και χρόνια. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι λόγω οδηγίας της Κυβέρνησης να µην 
προστεθούν νέες θέσεις στον Προϋπολογισµό του 2005 ο Οργανισµός δεν είχε τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσει τµήµα ελέγχου και.  για επίλυση του προβλήµατος 
έχει συµβληθεί µε Ελεγκτικό Οίκο.  Επιπρόσθετα µου ανέφερε ότι ενόψει του 
γεγονότος ότι ο Οργανισµός επιχορηγεί τα Σωµατεία µε συγκριτικά µικρά ποσά σε 
σχέση µε το συνολικό Προϋπολογισµό των Σωµατείων, θεωρεί ότι ο έλεγχος τους 
ίσως αποδειχθεί οικονοµικά ασύµφορος. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ταυτάριθµη επιστολή µου, ηµερ. 28 Μαρτίου 2004, ο 

Οργανισµός είναι υπόχρεος να υποβάλει σύντοµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

«Σχέδιο Ελέγχου Επιχορηγούµενων Αθλητικών Φορέων». 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί ο 

τρόπος ελέγχου και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν τα Κράτη Μέλη 

της Ε.Ε.  για τον έλεγχο των επιχορηγούµενων αθλητικών φορέων και ότι το θέµα 

ακόµα βρίσκεται στη διαχρονική ηµερήσια διάταξη (Rolling agenda) των αρµόδιων 

Υπουργών της Ε.Ε. 

(β) Ανέκκλητη δέσµευση χορηγίας Σωµατείου.  Ο Οργανισµός ανέλαβε 

ανέκκλητα την υποχρέωση προς Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία, όπως κάθε 

χρόνο πληρώνει έναντι δανείου ύψους £120.000 συγκεκριµένου Σωµατείου, το 

ποσό των £20.000 µέχρι εξόφλησης, µετά των τόκων και οποιωνδήποτε άλλων 

εξόδων.  Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισµός δεν πρέπει να 

αναλαµβάνει τέτοιες υποχρεώσεις καθότι δεσµεύεται για ποσά για τα οποία δεν 

έχουν ακόµη εγκριθεί από τη Βουλή µέσω του Προϋπολογισµού του.  Επιπλέον 

ανέφερα ότι: 
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• Παρόµοια αιτήµατα άλλων σωµατείων είχαν απορριφθεί στο παρελθόν. 

• Η ανάληψη τέτοιων δεσµεύσεων εγκυµονεί κινδύνους για οικονοµικές 

ζηµιές σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος των σωµατείων. 

• Επειδή η δέσµευση περιλαµβάνει τόκους και οποιαδήποτε άλλα έξοδα το 

ύψος της µελλοντικής υποχρέωσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µου ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εµµένει ως 

θέµα πολιτικής να µη δίνονται ανέκκλητες δεσµεύσεις, στη συγκεκριµένη όµως 

περίπτωση, έλαβε υπόψη τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 

συγκεκριµένο Σωµατείο. 

7. Εσωτερικός έλεγχος. 

(α) Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.    Παρά τα µέτρα βελτίωσης που 

τροχιοδροµήθηκαν µε την εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος, την 

αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση υλοποίησης µερικών από 

τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να 

παρουσιάζει αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς, όπως για παράδειγµα η εποπτεία 

των  διαφόρων εργασιών του Οργανισµού τόσο στον οικονοµικό και τεχνικό 

τοµέα, όσο και στον αθλητικό τοµέα. 

(β) ∆ελτία απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων.  Εξακολουθεί η µη 

ορθολογιστική και πλήρης ενηµέρωση των πιο πάνω δελτίων, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ορθότητας των προσωπικών 

απολαβών και άλλων ωφεληµάτων του προσωπικού. 

(γ) Μητρώα.   Αρκετά µητρώα, η τήρηση των οποίων θεωρείται ζωτικής 

σηµασίας, όχι µόνο για την οµαλή διεξαγωγή της εργασίας αλλά και τη σωστή 

λειτουργία του Οργανισµού, είτε δεν τηρούνται καθόλου, είτε η τήρηση τους 

παρουσιάζει αρκετά κενά και αδυναµίες, έτσι που η χρησιµότητα τους να 

αχρηστεύεται.  Ως παράδειγµα αναφέρονται τα µητρώα κατακυρώσεων 

προσφορών, συµβολαίων, έργων, περιουσίας, επιταγών, επιχορηγήσεων, αδειών 

λειτουργίας Σχολών Γυµναστικής και Γυµναστών/Εκπαιδευτών. 
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8. ∆ηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Προγραµµατισµός.  Εξακολουθεί να µην γίνεται µακροπρόθεσµος 

στρατηγικός σχεδιασµός για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα 

να ανεγείρονται έργα, τα οποία να µην αξιοποιούνται πλήρως.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το Αθλητικό Κέντρο Αγρού, του οποίου η αξιοποίηση µέχρι 

σήµερα ήταν ελάχιστη. Επίσης, επιχορηγούνται έργα σηµαντικού κόστους, για τα 

οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο τρόπος διαχείρισης 

τους. 

Για τα µεγάλα έργα, είτε είναι ιδιόκτητα, είτε είναι επιχορηγούµενα, εισήγηση της 

Υπηρεσίας µου είναι όπως  γίνεται µελέτη σκοπιµότητας από εξειδικευµένους 

συµβούλους προτού λαµβάνεται οριστική απόφαση για ανέγερση τους ή όχι. Η 

ανάληψη της ανέγερσης ενός έργου δεν πρέπει να πληροί µόνο  τα κριτήρια του 

Οργανισµού, αλλά θα πρέπει να εµπίπτει και στα πλαίσια του στρατηγικού 

σχεδιασµού.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µέσα από τις εκάστοτε 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει προσδιοριστεί µακροπρόθεσµος 

σχεδιασµός ο οποίος καθορίζει κατ’ αρχήν τη δηµιουργία αθλητικών έργων ψηλού 

αθλητισµού (οµοσπονδιακές εγκαταστάσεις), αθλητικά έργα για ψηλό σωµατειακό 

αθλητισµό και έργα κοινωνικού αθλητισµού και ότι στόχος του Οργανισµού είναι 

στα επόµενα χρόνια να είναι σε θέση η Κύπρος να διοργανώσει αγώνες υψηλών 

προδιαγραφών. 

Ανέφερε επίσης ότι ορισµένα από τα µεγάλα έργα του Οργανισµού όπως το 

Αθλητικό Κέντρο στον Αγρό, οι Αθλητικές Εστίες στο ΓΣΠ ήταν αποτέλεσµα 

πολιτικών αποφάσεων τις οποίες ο Οργανισµός έχει υποχρεωθεί να υλοποιήσει. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού συµφώνησε µε  την άποψη ότι για µεγάλα έργα τα 

οποία έχουν ένα σοβαρό κόστος υλοποίησης, διαχείρισης και συντήρησης, θα 

πρέπει να προηγείται µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και πρόσθεσε ότι ο 

Οργανισµός προσπαθεί να εφαρµόσει στρατηγικό σχεδιασµό αθλητικών έργων 

µέσου και χαµηλού κόστους βασισµένο στις ανάγκες που προκύπτουν µέσα από 

τις αρχές της ισόνοµης γεωγραφικής κατανοµής, αναγκών των αθληµάτων, 

βιωσιµότητας των έργων αλλά και του βαθµού χρηστικότητας. 
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(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Από το ποσό των £12.138.870 που 

προϋπολογίστηκε για τον πιο πάνω σκοπό, δαπανήθηκε  το ποσό των £8.605.184, 

δηλαδή το 71% περίπου.  Από το ποσό των £12.138.870, ποσό £7.856.775 αφορά 

σε ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις και ποσό £4.282.095 αφορά σε 

επιχορηγούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις.  ∆απανήθηκε ποσό £5.834.604 ή 74% 

για τις ιδιόκτητες και ποσό £2.770.580 ή 65% για τις επιχορηγούµενες 

εγκαταστάσεις. 

(γ) Κοινωνικός Αθλητισµός.  Στο Επεξηγηµατικό Υπόµνηµα περιλήφθηκε ένας 

νέος σχεδιασµός, ο Κοινωνικός Αθλητισµός, για τον οποίο εγκρίθηκε το ποσό του 

£1.000.000.  Όπως, όµως, διαπιστώθηκε, από το ποσό αυτό δαπανήθηκε  µόνο το 

ποσό των £12.000. 

Ο σχεδιασµός αποφασίστηκε χωρίς να προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι 

ανάγκες και η δυνατότητα υλοποίησής του από πλευράς ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι 

οποίες πρέπει να συνεισφέρουν το 50% του κόστους, αλλά και από πλευράς 

Οργανισµού, λόγω αύξησης του όγκου εργασίας που θα προκύψει για την Τεχνική 

του Υπηρεσία.  Επίσης δεν είχαν προαποφασιστεί τα έργα που θα εκτελούνταν. 

(δ) Παρακολούθηση Προϋπολογισµού.  ∆εν έχει ακόµα ρυθµιστεί µε εγκύκλιο/ 

οδηγία, η διαδικασία παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προϋπολογισµού, από 

τις Τεχνικές Υπηρεσίες, το Λογιστήριο του Οργανισµού, και την Επιτροπή 

Οικονοµικών, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας µου που 

συµπεριλαµβάνεται στην ταυτάριθµη επιστολή µου  ηµερ. 28.5.2004. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι παρόλο ότι δεν εκδόθηκε 

σχετική εγκύκλιος σύµφωνα µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας µας, οι διαδικασίες 

που εφαρµόζονται είναι τέτοιες που διασφαλίζουν την αποφυγή των 

προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν το 2003, και για καλύτερο συντονισµό θα 

εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος. 

(ε) Μη ιδιόκτητοι αθλητικοί χώροι.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) ∆εν τηρείται κατάσταση ελέγχου (check list) για κάθε επιχορηγούµενο έργο, 

ώστε να παρακολουθείται η εφαρµογή των κριτηρίων του Οργανισµού. 
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(ii) Βελτιώσεις και αναβαθµίσεις σε γήπεδο χωρίς άδεια οικοδοµής. 

Εγκρίθηκαν και παραχωρήθηκαν, κατά καιρούς, διάφορες επιχορηγήσεις για 

βελτιώσεις και αναβαθµίσεις σε γήπεδο, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί άδεια 

οικοδοµής µέχρι σήµερα.  Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός, σε σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε στις 27.10.2004, µε τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισµού, δεσµεύτηκε να πράξει τούτο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει υποβληθεί αίτηση για 

έκδοση άδειας οικοδοµής από την αρχή του σταδίου αλλά µέχρι σήµερα η 

Αρµόδια Αρχή δεν έχει απαντήσει για αυτό και ο  Οργανισµός κρίνοντας ότι 

υπάρχουν έργα σηµαντικά που πρέπει να ολοκληρωθούν στο στάδιο που 

διεξάγονται αγώνες Α’ κατηγορίας συνεχίζει τις επιχορηγήσεις. 

(iii) Αθλητικές Εστίες Γ.Σ.Π.  Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που ανήκει 

στην Αρχιεπισκοπή, η οποία στον τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρεται ως 

Επίτροπος Εµπιστεύµατος του Γ.Σ.Π και της Ευγενίας Α. Θεοδότου.  

Σύµφωνα µε το συµβόλαιο που υπογράφηκε µεταξύ εργολάβου και Γ.Σ.Π, µε 

βάση προνοητικά ποσά, το έργο θα κόστιζε £1.475.000 και θα το 

επιχορηγούσε εξ ολοκλήρου ο Οργανισµός. Από µελέτη των φακέλων του 

έργου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) ∆εν έχει αποφασιστεί από ποιο θα γίνεται η διαχείριση του έργου, 

καθώς και ο τρόπος διαχείρισής του που επηρεάζει άµεσα την πηγή των 

εσόδων του, πράγµα που εγείρει ερωτηµατικά κατά πόσο εξετάστηκε η 

οικονοµική βιωσιµότητα του έργου πριν από την ανέγερσή του. 

(β) Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής, αλλά µόνο 

πολεοδοµική άδεια.  Όπως πληροφορήθηκα, ο λόγος για τον οποίο δεν έχει 

εκδοθεί η άδεια οικοδοµής, είναι η ένσταση του Γ.Σ.Π. ως προς το χώρο 

πρασίνου που καθόρισε η Πολεοδοµία, ωστόσο η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι 

η ανέγερση του έργου χωρίς άδεια οικοδοµής είναι παράνοµη. 

(γ) Το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί στις 15.4.2004.  Οι 

καθυστερήσεις, οφείλονται στους ακόλουθους λόγους: 
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• Καθυστέρηση πληρωµής του εργολάβου κατά το 2003, λόγω έλλειψης 

πιστώσεων. 

• Η ευθύνη  για την παρακολούθηση της ανέγερσης του έργου δεν έχει 

ακόµα αποφασιστεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στη λήψη 

αποφάσεων για το έργο. 

• Αργός ρυθµός εκτέλεσης εργασιών από τον εργολάβο. 

• Καθυστέρηση στην κατακύρωση από το Γ.Σ.Π. των συµβολαίων 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών. 

• Καθυστέρηση στην κατακύρωση από το Γ.Σ.Π. άλλων διορισµένων 

υπεργολαβιών (π.χ. είδη υγιεινής). 

(δ) Όπως διαπιστώθηκε,  δεν έχουν ακόµα υπογραφεί συµβόλαια µε 

τους συµβούλους αρχιτέκτονες του έργου. 

(ε) Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τόσο του Οργανισµού, όσο και του 

εργολάβου και των συµβούλων, το κόστος του έργου θα ανέλθει σε πολύ 

πιο ψηλά επίπεδα από το προβλεπόµενο.  Για µείωση του κόστους 

αποφασίστηκε να γίνουν περικοπές, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη 

οριστικής απόφασης από τον Οργανισµό. 

(στ) Λόγω των καθυστερήσεων στην αποπεράτωση του έργου, ο 

εργολάβος απαιτεί αποζηµιώσεις από τον Οργανισµό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι αναµένεται ότι ο ΓΣΠ θα 

προχωρήσει στην υπογραφή των συµβολαίων µε τους συµβούλους µέσα 

στα πλαίσια της αρχικής απόφασης του Οργανισµού.   Επιπρόσθετα 

ανέφερε ότι εντοπίζεται ευθύνη στους µελετητές που δεν µερίµνησαν να 

περιορίσουν το κόστος του έργου µέσα στα καθορισµένα πλαίσια και στο 

ΓΣΠ που δεν υπέγραψε συµβόλαια µε τους µελετητές και δεν διαχειρίζεται το 

συµβόλαιο µε υπευθυνότητα, στοιχεία που έχουν δηµιουργήσει σοβαρές 

απαιτήσεις από πλευράς εργολάβου και σηµαντικές  καθυστερήσει και ότι .  

το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, βρέθηκε προ τετελεσµένων 

αφού το έργο ήταν σε εξέλιξη όταν ανέλαβε. 
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9. ∆ιαχείριση ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων 
 από τον Οργανισµό. 

(α) Αποτελέσµατα διαχείρισης.  Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων 

προέκυψε καθαρό έλλειµµα £814.296, σε σύγκριση µε £687.298 το 2003, δηλαδή 

παρουσιάστηκε αύξηση ύψους £126.998 ή 18%.  Κανένας αθλητικός χώρος δεν 

παρουσίασε πλεόνασµα. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £264.571, σε σύγκριση µε £211.677 το 2003, 

δηλαδή αυξήθηκαν κατά £52.894 ή 25%. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.078.867, σε σύγκριση µε £898.975 το 

2003.  Η αύξηση των εξόδων κατά £179.892 οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των 

µισθών κατά £31.986, στο ρεύµα κατά £13.650 και στα καύσιµα κατά £51.051, 

καθώς και στη λειτουργία νέων χώρων περιλαµβανοµένου του κολυµβητηρίου 

Λάρνακας (£67.364). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µέσα στα πλαίσια της 

αθλητικής πολιτικής του Οργανισµού είναι η παραχώρηση αθλητικών χώρων στα 

αθλητικά σωµατεία για σκοπούς προπόνησης και άθλησης και για αυτό οι τιµές 

χρέωσης των σωµατείων είναι ουσιαστικά συµβολικές και δεν αντικατοπτρίζουν το 

πραγµατικό κόστος. 

(δ) Κυλικεία Αθλητικών Χώρων.  Εξακολουθούν να παρουσιάζονται οι ίδιες 

ελλείψεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη επιστολή της Υπηρεσίας µας 

δηλαδή: 

(i) ∆ικαιώµατα Εκµετάλλευσης.  Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης εξακολουθούν 

να µην εισπράττονται προκαταβολικά κάθε µήνα, αλλά µε αρκετή 

καθυστέρηση και χωρίς την επιβολή τόκου µε επιτόκιο 6%, κατά παράβαση 

του όρου 1 του συµβολαίου. 

(ii) Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκού Ποινικού Μητρώου.  Εξακολουθεί να 

µην παρακολουθείται κατά πόσο υποβάλλονται τα απαιτούµενα από τον όρο 

7 του συµβολαίου πιστοποιητικά.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να λειτουργούν 

κυλικεία χωρίς την υποβολή των πιο πάνω πιστοποιητικών ή µε υποβολή 

µερικών µόνο από αυτά.  Επίσης πιστοποιητικά ζητούνται µόνο για το 

προσωπικό του κυλικείου.  Γίνεται εισήγηση όπως τα ίδια πιστοποιητικά 

ζητούνται και για τον αδειούχο του κυλικείου. 
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(iii) Ονοµαστικός κατάλογος ατόµων που εργάζονται στο κυλικείο.  

Εξακολουθεί να µην υποβάλλεται τέτοιος κατάλογος, µε αποτέλεσµα να µη 

µπορεί να παρακολουθηθεί η υποβολή πιστοποιητικών υγείας και λευκού 

ποινικού µητρώου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι  έχει ληφθεί πρόνοια 

στους όρους προκήρυξης για το 2005–2007 όπως όλα τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται πριν ή κατά την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου.  Σε 

αντίθετη περίπτωση ο Οργανισµός θα έχει το δικαίωµα να αναστείλει τις 

εργασίες του µέχρι τη συµµόρφωση του δικαιούχου εκµετάλλευσης. 

(iv) Μετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού.  Κανένας αθλητικός χώρος, µε 

εξαίρεση το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο, δεν διαθέτει µετρητή για την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, και δεν περιλήφθηκε πρόνοια στα 

συµβόλαια για είσπραξη οποιουδήποτε ποσού µε εξαίρεση τα συµβόλαια 

του Παφιακού Αθλητικού Κέντρου (ΠΑΚ) και του Κλειστού Γυµναστηρίου 

Ολύµπια Λεµεσού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ληφθεί πρόνοια 

στους όρους προκήρυξης για το 2005–2007 όπως ο δικαιούχος 

εκµετάλλευσης  καταβάλλει κατ’ αποκοπή ποσό κάθε µήνα πέραν του 

ενοικίου. 

(ε) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Σε προηγούµενες εκθέσεις της 

Υπηρεσίας µου αναφέρθηκε ότι, τον Ιούλιο του 2001 ο Οργανισµός αποδέχθηκε 

πρόταση του κυλικειάρχη για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης 

του κυλικείου, χωρίς προσφορές, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε συγκεκριµένες 

εργασίες αναβάθµισης του χώρου κυλικείου, του οποίου ο ισόγειος χώρος 

χρησιµοποιείται ως εστιατόριο χωρίς τις απαραίτητες άδειες. 

Επειδή από τη λειτουργία του εστιατορίου αυξήθηκε η κατανάλωση ύδατος και 

ηλεκτρικής ενέργειας, η αξία της οποίας υπερκαλύπτει το ποσό του ενοικίου, ο 

Οργανισµός προέβη στην εγκατάσταση υποµετρητών και στις 17.11.2004 στάληκε 

στον κυλικειάρχη επιστολή µε την οποία καλείτο να διευθετήσει το συνολικό ποσό 

των £8.612,67. 
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Μέχρι σήµερα δεν έχει εισπραχθεί το πιο πάνω ποσό.  Η Υπηρεσία µου έχει την 

άποψη ότι η όλη υπόθεση θα έπρεπε να παραπεµφθεί από την αρχή στο νοµικό 

σύµβουλο και στη συνέχεια να καταγγελθεί δικαστικά, η συµφωνία που είχε 

συναφθεί προηγουµένως. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι ο Οργανισµός είναι στη διαδικασία είσπραξης του 

ποσού των £8.612,67 από τον κυλικειάρχη. 

(στ) Πώληση κτηρίου στην οδό Κονδυλάκη.  Όπως αναφέρθηκε στην 

ταυτάριθµη επιστολή µου ηµερ. 23.5.2003, η πώληση έγινε χωρίς την εκ των 

προτέρων έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, σε αντίθεση µε το 

άρθρο 5(2)(ιη) των περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµων. 

Επειδή, όπως διαφάνηκε από σχετική έκθεση γεγονότων, για την πώληση του 

κτηρίου, µεταξύ άλλων, δεν υπήρξε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

έναρξη διαδικασίας πώλησης του ακινήτου, ενώ η διαδικασία για τη διάθεση του 

κτηρίου που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύµφωνη µε κατοπινές αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, και τελικά υπογράφηκε πωλητήριο έγγραφο µε δύο 

εταιρείες και όχι µόνο µε τη µία, που ήταν ο µοναδικός προσφοροδότης και στην 

οποία κατακυρώθηκε η προσφορά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, 

κατόπι νοµικών γνωµατεύσεων, προώθησε το διορισµό ερευνώντα λειτουργού, 

µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, για τη διεξαγωγή σχετικής 

έρευνας. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.  Πολύ πρόσφατα 

(5.5.2005) ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού έχει διορίσει νέο ερευνώντα 

λειτουργό για το ίδιο θέµα. 

(ζ) Ολυµπιακό Μουσείο.  Παρά τις σηµαντικές δαπάνες που κατέβαλε ο 

Οργανισµός (πέραν των £325.000) κατά τα προηγούµενα έτη για την 

αναπαλαίωση του κτηρίου, το οποίο ανήκει στο ∆ήµο Λευκωσίας, και τη 

διαµόρφωση του σε αθλητικό µουσείο, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η 

αξιοποίηση του µέχρι σήµερα.  Υπάρχει αίτηµα του ∆ήµου όπως του 

παραχωρηθεί το κτήριο για χρήση ως εξωτερικών ιατρείων και γίνονται 

διαβουλεύσεις για την οικονοµική πτυχή της παραχώρησης, παρόλο που η αρχική 

συµφωνία δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο.  Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν το 2002 και 

όπως πληροφορήθηκα συνεχίζονται. 
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10. Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής – Άδειες Λειτουργίας. 

(α) Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 24.2.1995 µε βάση το άρθρο 25 των περί Κυπριακού Οργανισµού 

Αθλητισµού Νόµων (Κ.∆.Π. 38/95), κανένας δεν µπορεί να λειτουργεί σχολή 

γυµναστικής, χωρίς άδεια λειτουργίας που εκδίδεται ύστερα από αίτηση που 

πρέπει να υποβάλει στον Οργανισµό και εφόσον πληρούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται.  Οι ίδιοι Κανονισµοί προνοούν την τήρηση 

µητρώου, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι άδειες λειτουργίας, καθώς και µητρώου 

Γυµναστών/Εκπαιδευτών, στο οποίο θα εγγράφονται, µετά από αίτηση τους προς 

τον Οργανισµό, οι Γυµναστές/Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν 

σε σχολές γυµναστικής. 

(β) Παρά την έγκριση των πιο πάνω Κανονισµών από το 1995, διαπιστώθηκε 

µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη δηµιουργίας της ανάλογης υποδοµής για την 

εφαρµογή τους.  Συγκεκριµένα: 

(i) Καθυστέρηση στον καθορισµό τέλους για άδεια λειτουργίας.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού καθόρισε στη συνεδρία του, 

ηµερ. 14.5.2002 ποσό ύψους £100 για έκδοση άδειας λειτουργίας για το έτος 

2002 και ποσό ύψους £150 από 1.1.2003. 

(ii) Έκδοση αδειών λειτουργίας.  Για το έτος 2002 δεν έχει εκδοθεί καµιά 

άδεια.  Για το έτος 2003 έχουν εγκριθεί και εκδοθεί συνολικά 10 άδειες 

λειτουργίας και για το έτος 2004 συνολικά 8 άδειες (για γυµναστήρια 

διαφορετικά από εκείνα για τα οποία εκδόθηκαν το 2003).  Μέχρι σήµερα δεν 

έχει εκδοθεί καµιά άδεια λειτουργίας για οποιοδήποτε γυµναστήριο για το 

έτος 2005. 

(γ) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυµναστικής.  Από σχετική κατάσταση 

του Αρχείου του Οργανισµού φαίνεται ότι τηρούνται φάκελοι για 183 σχολές.  Ενώ 

το µηχανογραφηµένο µητρώο ιδιωτικών σχολών που τηρεί αρµόδιος λειτουργός 

παρουσιάζει µόνο 171 σχολές, σε σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα 

(ηµερ. 16.12.2003) αναφέρεται ότι «ευρίσκονται καταχωρηµένες στο µητρώο του 

Οργανισµού 392 σχολές» περιλαµβανοµένων όσων λειτουργούν σε ξενοδοχειακές 

µονάδες. 
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(δ) Λήψη δικαστικών µέτρων.  Κατά τα έτη 2002 και 2003 είχαν δοθεί στους 

Νοµικούς Συµβούλους του Οργανισµού καταστάσεις γυµναστηρίων που δεν 

ανταποκρίθηκαν στις σχετικές επιστολές του Οργανισµού για υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τους, µε σκοπό 

τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον τους, σύµφωνα µε τους περί Κυπριακού 

Οργανισµού Αθλητισµού Νόµους και Κανονισµούς.  Παρόλο ότι είχαν ετοιµαστεί 

και εγκριθεί τα σχετικά κατηγορητήρια, η λήψη δικαστικών µέτρων δεν 

προχώρησε. 

Σηµειώνεται ότι οι ποινές που προνοούνται είναι οι ακόλουθες: 

 
Αδικήµατα και ποινές 

Πρόστιµο-φυλάκιση 
ή αµφότερες 

 £ µήνες 
Παρεµπόδιση εξουσιοδοτηµένου λειτουργού στην 
άσκηση της εξουσίας που του παρέχει ο 
Κανονισµός  - Κανονισµός 4(4) 

 
 

300 

 
 

6 
Λειτουργία σχολής χωρίς άδεια – Κανονισµός 10(1) 500 6 
Μη συµµόρφωση µε διάταγµα για διακοπή της 
λειτουργίας σχολής  - Κανονισµός 10(3) 

 
1.000 

 
12 

Παράλειψη συµµόρφωσης προς οποιαδήποτε άλλη 
διάταξη – Κανονισµός 120(5) 

 
300 

 
6 

Το θέµα του ελέγχου των γυµναστηρίων συζητήθηκε στις 9.1.2004 από την 

Επιτροπή Σχεδιασµού και Ευρωπαϊκών Οργάνων, η οποία εισηγήθηκε όπως η 

Υπηρεσία καταγράψει και κωδικοποιήσει τις αδυναµίες και υποβάλει έγγραφο µε 

εισηγήσεις και συστάσεις.  Με µεγάλη καθυστέρηση πραγµατοποιήθηκαν στις 

11.1.2005 και 16.3.2005 δύο υπηρεσιακές συσκέψεις, τα πρακτικά των οποίων 

υποβλήθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30.3.2005.  Μεταξύ των πολλών 

εισηγήσεων περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες: 

(i) Σε πρώτο στάδιο να ετοιµαστούν κατηγορητήρια για 16 σχολές της Επαρχίας 

Λευκωσίας που δεν υπέβαλαν αίτηση. 

(ii) Τροποποίηση των Κανονισµών και Τυποποίηση-Βελτίωση των διαδικασιών. 

(ε) Στον κατάλογο των έκτακτων υπαλλήλων που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για πρόσληψη στον Οργανισµό, περιλαµβάνεται και ένας 

γυµναστής για το Σχέδιο Ελέγχου Ιδιωτικών Γυµναστηρίων, έναντι συνολικής 

δαπάνης £11.700.  Παρόλο ότι έχει προσληφθεί συγκεκριµένο πρόσωπο για 
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εργοδότησή του για το υπό αναφορά σχέδιο, του ανατέθηκαν επιπρόσθετα 

καθήκοντα και ευθύνες, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα για 

τα οποία προσλήφθηκε. 

Η απασχόληση προσωπικού ή/και ανάθεση καθηκόντων άλλων από εκείνα για τα 

οποία εξασφαλίστηκε έγκριση για πρόσληψη και εξασφάλιση των αναγκαίων 

πιστώσεων στον Προϋπολογισµό, δεν συνάδει µε τις πρόνοιες της ισχύουσας 

Νοµοθεσίας και επηρεάζει αρνητικά τη διεκπεραίωση των εργασιών για τις 

ανάγκες των οποίων προσλαµβάνεται. 

(στ) Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι παρά την έγκριση των σχετικών 

Κανονισµών από το έτος 1995, ο Οργανισµός δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες και τους µηχανισµούς για την εφαρµογή τους. 

Λόγω του µεγάλου αριθµού γυµναστηρίων που λειτουργούν σήµερα, τα οποία 

έχουν ως πελάτες σηµαντικό µέρος του πληθυσµού, αρκετά από τα οποία 

προσφέρουν υπηρεσίες σε νεαρά άτοµα και παιδιά, στα οποία, σε µερικές 

περιπτώσεις, διατίθενται διάφορα συµπληρώµατα διατροφής, η Υπηρεσία µου 

έχει την άποψη ότι ο έλεγχος των γυµναστηρίων που λειτουργούν θα έπρεπε να 

αποτελέσει θέµα προτεραιότητας για τον Οργανισµό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι αποτελεί θέµα προτεραιότητας για τον 

Οργανισµό και ότι όσον αφορά στη διάθεση των συµπληρωµάτων διατροφής, 

αυτό είναι ευθύνη του  Υπουργείου Υγείας, µε το οποίο είναι σε τακτική 

επικοινωνία. 

11. Θέµατα προσφορών και διαχείρισης συµβολαίων. 

Με την έναρξη της ισχύος του περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες (Τροποποιητικού) Νόµου του 2004, από 1.4.2004 ο Οργανισµός 

οφείλει να εφαρµόζει τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου και των σχετικών 

Κανονισµών (Κ.∆.Π. 492/2004). 

(α) Στοιχεία συµβολαίων.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των συµβολαίων που 

υπογράφονται από τον Οργανισµό, εκτός όσων αφορούν έργα, διαπιστώθηκαν 

ελλείψεις και αδυναµίες για τις οποίες έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις: 
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(i) Σε όλα τα συµβόλαια θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των 

συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένου του αριθµού ταυτότητας ή, προκειµένου 

περί εταιρειών, ο αριθµός εγγραφής της εταιρείας. 

(ii) Η αναφορά σε αριθµό ταχυδροµικού κιβωτίου δεν µπορεί να θεωρείται ως 

έδρα της εταιρείας. 

(iii) Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί αντίγραφα όλων των συµβολαίων, τα 

οποία να φυλάγονται σε πυρασφαλές µέρος. 

(iv) Σε όλα τα συµβόλαια πρέπει να αναφέρεται αύξοντας αριθµός συµβολαίων, 

µε σκοπό τη διευκόλυνση της παρακολούθησής τους. 

(β) Εγγυητικές επιταγές προσφορών.  Έχει παρατηρηθεί ότι οι επιταγές που 

εκδίδονται στον Οργανισµό από τους διάφορους προσφοροδότες ως εγγύηση για 

σκοπούς συµµετοχής στις προσφορές, δεν κατατίθενται, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει ο κίνδυνος να µην είναι πάντοτε εξασφαλισµένος ο Οργανισµός και να 

µην τηρείται έτσι ο όρος των προσφορών για τις εγγυητικές.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται η περίπτωση της προσφοράς 27/03 για την παραχώρηση άδειας 

χρήσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του ανοικτού χώρου άθλησης του Παλιού 

ΓΣΖ στη Λάρνακα.  Ο επιτυχών προσφοροδότης αδυνατούσε να εκτελέσει την 

προσφορά και ο Οργανισµός προχώρησε στην κατάθεση της εγγυητικής επιταγής 

(£5.000), η οποία όµως είχε ήδη ακυρωθεί από τον προσφοροδότη. 

Η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως οι επιταγές κατατίθενται αµέσως για να 

αποφεύγονται παρόµοιου είδους προβλήµατα και ζητείται κατά προτίµηση η 

υποβολή εγγυητικής επιστολής παρά επιταγής. 

(γ) Άνοιγµα κιβωτίου προσφορών.  Οι εξουσιοδοτήσεις των Λειτουργών που 

προβαίνουν στο άνοιγµα του κιβωτίου προσφορών εκ µέρους του Γενικού 

∆ιευθυντή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν φέρουν ηµεροµηνία και 

ούτε αναφέρουν τον αριθµό της προσφοράς για την οποία δίνεται η 

εξουσιοδότηση. 

(δ) Κατασκευή χορτοταπήτων γηπέδων. 

(i) Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε επιστολή του τον Οκτώβριο 2003, ζήτησε 

από την Υπηρεσία µου να διερευνήσει τη διαδικασία ανάθεσης των 
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συµβάσεων στην υπεύθυνη εταιρεία για την ανακατασκευή του χορτοτάπητα 

των γηπέδων κατά τα τελευταία έτη. 

Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου, τον Ιανουάριο 2004, πληροφόρησα τον 

Πρόεδρο του Οργανισµού ότι, σε πέντε περιπτώσεις η ανάθεση 

ανακατασκευής χορτοταπήτων έγινε χωρίς προσφορές στην ίδια εταιρεία, µε 

τη διαδικασία διαπραγµάτευσης.  Τόνισα ότι παρόλο που σε προσφορές που 

ζητήθηκαν πριν από την ανάθεση των πιο πάνω έργων προέκυψε ότι µόνο 

ένας κατάλληλος προσφοροδότης υπήρχε, αυτό δεν δικαιολογεί την 

απευθείας ανάθεση για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ίδια εταιρεία, αλλά, 

επιβάλλεται,  όπως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο ο Οργανισµός 

προσφεύγει στη διαδικασία προσφορών, αφενός, για έλεγχο των 

δυνατοτήτων της αγοράς, και αφετέρου, για τη διασφάλιση της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης των πολιτών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Μάιο 2004 ότι αποφάσισε 

όπως σταµατήσει οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης για την κατασκευή 

χορτοταπήτων, ενώ µελετά επανεξέταση των συµβολαίων διαχείρισης των 

χορτοταπήτων. 

(ii) Μετά από παράπονο προς την Υπηρεσία µου για µη καταβολή πληρωµών 

εκτελεσθείσης εργασίας από τον Οργανισµό στην εταιρεία που είχε αναλάβει 

την ανακατασκευή/συντήρηση των χορτοταπήτων, και σχετικό έλεγχο που 

διενήργησε η Υπηρεσία µου το Νοέµβριο 2004, προέκυψε ότι οι απλήρωτοι 

λογαριασµοί που υποβλήθηκαν από την εταιρεία συµποσούνται σε 

£407.455,39.  Λόγω των µη πληρωµών, η εταιρεία τερµάτισε τις εργασίες 

της το Σεπτέµβριο 2004 στα γήπεδα Γ.Σ.Π. (κυρίως γήπεδο και 2 βοηθητικά 

γήπεδα), Μακάρειο Στάδιο (κυρίως γήπεδο και 3 βοηθητικά γήπεδα), Τσίρειο 

Στάδιο, Στάδιο Γ.Σ.Ζ., Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος και Στάδιο Εθνικού 

Άχνας. 

Από την έρευνα της Υπηρεσίας µου προέκυψε ότι : 

(i) Η τακτική που ακολούθησε κατά τα τελευταία έτη ο Οργανισµός µε την 

ανάθεση όλων των µελετών ανακατασκευής/συντήρησης των χορτοταπήτων 

σε ένα µελετητή και τις εργασίες σε ένα εργολάβο, δηµιούργησε µια 

µονοπωλιακή κατάσταση, αντίθετη µε τα συµφέροντα του Οργανισµού και τις 

αρχές της χρηστής διοίκησης (η παράγραφος (i) πιο πάνω είναι σχετική). 
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(ii) Ο τρόπος αντιµετώπισης της κατάστασης αυτής από το νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δεν ήταν ο ενδεδειγµένος, επειδή η µη καταβολή των πληρωµών 

προφανώς εξώθησε την εταιρεία στον τερµατισµό των συµβολαίων πριν από 

τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης τους, µε κίνδυνο να κληθεί ο Οργανισµός να 

καταβάλει σε αυτή συνεπακόλουθες αποζηµιώσεις. 

(iii) Για την αναστολή των πληρωµών της εταιρείας, ο Οργανισµός επικαλέστηκε 

διάφορες αδυναµίες που κατά την άποψή του παρουσίαζε η εταιρεία, όπως 

τη µη κατοχή της σχετικής άδειας εργολήπτη, τη µη υποβολή τιµολογίων από 

αυτή, τη µη υποβολή των αποτυπωτικών σχεδίων και τη µη προσκόµιση των 

εγγυητικών εκτέλεσης των συµβολαίων. 

(iv) Ο Οργανισµός δεν διερεύνησε επαρκώς από νοµική άποψη, κατά πόσο οι εν 

λόγω παραλείψεις της εταιρείας δικαιολογούσαν τη λήψη τόσο δραστικών 

µέτρων όπως την αναστολή των πληρωµών της. 

(v) Η ανάθεση σε άλλη εταιρεία της συντήρησης των χορτοταπήτων, µετά τον 

τερµατισµό των υφιστάµενων συµβολαίων, λόγω επείγουσας ανάγκης που 

επικαλέστηκε ο Οργανισµός, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Νόµου 

101(Ι)/2003, επειδή κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου η επείγουσα αυτή 

ανάγκη φαίνεται να δηµιουργήθηκε λόγω των χειρισµών του θέµατος από 

τον Οργανισµό. 

Συµπερασµατικά παρατήρησα ότι η Υπηρεσία µου διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις 

για την ορθότητα των χειρισµών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίοι, δεν 

διασφάλισαν τα συµφέροντα του Οργανισµού µε τον καλύτερο τρόπο. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Φεβρουάριο 2005 ότι 

δεν συµµερίζεται την άποψη της Υπηρεσίας µου ως προς την ευθύνη του 

Οργανισµού για τον τερµατισµό των εργασιών από την εταιρεία και ότι ο 

Οργανισµός ετοίµασε νέα έγγραφα και τροχιοδρόµησε τις διαδικασίες προκήρυξης 

διαγωνισµών για τη συντήρηση των χορτοταπήτων. 

Κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2005 το θέµα συζητείτο στην Επιτροπή 

Ελέγχου της Βουλής.  Επειδή όµως ο Οργανισµός βρισκόταν σε διαπραγµάτευση 

µε το σύµβουλο µελετητή και την εταιρεία για διευθέτηση των προβληµάτων που 

προέκυψαν, ζήτησε και η Επιτροπή ανέστειλε προσωρινά τη συζήτηση του 

θέµατος.  
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Τον Ιούνιο 2005 ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι 

διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία συνεχίζονται για διευθέτηση της διαφοράς και ο 

Οργανισµός έχει καλέσει την εταιρεία να υποβάλει τελικούς λογαριασµούς για 

κάθε έργο και να παρευρίσκεται κατά τον έλεγχο που διεξάγεται µαζί µε το 

σύµβουλο στα διάφορα γήπεδα. 

(ε) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό.  Όπως ανέφερα σε 

προηγούµενες Εκθέσεις µου, η προσφορά που κατακυρώθηκε, η οποία ήταν και η 

χαµηλότερη, υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου (£4.500.000) κατά 

£2.460.000 (55%) και υπέδειξα ότι δεν ασκήθηκε από τον Οργανισµό και τους 

συµβούλους του η ενδεδειγµένη διαχείριση κόστους, µε σκοπό τον περιορισµό της 

δαπάνης του έργου στα πλαίσια του Προϋπολογισµού. 

Με βάση το συµβόλαιο, ύψους περίπου £8 - £8,5 εκ., το έργο έπρεπε να 

συµπληρωθεί το Μάρτιο 2004.  Λόγω σοβαρής καθυστέρησης, η οποία οφείλεται 

τόσο στον εργολάβο, όσο και στον Εργοδότη, το έργο αναµένεται να 

συµπληρωθεί τον Ιούνιο 2005, οπότε και θα γίνει η προσωρινή παραλαβή του, 

χωρίς όµως ξύλινο δάπεδο και καθίσµατα.  Τα έγγραφα των δύο αυτών 

διορισµένων υπεργολαβιών ετοιµάστηκαν για δεύτερη φορά από τον ιδιώτη 

µελετητή επειδή λόγω της ψηλής εκτιµηµένης δαπάνης που συνεπάγετο η αρχική 

µελέτη ο Οργανισµός δεν τα αποδέχθηκε.  Αργότερα ο Οργανισµός απέρριψε και 

τις νέες µελέτες που ετοιµάστηκαν λόγω του ότι η δαπάνη υλοποίησης τους 

υπερέβαινε κατά πολύ τα προβλεπόµενα από το συµβόλαιο ποσά προνοίας.  Ο 

Οργανισµός αναµένει από το µελετητή όπως ετοιµάσει για τρίτη φορά σχέδια και 

τεχνικούς όρους, τόσο για το ξύλινο δάπεδο όσο και για τα καθίσµατα, η αξία των 

οποίων να περιορίζεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων ποσών 

προνοίας µε περιθώριο απόκλισης µέχρι 10%. 

Ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονική παράταση, η οποία καλύπτει 

ολόκληρη την καθυστέρηση του έργου και για αποζηµίωση ύψους περίπου 

£3,5 εκ.,  και ισχυρίζεται ότι για την καθυστέρηση ευθύνεται κυρίως ο Εργοδότης, 

ο οποίος, µεταξύ άλλων, καθυστέρησε την πληρωµή των πιστοποιητικών του 

Αρχιτέκτονα, για περίπου 6 µήνες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, µε 

πληροφόρησε ότι κατά τη διάρκεια του 2003 υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην 
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πληρωµή των διατακτικών του έργου από τον Αύγουστο µέχρι το ∆εκέµβριο, εν 

αναµονή της έγκρισης του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα 

µου ανέφερε ότι οι σύµβουλοι του έργου υπέβαλαν πλήρη έκθεση για το θέµα των 

δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και ότι ο Οργανισµός, σε  

συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους του, διαπραγµατεύεται µε τον 

εργολάβο σχετικά µε την καθυστέρηση και την αποζηµίωση που πιθανόν αυτή να 

συνεπάγεται.  Το θέµα βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. 

(στ) Κατασκευή Πολυπροπονητήριου στο χώρο του Μακάρειου Αθλητικού 
 Κέντρου στη Λευκωσία  

(i) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.  Όπως ανέφερα στην Ετήσια Έκθέση µου 

για το 2003, κατά τον επιτόπου έλεγχο των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι 

είχαν γίνει αλλαγές στους κατασκευαστές ή/και στον τύπο µέρους του 

εξοπλισµού, καθώς επίσης ότι ο λέβητας που είχε εγκατασταθεί ήταν 

υποδεέστερων προδιαγραφών (και ενδεχοµένως χαµηλότερης αξίας) από 

αυτόν που περιλαµβανόταν στο συµβόλαιο.  Οι πιο πάνω αλλαγές είχαν γίνει 

µε την έγκριση των ιδιωτών συµβούλων, χωρίς όµως την εκ των προτέρων 

έγκριση του Οργανισµού, όπως προνοούσε η µεταξύ του Οργανισµού και 

των συµβούλων συµφωνία ανάθεσης υπηρεσιών. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στον κατάλογο εκκρεµουσών εργασιών/ 

παρατηρήσεων (defect list) που στάληκε στον εργολάβο µε την έκδοση του 

πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής δεν είχαν περιληφθεί όλες οι 

εργασίες που δεν εκτελέστηκαν ή/και εξοπλισµός που δεν εγκαταστάθηκε. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού, στον οποίο υπέβαλα τις 

παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2004 ότι οι αλλαγές 

είχαν γίνει κατόπιν έγκρισης των συµβούλων και για την αποφυγή 

καθυστερήσεων στη συµπλήρωση του έργου θα υποβάλλονταν για έγκριση – 

εκ των υστέρων – στο Συµβούλιο του Οργανισµού, µέσα στα πλαίσια της 

έγκρισης του τελικού λογαριασµού.  Όσον αφορά στο λέβητα, συµφώνησε µε 

την παρατήρηση µου και ανέφερε ότι θα γίνει η αντίστοιχη αναπροσαρµογή 

της τιµής του στον τελικό λογαριασµό. 

Ο τελικός λογαριασµός έχει υποβληθεί από τον εργολάβο και εξετάζεται από 

τον Οργανισµό.  
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Τον Ιούνιο 2005, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι 

συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις µου, αναφέροντας επίσης ότι εξαιτίας της µη 

στελέχωσης µέχρι πρόσφατα των Υπηρεσιών του Οργανισµού µε 

προσοντούχους Ηλεκτροµηχανολόγους, ο Οργανισµός χρησιµοποιούσε για 

τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, τις υπηρεσίες ιδιωτών συµβούλων, οι 

οποίοι σε µερικές περιπτώσεις παρουσίασαν κάποιες αδυναµίες, ιδιαίτερα 

όσον αφορά στις διαδικασίες του Οργανισµού. 

(ii) Προβλήµατα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του συµβολαίου.  Από 

επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήµατα 

που επηρέασαν σηµαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.  

Μεταξύ άλλων, αντί ο Οργανισµός να προβεί στη διενέργεια της 

επιβαλλόµενης εδαφολογικής µελέτης πριν από την έναρξη των εργασιών, 

είχε προβεί στην εκσκαφή µόνο δοκιµαστικών λάκκων, οι οποίοι δεν 

κατέδειξαν την ύπαρξη προβλήµατος.  Με την έναρξη όµως των εργασιών 

και τη διενέργεια γεωλογικής έρευνας, διαφάνηκε η ύπαρξη γεωλογικού 

ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο να γίνει σηµαντική αλλαγή στον τρόπο 

θεµελίωσης.  Ως αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής, καθυστέρησε η προκήρυξη 

της προσφοράς της υπεργολαβίας της µεταλλικής στέγης, επειδή η στέγη 

έπρεπε να επανασχεδιαστεί.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την 

παράταση που δόθηκε στο χρόνο αποπεράτωσης της υπεργολαβίας, από 

37 σε 45 εβδοµάδες, προκάλεσε καθυστέρηση στη συµπλήρωση του όλου 

έργου.  Πέραν των πιο πάνω παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην 

πρόοδο των εργασιών από τον κυρίως εργολάβο, λόγω έλλειψης οργάνωσης 

και χρησιµοποίησης ολιγάριθµων συνεργείων για επαναλαµβανόµενη 

εργασία.  Το έργο τελικά παραλήφθηκε τον Απρίλιο του 2004, και ο Τελικός 

Λογαριασµός υποβλήθηκε από τον εργολάβο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου.  Ο 

εργολάβος απαίτησε αποζηµίωση περίπου £617.000 για το συνολικό χρόνο 

καθυστέρησης, τον οποίο θεωρεί ως δικαιολογηµένο.  Ο Οργανισµός και οι 

Σύµβουλοί του βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης του τελικού 

λογαριασµού, του συνολικού χρόνου καθυστέρησης και των αποζηµιώσεων 

που αυτός συνεπάγεται.  Επειδή όµως καθυστέρησε η αξιολόγηση των πιο 

πάνω, ο εργολάβος προχώρησε µε κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο 

διεκδικώντας συνολικές αποζηµιώσεις πέραν του  £1 εκ. 
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Ο Οργανισµός απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου ανέφερε ότι η αλλαγή 

στο σχεδιασµό αναµφίβολα επηρέασε την πρόοδο του έργου, αλλά αυτό δεν 

µπορούσε να αποφευχθεί, ενώ το θέµα της καθυστέρησης µελετάται ώστε να 

διαφανεί ποια ήταν δικαιολογηµένη και ποια αδικαιολόγητη.  Επιπλέον µε 

πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός αποφάσισε να µην αναλαµβάνει πλέον την 

ετοιµασία µελετών αλλά να τις αναθέτει σε ιδιώτες Συµβούλους, οι οποίοι θα 

συµβουλεύουν υπεύθυνα τον Οργανισµό και ετοιµάζουν τις µελέτες και έρευνες 

που πρέπει να προηγούνται των προκηρύξεων των έργων. 

(ζ) Ανακαίνιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Τσιρείου Σταδίου.  Κατόπιν 

επιτόπιου ελέγχου των εργασιών και µελέτης των προνοιών των εγγράφων του 

συµβολαίου που διεξήχθη από την Υπηρεσία µου τον Ιούνιο 2004 – κατόπι 

παράκλησης από τον Οργανισµό -  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο εργολάβος δεν είχε παραδώσει – µε τη συµπλήρωση των εργασιών – τον 

πιο κάτω εξοπλισµό και εγγύηση που αποτελούσαν µέρος των 

υποχρεώσεων του. 

− Ένα δοκιµαστή καλωδίων. 

− Σύστηµα «EI Bus», για την οµαδοποίηση ελέγχου των φωτιστικών του 

σταδίου. 

− Εγγύηση του δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης για 15 χρόνια. 

(ii) Οι εργασίες είχαν συµπληρωθεί µε καθυστέρηση περίπου 6 µηνών, χωρίς να 

έχει αξιολογηθεί η πιο πάνω καθυστέρηση από τους Συµβούλους 

Μηχανικούς του Οργανισµού. 

Σηµειώνεται ότι οι Σύµβουλοι του Οργανισµού είχαν ήδη εκδώσει το πιστοποιητικό 

τελικής παραλαβής, καθώς και βεβαίωση ότι οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού, προς τον οποίο υπέβαλα τις 

παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2004 ότι: 

− Η εγγύηση του δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης και το σύστηµα «EI Bus» 

παραδόθηκαν µετά τις παρατηρήσεις µου στον Οργανισµό. 

− Ο δοκιµαστής καλωδίων κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητος και αποφασίστηκε 

να γίνει αποκοπή του ανάλογου ποσού από τον Εργολάβο. 
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− Η καθυστέρηση στη συµπλήρωση των εργασιών αξιολογήθηκε στο µεταξύ 

από τους ιδιώτες συµβούλους, οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν ευθύνεται ο 

εργολάβος.  Επίσης πληροφόρησαν τον Οργανισµό, ότι ο εργολάβος δεν 

έχει υποβάλει απαιτήσεις για την καθυστέρηση.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2005 ότι µόλις 

υποβλήθηκαν οι παρατηρήσεις µου, δόθηκαν οδηγίες στους συµβούλους και στον 

εργολάβο του έργου και αυτές εκτελέστηκαν πλήρως.  Επίσης, µε πληροφόρησε 

ότι η καθυστέρηση δεν είχε επηρεάσει τη λειτουργία του σταδίου, ούτε και υπήρξε 

εξαιτίας  της οποιοδήποτε οικονοµικό κόστος για τον Οργανισµό ή το ΓΣΟ. 

(η) Συµβόλαιο ανάθεσης της λειτουργίας του συστήµατος έκδοσης 

εισιτηρίων.  Όπως ανέφερα στην Ετήσια Έκθεση µου για το 2003, το Συµβούλιο 

του Οργανισµού είχε αναθέσει τον Οκτώβριο 2002 τη διαχείριση του συστήµατος 

έκδοσης εισιτηρίων των αγώνων Α΄ κατηγορίας σε ιδιωτική εταιρεία, έναντι ποσού 

£23.000 ετησίως.  Εξαιτίας προβληµάτων που οφείλονταν κυρίως σε αδυναµία 

των σωµατείων να ανταποκριθούν στις πρόνοιες των εγκυκλίων του Οργανισµού 

για την υλοποίηση της συµφωνίας, καθυστέρησε η έναρξη εφαρµογής της και 

τελικά εφαρµόστηκε µόνο µερικώς.  Από το Σεπτέµβριο 2003, το Συµβούλιο του 

Οργανισµού είχε αποφασίσει να διακόψει το συµβόλαιο µε την ιδιωτική εταιρεία 

και να εκχωρήσει το δικαίωµα έκδοσης των εισιτηρίων στην Κυπριακή 

Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, πάνω σε δοκιµαστική βάση για ένα χρόνο 

παραχωρώντας της επίσης όλο το σχετικό εξοπλισµό.  Η ιδιωτική εταιρεία 

πρότεινε στον Οργανισµό την παραχώρηση έκπτωσης ύψους 30% στο ποσό του 

συµβολαίου για πλήρη διακανονισµό των οικονοµικών της απαιτήσεων, αλλά 

επειδή η πρόταση της απορρίφθηκε από το Συµβούλιο του Οργανισµού, 

απέστειλε το Μάρτιο 2004 επιστολή µέσω δικηγορικού γραφείου, απαιτώντας 

πληρωµή ολόκληρου του ποσού του συµβολαίου (£23.000). 

Παρόλο που ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Σεπτέµβριο 2004 

ότι το θέµα εξετάστηκε σε συνεργασία µε την Κ.Ο.Π., για να διερευνηθούν οι 

δυνατότητες τερµατισµού της σύµβασης και εξεύρεσης τρόπου αξιοποίησης του 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού και του προγράµµατος, εντούτοις, λόγω των δυσκολιών 

που αντιµετώπιζε η Κ.Ο.Π. στην υλοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος, δεν 

επιτεύχθηκε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και της Κ.Ο.Π.  

Ενόψει των πιο πάνω, το σύστηµα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν 
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αξιοποιείται.  Σηµειώνεται ότι το συνολικό κόστος του συστήµατος  

(περιλαµβανοµένου του κόστους διαφόρων εργασιών/εξοπλισµού που σχετίζονται 

µε τη λειτουργία του) ανήλθε περίπου στις £200.000. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2005 ότι συµφωνεί µε 

τις παρατηρήσεις µου, σηµειώνοντας παράλληλα ότι µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Οργανισµός προτίθεται να επανεργοποιήσει το 

σύστηµα πολύ σύντοµα.  Όταν το σύστηµα είναι έτοιµο για λειτουργία, τότε θα 

πρέπει να τεθεί κάτω από τη διαχείριση και έλεγχο της ΚΟΠ και την εποπτεία του 

Οργανισµού. 

(θ) «Προσφορά για ανύψωση της υφιστάµενης εξωτερικής περίφραξης του 

σταδίου Αναγέννησης ∆ερύνειας και για επίστρωση µε πρέµιξ του χώρου 

στάθµευσης του σταδίου».  Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου το Μάρτιο 2004, 

διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες στα έγγραφα της προσφοράς.  

Συγκεκριµένα, ο Οργανισµός, µε τηλεοµοιότυπο προς όλους τους 

προσφοροδότες, τροποποίησε τέσσερεις όρους της προσφοράς, από τις οποίες η 

µία τροποποίηση αλλοίωνε ουσιαστικά τους αρχικούς όρους της προσφοράς.  

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων της προσφοράς, διαπιστώθηκαν ασάφειες και 

ελλείψεις, σε σχέση µε τον προσδιορισµό των ορίων και υψοµέτρων του χώρου 

εργασιών, την περιγραφή/πάχη στρώσεων οδοστρωµάτων, και τη σαφή 

περιγραφή προτεινόµενων εργασιών.  Λόγω των πιο πάνω προβληµάτων, 

εισηγήθηκα στον Οργανισµό την ακύρωση του διαγωνισµού και την 

επαναπροκήρυξη της προσφοράς µε πλήρη στοιχεία και προδιαγραφές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υιοθέτησε τις παρατηρήσεις 

της Υπηρεσίας µου, ακύρωσε τις προσφορές και ζήτησε από το σωµατείο να 

ετοιµάσει και υποβάλει τα έγγραφα για επαναπροκήρυξη των προσφορών.  Το 

σωµατείο προχώρησε µε αλλαγές στα σχέδια και τους όρους των προσφορών, τις 

επαναπροκήρυξε και ανέθεσε τη σύµβαση για επίστρωση µε πρέµιξ του χώρου 

στάθµευσης του σταδίου Αναγέννησης ∆ερύνειας στο χαµηλότερο 

προσφοροδότη.  Όσον αφορά στην προσφορά για την εξωτερική περίφραξη του 

σταδίου, το σωµατείο δεν την κατακύρωσε λόγω του ότι µόνο ένας 

προσφοροδότης επέδειξε ενδιαφέρον. 
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(ι) Συµφωνία για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, µε ελεγκτικό 

οίκο.   Ο Οργανισµός προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, 

για τριετή περίοδο η προσφορά του οποίου κατακυρώθηκε στις 17.7.2003, µε 

αµοιβή ύψους £30.000 ετησίως. 

(i) Εκτέλεση συµβολαίου.   Σύµφωνα µε τον όρο 1(ιβ) του συµβολαίου οι 

Σύµβουλοι πρέπει να υποβάλλουν κάθε µήνα περιληπτική έκθεση στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. Υποβλήθηκαν 9 

εκθέσεις από τους Συµβούλους, ενώ µέχρι 30.4.2005 θα έπρεπε να είχαν 

υποβληθεί 18 µηνιαίες εκθέσεις. 

(ii) Επέκταση συµβολαίου.  Στις 4.1.2005 υπογράφηκαν δύο επιστολές 

ανάληψης εργασίας (engagement letters) για τα θέµατα ελέγχου των 

Οµοσπονδιών και πραγµατοποίησης µελέτης ανθρώπινου δυναµικού.  Ο 

Οργανισµός δεν προκήρυξε σχετικές προσφορές, καθότι θεώρησε τις 

εργασίες αυτές ως επέκταση του συµβολαίου για τον εσωτερικό έλεγχο. 

Ανέφερα ότι η Υπηρεσία µου έχει την άποψη ότι ο Οργανισµός δεν έπρεπε 

να προχωρήσει σε ανάθεση, χωρίς προκήρυξη ξεχωριστής προσφοράς και 

υπογραφής νέας σύµβασης, καθώς δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στον περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες) Νόµο του 2004. 

(iii) Στην επιστολή ανάληψης εργασίας (engagement letter), ηµερ. 4.1.2005 από 

το Σύµβουλο προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, που 

ετοιµάστηκε µε σκοπό να καθοριστούν οι όροι εντολής και οι υπηρεσίες που 

θα προσφέρονται δεν καθορίζονται: 

• Η χρονική διάρκεια, ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία λήξης των 

εργασιών του ελεγκτικού οίκου. 

• Το ποσοστό ελέγχου (δείγµα ελέγχου, αριθµός οµοσπονδιών που θα 

ελεγχθούν). 
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12. Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ). 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2004, 

ύψους £1.050.000, ενώ για το 2003 ο Προϋπολογισµός ήταν £1.170.000.  Οι 

πραγµατικές δαπάνες για το 2004 ανήλθαν σε £1.048.853, σε σύγκριση µε 

£1.140.220 το 2003. 

(β) Απολογισµός  Έχουν εντοπισθεί από το Λογιστήριο του Οργανισµού 

κάποια λάθη στον απολογισµό του ΕΣΥΑΑ, αλλά δεν έχει ετοιµαστεί µέχρι 

σήµερα, διορθωµένος απολογισµός για το 2004. 

(γ) (i) Στις 31 ∆εκεµβρίου του 2004 απασχολούνταν στο ΕΣΥΑΑ  1 υπεύθυνος για 

το Σχέδιο, µία γενικός συντονιστής περιφερειακών επιθεωρητών, 6 υπεύθυνοι 

αθληµάτων, 7 περιφερειακοί επιθεωρητές, µία γραφέας και ένας άλλος 

λειτουργός, τα καθήκοντα του οποίου δεν διευκρινίζονται (παράγραφος (δ) πιο 

κάτω). 

(ii) Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την εξασφάλιση έγκρισης 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιούλιο του 2004, προκηρύχθηκαν θέσεις 

για 6 υπεύθυνους αθληµάτων και 7 περιφερειακούς επιθεωρητές.  Η απασχόληση 

4 ατόµων από το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥΑΑ εξακολουθεί να γίνεται χωρίς 

προκήρυξη θέσεων/αγορά υπηρεσιών. 

(iii) Συνεχίζεται η απασχόληση προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε Κυβερνητικά 

Τµήµατα/Υπηρεσίες.  Η εκτέλεση διπλών καθηκόντων, όπως ανέφερα και σε 

προηγούµενες εκθέσεις µου, και λόγω του ότι ο φόρτος εργασίας για το ΕΣΥΑΑ 

είναι µεγάλος, πιθανόν να γίνεται σε βάρος των πρωινών καθηκόντων τους στο 

∆ηµόσιο.  Επίσης, δεν φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί άδεια απασχόλησης από 

όλους όσοι  εργάζονται στο ∆ηµόσιο.  Παρόλο που στην απαντητική σας επιστολή 

αρ. φακ. A.15.0.0./2004, ηµερ. 11 Ιουνίου 2004, αναφέρετε ότι ο Οργανισµός έχει 

ζητήσει από τους απασχολούµενους στο πιο πάνω πρόγραµµα να εξασφαλίσουν 

τη σχετική άδεια από τον Υπουργό Οικονοµικών και σε αντίθετη περίπτωση ο 

Οργανισµός θα προχωρήσει να τερµατίσει τις υπηρεσίες τους, αυτό δεν φαίνεται 

να έχει γίνει. 

(iv) ∆εν έχουν υπογραφεί ακόµη συµβόλαια εργοδότησης µεταξύ του Οργανισµού 
και του υπεύθυνου του ΕΣΥΑΑ και της γραφέα, παρόλο που στην απαντητική σας 
επιστολή A.15.0.0./2004, ηµερ. 11 Ιουνίου, 2004, αναφέρετε ότι, θα προχωρήσετε 
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στην υπογραφή συµβολαίου µε τον υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ και  όσον αφορά τη 
Γραφέα ενόψει του γεγονότος ότι αυτή εργάζεται σε Οµοσπονδία και παραχωρεί 
τις υπηρεσίες της στο ΕΣΥΑΑ, το θέµα θα απασχολούσε τον Οργανισµό και θα 
µας ενηµερώνατε ανάλογα. 

(v) Για τους υπαλλήλους του ΕΣΥΑΑ  δεν τηρούνται φάκελοι αδειών.  Έντυπα 
αδειών χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά µέσα στο 2005. 

(δ) Λειτουργός Γραφείου ΕΣΥΑΑ.  Όπως αναφέρεται και στην απαντητική 
επιστολή σας, A.15.0.0./2004, ηµερ. 11 Ιουνίου, 2004, τα καθήκοντα του πιο 
πάνω λειτουργού, έχουν καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΟΑ ως 
Λειτουργού του Γραφείου στο ΕΣΥΑΑ και προσδιορίζονται µέσα από το σχετικό 
συµβόλαιο που έχει υπογράψει για την περίοδο 1.12.2003 µέχρι 31.5.2004.  
Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει και δεύτερο συµβόλαιο το οποίο ισχύει από 
1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 30 Ιουνίου 2004 και στο οποίο επισυνάπτονται τα 
καθήκοντα του Υπεύθυνου Αθληµάτων.  Ζήτησα όπως ενηµερωθώ µε ποιο 
συµβόλαιο εργοδοτείται ο πιο πάνω λειτουργός και ποια είναι τα καθήκοντα του 
για την περίοδο 1.12.2003 µέχρι σήµερα. 

(ε) Συµβόλαια εργοδότησης.  Παρατηρήθηκε ότι τα συµβόλαια που 
υπογράφηκαν µε τους υπεύθυνους αθληµάτων και περιφερειακούς επιθεωρητές 
που προσλήφθηκαν µετά από απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου το Σεπτέµβριο του 2004, είναι πολύ γενικά και 
παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναµίες όπως: 

(i) ∆εν διευκρινίζεται κατά πόσο ο µισθός είναι ακαθάριστος ή όχι. 

(ii) ∆εν ορίζει ελάχιστες ώρες εργασίας ή/και επισκέψεις, κ.λπ., και  

(iii) τα καθήκοντα που επισυνάπτονται είναι πολύ γενικά. 

(iv) Επίσης δεν ορίζεται το άθληµα για τον κάθε υπεύθυνο αθλήµατος, ούτε η 
περιφέρεια για τους περιφερειακούς επιθεωρητές.  

(v) Στο συµβόλαιο της Γενικής Συντονίστριας Περιφερειακών Επιθεωρητών, 

λανθασµένα επισυνάπτονται τα καθήκοντα και ευθύνες του Υπεύθυνου 

Αθληµάτων.  Όπως φαίνεται δεν έχουν καθοριστεί καθήκοντα για τη θέση 

Γενικού Συντονιστή Περιφερειακών Επιθεωρητών, αφού η θέση δεν είχε 

προκηρυχθεί, αλλά δηµιουργήθηκε και εγκρίθηκε αργότερα. 

(στ) Αν και η επιχορήγηση του ΕΣΥΑΑ αποτελεί σηµαντικό ποσοστό του συνόλου 

των επιχορηγήσεων (13% περίπου) εντούτοις η αρχειοθέτηση των σχετικών 

εγγράφων, εντύπων, αλληλογραφίας και αποφάσεων δεν τηρείται µε τον 
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ενδεδειγµένο τρόπο (δεν γίνεται διαχωρισµός θεµάτων σε φακέλους).  Το ίδιο 

ισχύει και για τους φακέλους που τηρούνται στο ίδιο το ΕΣΥΑΑ. 

(ζ) ∆εν φαίνεται να γίνεται ικανοποιητικός έλεγχος εκ µέρους του Οργανισµού 
για το ΕΣΥΑΑ και για τον έλεγχο που γίνεται δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα 
στοιχεία.  Για παράδειγµα, οι µηνιαίες εκθέσεις των υπεύθυνων αθληµάτων 
αποστέλλονται κάθε µήνα από τον υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ στο Γενικό ∆ιευθυντή 
του Οργανισµού και αρχειοθετούνται στους φακέλους του Οργανισµού, αλλά δεν 
υπάρχει ένδειξη ότι ελέγχονται από οποιοδήποτε στον Οργανισµό.  Οι εκθέσεις 
των περιφερειακών υπευθύνων δεν αποστέλλονται στον Οργανισµό. 

13. Εθνικό Σχέδιο Ταλέντων. 

(α) Σύναψη συµφωνίας µε την RSTS.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες 
εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, ο Οργανισµός, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
λειτουργίας συστήµατος επιλογής και αξιοποίησης ταλέντων, σύναψε συµφωνία 
στις 15.5.2002 µε µια από τις τρεις οµάδες που είχαν εντοπιστεί µετά από 
διερεύνηση, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα (RSTS), για συνολικό ποσό ύψους 
€1.236.096 για τρία χρόνια.  Η συµφωνία περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, την  
παροχή προγραµµάτων διατροφικής υποστήριξης, σωµατοµετρικό και εργονοµικό 
έλεγχο, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη αθλητών, βιταµινική 
υποστήριξη και διάφορες άλλες εξετάσεις αθλητών, µε στόχο την ενδυνάµωση 
τους. 

Ο Οργανισµός διενέργησε πληρωµές, βάσει του συµβολαίου, προς την RSTS 
µέχρι τον Ιούνιο του 2003.  Αργότερα οι πληρωµές προς την RSTS 
παγοποιήθηκαν, λόγω του ότι η ανάθεση του Σχεδίου στην RSTS εξεταζόταν από 
την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων 
∆απανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, µε αποτέλεσµα η RSTS, µέσω των 
δικηγόρων της, τον Οκτώβριο του 2003 να καταχωρίσει αγωγή εναντίον του 
Οργανισµού. 

Τελικά, µετά από διαπραγµατεύσεις, το Μάρτιο του 2004 αποφασίστηκε η 
διακοπή της εν λόγω συνεργασίας και η καταβολή από τον Οργανισµό του ποσού 
των €350.000,  για πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων προς την RSTS. 

Σχετικά µε την υλοποίηση του συµβολαίου και το περιεχόµενο του συµβολαίου,  
διαπιστώθηκαν αρκετές αδυναµίες, και η Υπηρεσία µου είχε επισηµάνει ότι, η 
σύναψη συµφωνίας µε την RSTS έγινε εσπευσµένα, χωρίς µάλιστα την εµπλοκή 
ειδικών για την αξιολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών. 
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(β) Νέος σχεδιασµός για προώθηση ταλέντων στον αθλητισµό.  Μετά τη 

διακοπή του συµβολαίου µε την RSTS έγινε επανεξέταση του θέµατος, για 

δηµιουργία νέου σχεδιασµού. 

Οι φορείς που συνεργάζονται µε τον Οργανισµό για το πιο πάνω θέµα, είναι το 

Κέντρο Αθλητικών Επιστηµονικών Ερευνών (Κ.Α.Ε.Κ.), το αντίστοιχο Κέντρο στην 

Αθήνα, το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και το Τµήµα 

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών.  

Σε αρχικό στάδιο, στάληκαν επιστολές στις Οµοσπονδίες από τον Οργανισµό και 

ζητήθηκε από αυτές να εισηγηθούν αθλητές, µε βάση ηλικιακά κριτήρια και την 

αγωνιστική τους επίδοση τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι ώστε να 

επαναπροσδιοριστούν τα ταλέντα.  Μέχρι τον Οκτώβριο του 2004, ο Οργανισµός 

είχε απαντήσεις από τις Οµοσπονδίες και ετοιµάστηκαν συνοπτικοί κατάλογοι µε 

περίπου 230 αθλητές.  Οι κατάλογοι αυτοί στάληκαν στο ΚΑΕΚ, το οποίο θα 

αξιολογήσει τους αθλητές µε ανάλογες µετρήσεις και σε συνεργασία µε το ΤΕΦΑΑ 

θα δηµιουργηθεί ένας τελικός κατάλογος. 

Έγιναν εισηγήσεις, ο σχεδιασµός να παρουσιάζεται υπό τη µορφή πυραµίδας, η 

οποία θα έχει στη βάση ένα υψηλότερο αριθµό αθλητών, ο οποίος θα µειώνεται 

όσο προχωρά από τη βάση προς την κορυφή. Οι αθλητές σε κάθε επίπεδο θα 

έχουν τις ανάλογες παροχές (επιστηµονική στήριξη, αιµατολογικές εξετάσεις, 

προπονητική στήριξη) και µετά από αξιολογήσεις, θα γίνονται µετατροπές και 

µετακινήσεις από ένα επίπεδο της πυραµίδας σε άλλο. Το συνολικό κόστος 

υπολογίστηκε γύρω στις £145.000- £150.000. 

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα πιο κάτω: 

(i) ∆εν λήφθηκε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, καθώς 
και το αιτιολογικό της απόφασης, για τον τρόπο λειτουργίας του νέου 
σχεδιασµού. 

(ii) Οι εισηγήσεις και οι προτάσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Σχεδιασµός, 
έγιναν κυρίως από τα µέλη της Επιτροπής Ταλέντων  και λειτουργούς του 
Οργανισµού και του ΚΑΕΚ, µετά που τους ζητήθηκε από την Επιτροπή 
Ταλέντων. Οι πιο πάνω διατύπωσαν κυρίως προσωπικές τους απόψεις, 
χωρίς να φαίνεται σχετική τεκµηρίωση. 
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14. Σχεδιασµός Ολυµπιακής Προετοιµασίας ΚΟΑ – ΚΟΕ για το 2004. 

(α) Ο υπό αναφορά Σχεδιασµός είχε ως σκοπό τη στήριξη δύο οµάδων αθλητών 
και προπονητών.  Η Α οµάδα ήταν οι αθλητές που είχαν κατακτήσει το Ολυµπιακό 
όριο και εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στην Ολυµπιάδα του 2004, και η 
Β οµάδα συµπεριλάµβανε αθλητές οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στην κατάκτηση του 
Ολυµπιακού ορίου.  Συγκεκριµένα ο Σχεδιασµός στήριξε 32 αθλητές και 17 
προπονητές. 

Παρόλο που οι ελλείψεις και αδυναµίες που παρατηρήθηκαν στην εφαρµογή του 
πιο πάνω Σχεδιασµού εντοπίστηκαν έγκαιρα από την Υπηρεσία µου, συζητήθηκαν 
µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού και άλλους αρµόδιους Λειτουργούς του 
Οργανισµού και αναφέρθηκαν στην επιστολή της Υπηρεσίας µου µε αρ. Φακ. 
7.42.0.1(3), ηµερ. 2.3.2004, κυρίως σε ότι αφορά θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης 
και γενικής εποπτείας του Σχεδιασµού από τον ίδιο τον Οργανισµό, δεν 
σηµειώθηκε πρόοδος.  Ως αποτέλεσµα, η συµµετοχή της Κύπρου στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 δεν έτυχε της κατάλληλης εποπτείας από τον 
Οργανισµό.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι ούτε η ΚΟΕ ασκούσε 
την κατάλληλη εποπτεία στους αθλητές που συµµετείχαν στο Σχεδιασµό, το θέµα 
θεωρείται ακόµη σοβαρότερο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Επιτροπή Σχεδιασµού, που προνοείτο στο 
Σχεδιασµό, καθήκον της οποίας θα ήταν η αξιολόγηση των αθλητών του 
Σχεδιασµού κάθε έξι µήνες και θα στηριζόταν κυρίως στα µηνιαία έντυπα και 
εκθέσεις παρακολούθησης, τα αποτελέσµατα των εργοµετρικών εξετάσεων και 
των προπονητικών διαδικασιών ελέγχου και στις τριµηνιαίες εκθέσεις του 
Υπεύθυνου παρακολούθησης του Σχεδιασµού, ουδέποτε συστάθηκε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µετά από τις παρατηρήσεις 

µας, όσον αφορά στην Επιτροπή Σχεδιασµού που προνοεί ο Σχεδιασµός 

Ολυµπιακής Προετοιµασίας ΚΟΑ – ΚΟΕ  2004, στο Σχεδιασµό Μεσογειακών 

Αγώνων ΚΟΑ – ΚΟΕ 2005, έχει οριστεί Ad – Hoc Επιτροπή Προετοιµασίας και 

Παρακολούθησης Αγώνων Υψηλής Επίδοσης η οποία επιλαµβάνεται των 

θεµάτων που αφορούν στην πορεία και στην παρακολούθηση του Σχεδιασµού.  

Ενώπιον της Επιτροπής ο υπεύθυνος  παρακολούθησης του Σχεδιασµού 

Τεχνικός Σύµβουλος της ΚΟΕ παρουσιάζει διµηνιαία έκθεση παρακολούθησης της 

πορείας προετοιµασίας του κάθε αθλητή ξεχωριστά.  Μετά από υποδείξεις της 

Υπηρεσίας µας τηρούνται προσωπικοί φάκελοι στους οποίους φυλάγεται όλη η 
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επιστολογραφία που αφορά στους αθλητές, καθώς και όλες οι εκθέσεις που 

παρουσιάζει ο υπεύθυνος παρακολούθησης και  τα µηνιαία έντυπα για τον κάθε 

αθλητή. 

(β) Ο Οργανισµός ενώ σε προηγούµενους Αθλητικούς Σχεδιασµούς κατέβαλλε ο 

ίδιος τα σχετικά επιδόµατα στους συµµετέχοντες αθλητές, στο Σχεδιασµό αυτό  

εκταµίευσε το ποσό του Προϋπολογισµού του στην ΚΟΕ.  Η ΚΟΕ υπέβαλε στις 

16.12.2004 τελικό απολογισµό (προηγήθηκαν άλλοι δύο µε διαφορετικά ποσά) για 

ποσό £187.080. 

Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια του ελέγχου του Οργανισµού, συγκεκριµένος 

αθλητής ουδέποτε παρέλαβε το επίδοµα του, το οποίο είχε παραχωρηθεί από τον 

Οργανισµό στην ΚΟΕ για το σκοπό αυτό.  Μετά τη διαπίστωση αυτή 

αντιλαµβάνοµαι ότι διεξάγεται έλεγχος από τον Οργανισµό για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο ολόκληρο το πιο πάνω ποσό πληρώθηκε από την ΚΟΕ στους αθλητές. 

Η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως ο Οργανισµός ασκεί καλύτερο έλεγχο στους 

αθλητικούς Σχεδιασµούς του, ιδίως όσον αφορά στην επιχορήγηση των αθλητών, 

η οποία πρέπει να καταβάλλεται απευθείας από τον Οργανισµό. 
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