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13 Ιουνίου 2014 
 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω επίσης 
100 αντίτυπα της Έκθεσης από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για 
διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά Νόμο 
αρμοδίους για την ετοιμασία των Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση 
συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό 
έγκριση προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας αναφορικά με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του 2013, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i) Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Ο Οργανισμός 
είναι αντιμέτωπος με αγωγές από εργολήπτες/μελετητές 
συνολικού ύψους €5,1 εκ. Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός 
παραπέμψει, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
(ΥΠΠ), τα θέματα των απαιτήσεων εργοληπτών και μελετητών 
στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων για να τον 
συμβουλεύσει σχετικά.   

2(στ)(ii) 

(ii) Στρατηγικός Σχεδιασμός. Αναμένεται ότι το νέο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο θα ασχοληθεί με την ετοιμασία νέου στρατηγικού 
σχεδιασμού για την περίοδο 2014-2017 στα πλαίσια των νέων 
οικονομικών δεδομένων.  

4 

(iii) Αποζημίωση και επιδόματα ταξιδιών του Προέδρου και 
των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Αναμένεται η 
ανάκτηση του ποσού που υπερπληρώθηκε σχετικά με την αμοιβή 
και τα επιδόματα ταξιδιών του Προέδρου και των Μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου από τη μη εφαρμογή της μείωσης κατά 
15% που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

5 

(iν) Οργανωτική ∆ομή του Οργανισμού. Αναμένεται η λήψη 
απόφασης για δημιουργία νέας οργανωτικής δομής, η οποία να 
συνάδει με τα σημερινά δεδομένα, ώστε αυτή να μπορεί να 
καταστεί εργαλείο που θα βοηθήσει, τόσο στην ομαλή  και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, όσο και στην επίτευξη 
των στόχων του. 

6(γ)(i) 

(ν) Αναγκαιότητα αλλαγής Σχεδίων Υπηρεσίας. Αναμένεται 
απόφαση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση σχεδίων 
υπηρεσίας για τους λειτουργούς που έχουν τοποθετηθεί σε 
προσωπική κλίμακα και η προώθησή τους στο Υπουργικό 
Συμβούλιο και την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

6(γ)(ii) 

(vi) Νέα αναλογιστική μελέτη. Αναμένεται η διεξαγωγή νέας 
αναλογιστικής μελέτης λόγω των εξελίξεων στη Λαϊκή Τράπεζα και 
γενικότερα στην οικονομία, καθώς επίσης και του χρονικού 
διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από τη διενέργεια της 
προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 
2010. 

 

6(δ) 

(vii) Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές για την καταβολή 
φιλοδωρήματος σε εργαζόμενους που απασχολούνται με 
σύμβαση. Ο Οργανισμός δεν αποκόπτει ποσοστό ίσο με το 3% 
επί των μηνιαίων απολαβών για την καταβολή φιλοδωρήματος σε 
εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση, με βάση τη 
σχετική νομοθεσία, η οποία τυγχάνει εφαρμογής από 14.2.2014. 

  

6(στ) 
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(viii) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Ο Οργανισμός 
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. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η 
κάλυψη της δαπάνης αυτής πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει 
από συνεισφορά επί των απολαβών όλου του προσωπικού του 
Οργανισμού όπως γίνεται και στην περίπτωση των δημοσίων 
υπαλλήλων. 
 

6(ζ) 

(ix) Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. Ο Οργανισμός δεν 
προχώρησε στην ετήσια αξιολόγηση όλων των λειτουργών του, 
πρακτική η οποία θεωρείται ότι δεν συνάδει με τη χρηστή 
διοίκηση και  τους σχετικούς Κανονισμούς. 

6(η)(iν) 

(x) Ιδιωτική απασχόληση εργοδοτούμενων του Οργανισμού 
και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις Γυμναστών οι οποίοι απασχολούνται στη ∆ημόσια 
Εκπαίδευση με σύμβαση, και για 3 ώρες την εβδομάδα στον 
Οργανισμό, και ένα μόνιμο υπάλληλο του Οργανισμού που του 
παραχωρήθηκε άδεια απουσίας χωρίς απολαβές με σκοπό την 
ταυτόχρονη εργοδότηση του στην εκπαιδευτική υπηρεσία ενώ η 
ιδιωτική απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων απαγορεύεται εκτός 
εάν εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο 
Οικονομικών. Εάν δεν εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια θα 
πρέπει να τερματιστεί άμεσα η εργοδότηση τους. 
 

6(η)(iv)  
και (ν) 

(xi) Επιδόματα. Μερικά επιδόματα δεν έχουν μειωθεί με το 
ποσοστό του 15%. Επίσης δεν εξετάστηκε κατά πόσο αυτά 
δικαιολογείται να συνεχίσουν να παραχωρούνται. 
 

6(η)(vii) 

(xii) Χρεώστες. Αναμένονται εντατικότερες προσπάθειες για 
είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους των χρεωστικών υπολοίπων 
των ομοσπονδιών, σωματείων και ΑΓΟ. 
 

8(β)(i) και (ii)

(xiii) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο. Λόγω των 
σοβαρών αδυναμιών στον έλεγχο των επιχορηγήσεων των 
Ομοσπονδιών υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου από τον 
Οργανισμό ώστε να βεβαιώνεται ότι οι χορηγίες 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Ο Οργανισμός θα πρέπει να θέσει στις ομοσπονδίες σαφές 
χρονοδιάγραμμα άρσης των προβλημάτων και παρατηρήσεων 
που έχουν καταγραφεί, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε 
πλήρη αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των 
επιχορηγήσεων εάν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί με το 
χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί.  

9(β)(i), (ii), 
(iii) 
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(xiv) Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να θέσει προς τις ομοσπονδίες σαφές 
χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με το πρότυπο εγχειρίδιο 
διαδικασιών ομοσπονδιών και τον οδηγό αποδέσμευσης 
επιχορηγήσεων.  Επίσης ο εγκριμένος Οδηγός Αποδέσμευσης 
Επιχορηγήσεων παρουσιάζει ασάφειες/ελλείψεις και θα πρέπει 
να γίνει αναθεώρηση του. 
 

9(α)(i) & (iv) 

(xv) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Αναμένεται η 
ετοιμασία πρότυπου καταστατικού ομοσπονδιών και ακολούθως 
για την υιοθέτηση του από όλες τις Ομοσπονδίες. 
 

9(α)(ii) 

(xvi) Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Το κόστος 
αστυνόμευσης ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων αποτελεί 
εξολοκλήρου κόστος του Κράτους, ενώ θα έπρεπε  να επιβαρύνει 
αποκλειστικά τα σωματεία της ΚΟΠ, ενδεχομένως με σχετική 
αύξηση στις τιμές των εισιτήριων τους.  
 

10 

(xvii) Παρακολούθηση αθλητών. Αναμένεται ότι ο Οργανισμός 
θα λάβει άμεσα μέτρα για επίλυση των προβλημάτων που 
παρατηρείται στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, 
δηλαδή κάποια άτομα να αμείβονται χωρίς να καλύπτουν πλήρες 
ωράριο ή ακόμα και χωρίς να  απασχολούνται καθόλου. 
 

11(α) 

(xviii) Γ.Σ.Ο. Εκκρεμεί η απόφαση για την όλη διαχείριση του 
χώρου του ΓΣΟ. 
 

13(ε) 

(xix) Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 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 φαινομένου.  
 

15(α) 

(xx) Ιδιώτης Σύμβουλος του Οργανισμού. Εισηγηθήκαμε όπως 
ο Οργανισμός υιοθετήσει την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για 
τις συμβάσεις του δημοσίου, με την οποία δεν γίνεται αποδεκτός ο 
διορισμός ατόμων – ως διαιτητών – τα οποία έχουν καταδικαστεί 
λόγω επίδειξης κακής συμπεριφοράς ή κακού χειρισμού 
προηγούμενης υπόθεσης στην οποία ήταν διαιτητές.    
 

18(α)(ii) 

(xxi) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητικού «Γλαύκος Κληρίδης» 
στον Αγρό – Απαιτήσεις Εργολάβου. Επισημάναμε ότι η 
καθυστέρηση που σημειώθηκε στην αξιολόγηση της παράτασης 
χρόνου είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή υπερβολικών 
απαιτήσεων εκ μέρους του Εργολάβου και παραπομπή του 
θέματος σε διαιτησία. Ο Οργανισμός θα πρέπει να θέσει 
μηχανισμούς για αποφυγή ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον. 

18(β) 
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(xxii) Προσφορά αρ. 52∆/2011, προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Σπύρος 
Κυπριανού στη Λεμεσό και στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο 
Κίτιον στη Λάρνακας – Τελικός ∆ιαγωνισμός. 

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προχωρήσει με την 
αντικειμενική αξιολόγηση/κοστολόγηση των αποκλίσεων και – σε 
περίπτωση που δεν ετίθετο θέμα ασφάλειας ή/και 
λειτουργικότητας των δαπέδων – αποκόψει το αντίστοιχο ποσό 
από τον Ανάδοχο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να 
απορρίψει τα δάπεδα, εξαργυρώνοντας ταυτόχρονα την εγγυητική 
πιστής εκτέλεσης και διεκδικώντας όλα τα έξοδα που υπέστη. 

18(γ) 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
 

Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 - Υπουργό Οικονομικών 
 - Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
 - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
 - Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
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