
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

 

1.  Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 

1984,  για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Καθυστέρηση στην ετοιµασία των λογαριασµών. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού για το έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2001 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο καθυστερηµένα 

στις 10.5.2001, ενώ θα έπρεπε να υποβληθούν µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

Η καθυστέρηση στην ετοιµασία τόσο των τελικών λογαριασµών, όσο και άλλων 

ενδιάµεσων λογαριασµών, ανέφερα ότι δεν συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του 

Οργανισµού και µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

κατά καιρούς αποτελεσµάτων του Οργανισµού, για σκοπούς προγραµµατισµού, 

παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και λήψης των αναγκαίων 

µέτρων για την καλύτερη οικονοµική διαχείριση του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν 

στην αποδυνάµωση του λογιστηρίου, λόγω της πρόωρης αφυπηρέτησης του 

λογιστή, και στην αναµονή έγκρισης νέου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του 

Λογιστή, η διαδικασία πλήρωσης της οποίας άρχισε ήδη. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα ύψους  

£3.165.194, σε σύγκριση µε έλλειµµα £2.989.904 το 2000, σηµειώθηκε δηλαδή 

αύξηση £6.155.098, που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων και τη µείωση των 

εξόδων.  Αυτά αναλύονται πιο κάτω. 

(β) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £19.573.485, σε σύγκριση 

µε £15.300.820 το 2000, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση £4.272.665 (28%),  η οποία 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά £4.490.350 (31%). 
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Στα έσοδα δεν περιλαµβάνεται κρατική χορηγία ύψους £392.164 (2000 

£577.357), η οποία κρατήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να 

καταβληθεί στην Αστυνοµία για το κόστος αστυνόµευσης αθλητικών εκδηλώσεων. 

(γ) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £16.408.291, σε σύγκριση 

µε £18.290.724 το 2000, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση ύψους £1.882.433 (10%), 

που οφείλεται κυρίως στη µείωση των δαπανών για δηµιουργία και βελτιώσεις µη 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά £1.889.354 (33%) και για 

επιχορηγήσεις  κατά £494.469 (6%).  Αυξήσεις δαπανών παρουσιάστηκαν στις 

απολαβές προσωπικού κατά £84.010 (10%), στα έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων 

και άλλων αθλητικών χώρων κατά £111.835 (17%), στους πληρωτέους τόκους και 

στις αποσβέσεις. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2001 2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
2,16 

 
0,86 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 96% 94% 

(ε) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Το δάνειο του Οργανισµού από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2001 ανερχόταν σε 

£1,03 εκ., καθώς και το δάνειο υπό µορφή χρεογράφων ύψους £9,6 εκ. 

(ονοµαστικής αξίας £10 εκ. προς 6,85%) είναι εγγυηµένα από την Κυβέρνηση. 

(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2001 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 

Οργανισµού ανέρχονταν σε £1,26 εκ., σε σύγκριση µε £2,24 εκ. το 2000, ενώ το 

κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £2,73 εκ., σε σύγκριση µε £1,93 εκ. το 2000, 

δηλαδή υπήρχε πλεόνασµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £1,47 εκ., σε σύγκριση 

µε έλλειµµα £0,31 εκ. το 2000.  Η βελτίωση οφείλεται στην αποπληρωµή 

πρόσθετης Κρατικής Χορηγίας προς τα σωµατεία ύψους £1,3 εκ. που εκκρεµούσε 

κατά τις 31.12.2000. 

(ζ) Χρεώστες.  Στις 31.12.2001 οι χρεώστες ανέρχονταν σε £0,56 εκ., σε 

σύγκριση µε £1,55 εκ. το 2000.  Η µείωση στους χρεώστες οφείλεται κυρίως στην 

είσπραξη της πρόσθετης Κρατικής Χορηγίας ύψους  £1,3 εκ., που εγκρίθηκε στις 
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29.12.2000, για να παραχωρηθεί από την Κυβέρνηση στον Οργανισµό, για να την 

παραχωρήσει µε τη σειρά του στα ποδοσφαιρικά σωµατεία. 

4. Προϋπολογισµός. 

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

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

ο Προϋπολογισµός για το 2001 έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι 30.9.2000.  Ο Οργανισµός τον υπέβαλε  στο  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 4.10.2000 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 

12.2.2001. Ψηφίστηκε σε Νόµο την 1.3.2001. 

(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του 

Οργανισµού, µαζί µε τις χορηγίες που παραχωρούνται για δηµιουργία και 

βελτίωση µη ιδιόκτητων αθλητικών χώρων, παρουσιάζονται κάτω από τον τίτλο 

«∆ηµιουργία και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων», χωρίς να δίνεται, είτε στον 

Προϋπολογισµό είτε στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα του, ανάλυση των έργων που 

προγραµµατίζονται για εκτέλεση. 

Για σκοπούς διαφάνειας, αλλά και για καλύτερη παρουσίαση και παρακολούθηση, 

η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε επανειληµµένα όπως οι δαπάνες του 

Προϋπολογισµού Αναπτύξεως αναλύονται σε δαπάνες για ιδιόκτητους και µη 

ιδιόκτητους χώρους, µε ανάλυση της κάθε δαπάνης, αν όχι στον Προϋπολογισµό, 

τουλάχιστον στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα.  Εξυπακούεται ότι το σύνολο των 

δαπανών στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα θα πρέπει να ισοσκελίζεται µε το εγκριθέν 

ποσό στον Προϋπολογισµό.  Παρατηρήθηκε ότι η εισήγηση µας εξακολουθεί να 

µην εφαρµόζεται (Προϋπολογισµός 2002). 

Με το θέµα αυτό συµφωνεί και το Υπουργείο Οικονοµικών.   

(γ) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Σε αρκετά Κονδύλια Εξόδων του 

Προϋπολογισµού παρουσιάστηκαν υπερβάσεις συνολικού ύψους £107.902, 

χωρίς την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ετοιµάστηκε ήδη πίνακας για 

κάλυψη των υπερβάσεων, ο οποίος, αφού εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για κατάθεση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 
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Σηµειώνεται ότι συνεχίζει να εκκρεµεί η έγκριση συµπληρωµατικού 

προϋπολογισµού για κάλυψη των υπερβάσεων που διενεργήθηκαν το έτος 2000, 

συνολικού ύψους £428.444. 

΄Οπως πληροφορούµαι, το θέµα αυτό εκκρεµεί στο Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας, στον οποίο στάληκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού σχετικό Νοµοσχέδιο. 

5. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2001 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 32 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 42 οργανικών θέσεων) και 3 έκτακτους.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 

ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  2001  2000 
  £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων υπαλλήλων  418.066  437.920 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων υπαλλήλων  21.450  24.082 
Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα  20.908  17.156 
13ος µισθός  36.373  40.090 
  496.797  519.238 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  151.912  161.657 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία και άλλα 
ωφελήµατα 

  
131.489 

  
135.283 

  780.198  816.188 
Αποζηµίωση πρόωρης αφυπηρέτησης  120.000  --- 
  900.198  816.188 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο µέσος όρος δαπανών για κάθε υπάλληλο ήταν 

£22.291, σε σύγκριση µε £19.907 το έτος 2000.  Στην εξαγωγή του µέσου όρου 

δεν λήφθηκε υπόψη το ποσό που καταβλήθηκε για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

(β) Τακτικό εργατικό προσωπικό.  Στις 31.12.2001 ο Οργανισµός 

απασχολούσε 36 άτοµα ως µόνιµο εργατικό προσωπικό.  Τα δύο άτοµα 

απασχολούνταν ως καθαρίστριες στα Κεντρικά Γραφεία και τα υπόλοιπα 34 σε 10 

ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους, έναντι συνολικής δαπάνης £299.750, η οποία 

κατανεµήθηκε στα έξοδα λειτουργίας των χώρων όπου απασχολήθηκαν. 
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(γ) ΄Αλλο εργατικό προσωπικό.  Ο Οργανισµός καταβάλλει επιδόµατα 

συνολικού ύψους £17.930 το χρόνο σε 9 συντηρητές/φροντιστές διάφορων 

αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες ανήκουν κυρίως σε Σχολικές Εφορείες. 

(δ) Συµβασιούχοι γυµναστές.  Κατά τη διάρκεια του έτους ο Οργανισµός 

απασχόλησε κατά καιρούς, µε ειδική σύµβαση, 75 γυµναστές για το πρόγραµµα 

«Αθλητισµός για ΄Ολους», έναντι συνολικής δαπάνης ύψους £266.269.  

Παράλληλα απασχολούσε άλλους 10 γυµναστές, µε ειδική σύµβαση, για εκτέλεση 

καθηκόντων φυσικής αγωγής στην Εθνική Φρουρά, µέσα στα πλαίσια εφαρµογής 

προγραµµάτων άθλησης σε στρατόπεδα, έναντι συνολικής δαπάνης £105.725. 

(ε) Προπονητές και ειδικοί συντονιστές.  Ο Οργανισµός καταβάλλει 

αντιµισθία σε περίπου 348 προπονητές, οι οποίοι εργοδοτούνται από τα 

σωµατεία για το πρόγραµµα «Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισµού». 

Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος ο Οργανισµός κατέβαλε σε 25 άτοµα 

επιδόµατα, τα οποία κυµαίνονται από £300 µέχρι £800 το µήνα, για καθήκοντα 

συντονιστών, και σε ένα για την εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών 

καθηκόντων.   

(στ) Συµφωνία λύσης εργασιακής σχέσης και πρόωρης αφυπηρέτησης 
υπαλλήλου.  Μετά από πολύµηνες συζητήσεις και διαβουλεύσεις και µετά από 

έγκριση ειδικής πρόνοιας στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει σε τέσσερα µέλη του προσωπικού έγγραφη 

συµφωνία λύσης της εργασιακής σχέσης µε τον Οργανισµό και πρόωρης 

αφυπηρέτησης τους, έναντι της καταβολής πρόσθετου ποσού £30.000, πέραν 

των συνταξιοδοτικών τους ωφεληµάτων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ηλικία, 

υπηρεσία, θέση κ.τ.λ. για τον καθένα. 

Οι προταθείσες συµφωνίες έγιναν αποδεκτές και υπογράφηκαν στις 27.3.2001.  

Την ίδια µέρα διενεργήθηκαν και οι πληρωµές που συµφωνήθηκαν, χωρίς όµως 

να ακολουθηθούν οι ενδεδειγµένες διαδικασίες για τον υπολογισµό των ηµερών 

αδείας που είχε τη δεδοµένη µέρα σε πίστη του κάθε υπάλληλος και τον 

προσδιορισµό της ηµεροµηνίας πρόωρης αφυπηρέτησης του, καθώς και της 

ηµεροµηνίας αποχώρησης από την υπηρεσία, θέµατα που θα έπρεπε να τους 

κοινοποιηθούν. 
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Συναφώς αναφέρεται ότι εναντίον του ενός εκκρεµούσε ποινική υπόθεση για 

κατάχρηση εξουσίας, και εύλογα αναµενόταν ότι οποιαδήποτε απόφαση του 

Οργανισµού θα έπρεπε να ληφθεί µετά την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής, η 

οποία εξακολουθεί να εκκρεµεί. 

Σηµείωσα επίσης ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και τα 

προβλήµατα δυσλειτουργίας του Λογιστηρίου µε την άµεση αποχώρηση του 

Λογιστή, σε µια περίοδο που οι υπηρεσίες του ήταν απαραίτητες, µε αποτέλεσµα 

να καταστεί απολύτως αναγκαία η αγορά των υπηρεσιών του έναντι £6.800 κατά 

τη διάρκεια της προαφυπηρετικής του άδειας 

Λόγω του  ότι µέχρι σήµερα δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης του 

νέου Λογιστή, ο Οργανισµός προέβη στην αγορά υπηρεσιών, για την ετοιµασία 

και υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2001, γεγονός που 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα παραµονής του Λογιστή στην υπηρεσία µέχρι την 

αντικατάσταση του. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι αφυπηρετήσεις έγιναν προς 

το συµφέρον του Οργανισµού, µετά από οικονοµική µελέτη και έγκριση του 

Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  Για το θέµα της εκκρεµούσης ποινικής υπόθεσης εναντίον του 

ενός υπήρχε δια ζώσης γνωµάτευση από το Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού, 

ότι αυτό δεν µπορούσε να συνδεθεί µε το θέµα της πρόωρης αφυπηρέτησης. 

6. Συµβασιούχοι Γυµναστές - Γυµναστές ΑΓΟ.  

∆ιαπιστώθηκαν αδυναµίες αναφορικά µε τον τρόπο αµοιβής, πληρωµής αργιών, 

τήρησης προσωπικών φακέλων και δελτίων απασχόλησης, τον έλεγχο αδειών και 

κατάθεση εγγύησης των Γυµναστών του ΑΓΟ.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 

πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για βελτίωση του όλου συστήµατος. 

 

7. Εσωτερικός έλεγχος. 

Ο Οργανισµός δεν έχει υιοθετήσει ακόµη το κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου που να καλύπτει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα, µε αποτέλεσµα να 

εξακολουθούν να παρουσιάζονται ελλείψεις και αδυναµίες, τόσο όσον αφορά στην 
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οικονοµική διαχείριση, όσο και την πλήρη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των 

Νόµων και των συναφών Κανονισµών.   Λόγω των αδυναµιών αυτών δεν 

µπόρεσα να βεβαιωθώ ότι ορισµένες κατηγορίες πληρωµών δεν έχουν ουσιώδη 

λάθη και ως εκ τούτου η έκθεση µου για τις οικονοµικές καταστάσεις του 2001 

δίνεται µε επιφύλαξη. 

Η διαδικασία αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, που όπως αναµενόταν θα 

συνέβαλλε στην ενίσχυση και βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, δεν 

έχει ακόµη ολοκληρωθεί, παρόλο ότι αυτή άρχισε προ πολλού. 

Επιπρόσθετα, η συνεχιζόµενη ελλιπής µηχανογράφηση του Λογιστηρίου δεν 

συµβάλλει στη γρήγορη και ορθή διεκπεραίωση των λογιστικών πράξεων, καθώς 

επίσης και στην αξιοποίηση των λογιστικών δεδοµένων, για καλύτερη οικονοµική 

διαχείριση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι τόσο το θέµα της προσφοράς για την 

αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, όσο και της προσφοράς για την 

πρόσληψη ειδικού συµβούλου µηχανογράφησης, βρίσκονται στο τελικό στάδιο.  

Με την αγορά των υπηρεσιών αυτών αναµένεται σηµαντική βελτίωση στο 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Ως παραδείγµατα µη άσκησης αποτελεσµατικού ελέγχου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

(α) ΄Ελεγχος χορηγιών. 

(i) Συνεχίζει να µην εξασκείται ικανοποιητικός έλεγχος των χορηγιών που 
παραχωρούνται στις οµοσπονδίες και σωµατεία, που ας σηµειωθεί είναι 
σηµαντικές, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές υπολογίζονται ορθά και 
αξιοποιούνται για το σκοπό που παραχωρήθηκαν. 

(ii) Ο Οργανισµός παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
των επιχορηγήσεων µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος, κατά 
οµοσπονδία, κατά σωµατείο και κατά είδος πληρωµής.  Επειδή ο 
προϋπολογισµός των επιχορηγήσεων ετοιµάζεται και εγκρίνεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά κατεύθυνση και, κατ� επέκταση, κατά σχεδιασµό, 
εισηγήθηκα και πάλι όπως ετοιµάζεται και απολογισµός των επιχορηγήσεων 
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µε τον ίδιο τρόπο.  ΄Οπως πληροφορήθηκα, ο Οργανισµός προγραµµατίζει 
ειδικό σεµινάριο επί τούτου. 

(β) ∆ελτία πληρωµής. 

(i) Ελλιπή στοιχεία στα δελτία πληρωµών.  Στα πλείστα δελτία πληρωµών 
εξακολουθεί να µη δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες. 

(ii) Μη στοιχειοθετηµένες πληρωµές. Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε, 
διαπιστώθηκε και πάλι ότι γίνονται πληρωµές, χωρίς να υπάρχει το 
πρωτότυπο τιµολόγιο του εργολάβου/προµηθευτή, ή/και µε βάση µόνο την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αγορά προµηθειών/ 
υπηρεσιών.   

(γ) Πληρωµές µε  µηχανογραφηµένες επιταγές.  Ενώ υπάρχει το σύστηµα 
έκδοσης µηχανογραφηµένων επιταγών, εντούτοις πολλές εκδίδονται µε το χέρι. 

(δ) Μητρώα.  ΄Εγιναν και πάλι συγκεκριµένες εισηγήσεις για βελτίωση της 
τήρησης διαφόρων µητρώων, τα οποία δεν συµπληρώνονται ούτε ενηµερώνονται 
έγκαιρα και ορθά,  όπως το µητρώο προσφορών, το µητρώο ανοίγµατος κιβωτίου 
προσφορών,  το µητρώο περιουσιακών στοιχείων, το µητρώο συντήρησης, το 
µητρώο έργων και το µητρώο βιβλιοθήκης. 

(ε) Καταβολή επιδοµάτων για το ΕΣΥΑΑ.  Το σύστηµα καταβολής των πιο 
πάνω επιδοµάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά, µε αποτέλεσµα να υφίσταται 
κίνδυνος διενέργειας λανθασµένων πληρωµών. 

(στ) Συντήρηση οχηµάτων.  Για την καλύτερη παρακολούθηση του κόστους 
συντήρησης των οχηµάτων του Οργανισµού, η Υπηρεσία µου είχε εισηγηθεί την 
ανάγκη τήρησης καρτέλας για κάθε όχηµα, καθώς επίσης και την τήρηση µηνιαίου 
κοστολογίου, για διαπίστωση τυχόν µεγάλων διακυµάνσεων στο µέσο όρο 
κατανάλωσης καυσίµων. 

΄Οπως παρατηρήθηκε, οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί. 

 

8. Προσφορές. 

(α) Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο � Γενική διαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου.  Από τον έλεγχο των προσφορών για το πιο πάνω έργο, που έγινε στα 
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πλαίσια ελέγχου του τελικού λογαριασµού του συµβολαίου, προέκυψαν, µεταξύ 

άλλων, και τα ακόλουθα: 

(i) Το κιβώτιο προσφορών ανοίχθηκε 6 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

(ii) Το έντυπο προσφοράς και το δελτίο ποσοτήτων που υπέβαλε ο 

χαµηλότερος προσφοροδότης υπογράφηκε µόνο από τον Πρόεδρο, αντί και 

από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού. 

(iii) Το δελτίο ποσοτήτων που υπέβαλε ο χαµηλότερος προσφοροδότης 

παρουσιάζει αρκετές διορθώσεις επί µέρους ποσών, καθώς και του ολικού 

ποσού προσφοράς. 

(iv) Παρόλο που ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού εξέφρασε την άποψη 

ότι οι δύο χαµηλότεροι προσφοροδότες δεν πληρούσαν τους όρους της 

προσφοράς και επιβαλλόταν ακύρωση και επαναπροκήρυξη της 

προσφοράς, ο Οργανισµός κατακύρωσε την προσφορά στο χαµηλότερο 

προσφοροδότη.  Η συγκεκριµένη επιστολή της Υπηρεσίας µου 

κοινοποιήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα, για οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε 

κρίνει σκόπιµες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, διαρκούσης της 

έρευνας από τη Νοµική Υπηρεσία, δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ότι 

παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου δεν είχε 

ποτέ υποβληθεί στον Οργανισµό.  

(β) Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο � Γενική διαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου � Τελικός Λογαριασµός.   Από δειγµατοληπτικό έλεγχο του τελικού 

λογαριασµού του συµβολαίου για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, ο οποίος 

έγινε το Νοέµβριο 2001, διαπιστώθηκε ότι οι σύµβουλοι επιβλέποντες του έργου 

δεν αξιολόγησαν τη συνολική καθυστέρηση του έργου, ώστε να υπολογιστούν ο 

χρόνος της δικαιολογηµένης καθυστέρησης, της καθυστέρησης για την οποία 

ευθυνόταν ο εργολάβος και οι ανάλογες συµβατικές αποζηµιώσεις.  ∆ιαπιστώθηκε 

επίσης ότι το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο λογίστηκε στον τελικό λογαριασµό για 

διάφορες εργασίες του συµβολαίου, ήταν 9,16%, αντί 12,21% που προβλέπεται 
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στο συµβόλαιο.  Τέλος η Υπηρεσία µου υπέδειξε ορισµένες διορθωτικές αλλαγές 

στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Φεβρουάριο 2002, 

αναφορικά µε το θέµα της καθυστέρησης, ότι, µετά από αξιολόγηση όλων των 

δεδοµένων του συµβολαίου, συµφωνήθηκε µεταξύ εργοδότη και εργολάβου να µη 

διεκδικηθούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις από τις δύο πλευρές.  ΄Οσον αφορά στις 

υπόλοιπες παρατηρήσεις µου, αυτές έγιναν αποδεκτές, µε βάση τις οποίες 

ετοιµάστηκε αναθεωρηµένος τελικός λογαριασµός του συµβολαίου. 

(γ) Επιχορήγηση ΚΟΑ για την αναβάθµιση του γηπέδου της «∆όξας» 
Κατωκοπιάς.  Μετά από παράκληση του Οργανισµού, η Υπηρεσία µου εξέτασε 

κατά πόσο τα ποσά που πλήρωσε ο Οργανισµός για το έργο ανταποκρίνονται 

στις εργασίες που εκτελέστηκαν.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αξία 

διαφόρων εργασιών � µεταλλικές κερκίδες, ηλεκτροφωτισµός βοηθητικού 

γηπέδου, συσκευές κλιµατισµού � ήταν πολύ µικρότερη από τα ποσά που 

πλήρωσε ο Οργανισµός. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, ως αποτέλεσµα των 

παρατηρήσεων µου, ο Οργανισµός ζήτησε µε επιστολή του την επιστροφή ποσού 

ύψους £58.380 και ότι, σε περίπτωση που δεν θα επιστραφεί το ποσό, ο 

Οργανισµός θα εξεύρει τρόπους να το εισπράξει. 

(δ) Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού � Προϋπολογισµός δαπάνης έργου.  
Μετά την υποβολή των προσφορών για την κατασκευή του έργου, η Υπηρεσία 

µου παρατήρησε ότι η χαµηλότερη προσφορά υπερέβη τον αρχικό 

προϋπολογισµό του έργου (£4.500.000) κατά £2.460.000 (55%) και υπέδειξε ότι 

δεν ασκήθηκε από τον Οργανισµό και τους συµβούλους του η ενδεδειγµένη 

διαχείριση κόστους, µε σκοπό τη συγκράτηση της δαπάνης του έργου στα 

πλαίσια του προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα, η συνεργασία µεταξύ συµβούλων 

και εργοδότη κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής µελέτης δεν ήταν συνεχής και 

συνεπής, µε σκοπό τον αναγκαίο έλεγχο του κόστους του έργου.  Ο Οργανισµός 

εξέφρασε την άποψη ότι πράγµατι δεν υπήρξε καλή διαχείριση κόστους και ότι 

στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να γίνουν σχεδιαστικές αλλαγές, αλλά θα 

καταβληθεί προσπάθεια για τον περιορισµό των δαπανών, όπου είναι δυνατό.  

Τέλος ο Οργανισµός µε πληροφόρησε ότι, ενόψει του γεγονότος ότι η προσφορά 
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εγκρίθηκε ως ανταγωνιστική και συµφέρουσα για τον Οργανισµό, προχώρησε 

στην εισήγηση για αξιολόγηση της, η οποία βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής 

Προσφορών. 

(ε) Προσφορά αρ. 5/2001 � Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος 
τηλεόρασης (CCTV) στο νέο στάδιο ΓΣΠ Λευκωσίας.  Για την πιο πάνω 

προσφορά, η οποία κατακυρώθηκε στις 12.6.2001, για το ποσό των £148.517,60, 

έχουν παρατηρηθεί τα πιο κάτω: 

(i) Ενώ είχαν υποβληθεί δέκα προσφορές, ανοίχθηκαν µόνο οκτώ στις 

20.2.2001.  Οι άλλες δύο είχαν ξεχαστεί στο χρηµατοκιβώτιο του Γενικού 

∆ιευθυντή και ανοίχθηκαν εκ των υστέρων. 

(ii) Η συµφωνία µεταξύ του Οργανισµού και του επιτυχόντα προσφοροδότη δεν 

φέρει ηµεροµηνία, ούτε και υπογραφές µαρτύρων.  Επίσης, κάτω από τις 

υπογραφές «δια εργοδότη» και «δια υπεργολάβο», δεν φαίνονται τα 

ονόµατα ολογράφως. 

΄Οπως µε πληροφόρησε ο Οργανισµός, το πιο πάνω γεγονός οφείλεται στο ότι το 

κιβώτιο προσφορών του Οργανισµού δεν µπορούσε να δεχθεί µεγάλο όγκο 

προσφορών.  Για το όλο θέµα είχε ετοιµαστεί πρακτικό και ενηµερώθηκε ο 

Πρόεδρος του Οργανισµού.  Ο Οργανισµός πιστεύει ότι τέτοια προβλήµατα θα 

εξαλειφθούν µε την ετοιµασία µεγάλου κιβωτίου προσφορών. 

(στ) Προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση καθισµάτων στο στάδιο 
Γ.Σ.Ζ.  Σύµφωνα µε την έκθεση του ιδιώτη συµβούλου, ο οποίος είχε υποδειχθεί 

από τον Οργανισµό για την αξιολόγηση των προσφορών που είχε προκηρύξει ο 

Γ.Σ.Ζ., η χαµηλότερη προσφορά, ύψους £166.980 + Φ.Π.Α., ήταν εντός 

προδιαγραφών και γινόταν εισήγηση για κατακύρωση της.  Στην έκθεση 

σηµειωνόταν επίσης ότι για τους υπόλοιπους προσφοροδότες δεν κρίθηκε 

αναγκαίος ο έλεγχος συµµόρφωσης των προσφορών µε τις προδιαγραφές.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Σ.Ζ., σε ειδική συνεδρία - παρόντος και του ιδιώτη 

συµβούλου - αποφάσισε, κατόπι µελέτης και διεξοδικής συζήτησης, καθώς και 

εξέτασης δειγµάτων, ότι τις προδιαγραφές πληρούν τα καθίσµατα άλλου 

προσφοροδότη,  επειδή αυτά είναι πιο ανθεκτικά, πιο αναπαυτικά και 

ευπαρουσίαστα, σε σύγκριση µε αυτά του χαµηλότερου προσφοροδότη.  Η τιµή 

της προσφοράς αυτής ήταν £198.120 + Φ.Π.Α.  Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια στα 
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οποία στηρίχθηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Σ.Ζ. δεν 

περιλαµβάνονταν στους όρους των εγγράφων της προσφοράς.  Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού επικύρωσε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Γ.Σ.Ζ. και ενέκρινε την επιχορήγηση ολόκληρου του ποσού.  Ο Γενικός 

∆ιευθυντής του Οργανισµού, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου,  µε 

πληροφόρησε, τον Ιανουάριο 2002, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού 

είχε ενηµερωθεί για την έκθεση αξιολόγησης του ιδιώτη συµβούλου, όµως, κατά 

την άποψη µελών της επιτροπής προσφορών του Οργανισµού που επιθεώρησαν 

τα δείγµατα που είχαν προσφερθεί, το δείγµα καθίσµατος του χαµηλότερου 

προσφοροδότη δεν ήταν αναπαυτικό και ευπαρουσίαστο, σε σχέση µε το πιο 

ακριβό, χωρίς το κριτήριο αυτό να περιλαµβάνεται στα κριτήρια αξιολόγησης των 

προσφορών.  Επίσης, κατά την εξέταση του δείγµατος από την Επιτροπή 

Προσφορών του Οργανισµού, διαπιστώθηκε ότι το δείγµα του χαµηλότερου 

προσφοροδότη δεν µπορούσε να εφαρµοστεί µε αποδεκτό τρόπο στην κερκίδα. 

(ζ) Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».  Εγκατάσταση συστήµατος 
κλιµατισµού.  Από επί τόπου έλεγχο της Υπηρεσίας µου, διαπιστώθηκαν 

σοβαρές παρεκκλίσεις/παραλείψεις από τις πρόνοιες του συµβολαίου.  Μεταξύ 

άλλων, οι σοβαρότερες παρατηρήσεις αφορούσαν την εγκατάσταση 

µηχανηµάτων µε χαµηλότερη απόδοση, την αλλαγή των σωληνώσεων 

κλιµατισµού από χάλκινες σε µαύρες χαλύβδινες και τη µη εγκατάσταση 

αντιδονητικών ελατηρίων στα πλείστα µηχανήµατα κλιµατισµού.  Οι πιο πάνω 

παραλείψεις/παρεκκλίσεις, ενώ έχουν άµεση επίπτωση στο τελικό κόστος και την 

ποιότητα των εργασιών, δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ετοιµασία του τελικού 

λογαριασµού του συµβολαίου.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού, 

απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε, τον Οκτώβριο 

2001, ότι οι ιδιώτες σύµβουλοι του έργου αποδέχονται µόνο την επιπλέον 

αποκοπή ποσού £760 για τις σωληνώσεις και την επιδιόρθωση των µονώσεων, 

ενώ για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις δεν αποδέχονται οποιαδήποτε αποκοπή.  Το 

Νοέµβριο 2001 πληροφόρησα το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού ότι η 

προκαταρκτική εκτίµηση της Υπηρεσίας µου για το ύψος των αποκοπών είναι της 

τάξηςς των £15.000 - £18.000 και ότι, για τις αλλαγές στα µηχανήµατα 

κλιµατισµού, τις σωληνώσεις και τις ηλεκτρολογικές εργασίες, θα έπρεπε να είχε 

ζητηθεί εκ των προτέρων, από τους συµβούλους, η έγκριση του Οργανισµού.  Το 
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∆εκέµβριο 2001, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού εισηγήθηκε στους 

συµβούλους του έργου όπως γίνουν επιπλέον αποκοπές από το ποσό του 

συµβολαίου, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου, εκτιµώντας το 

ύψος τους στις περίπου £15.000 - £18.000.  ΄Οπως µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 

2002 ο Οργανισµός, βρίσκεται στο στάδιο συµφωνίας µε τον εργολάβο για το 

ύψος της αποκοπής. 

(η) Συµβόλαια για την προµήθεια/εγκατάσταση εξοπλισµού συστηµάτων 
καταστολής της βίας στα γήπεδα.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το έτος 

2000, τα συµβόλαια για την έκδοση εισιτηρίων σε πέντε γήπεδα, την αγορά 

ηλεκτρονικών υπολογιστών/εκτυπωτών και την παρακολούθηση του συστήµατος 

από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισµού, συνολικής αξίας περίπου £200.000, 

είχαν εξοφληθεί, χωρίς να έχουν προηγουµένως λειτουργήσει/δοκιµαστεί 

ικανοποιητικά.  Τον Ιούνιο 2001, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε 

ότι η εξόφληση των συµβολαίων έγινε επειδή, στο βαθµό που αφορούν τον 

Οργανισµό, τα συστήµατα λειτουργούν πλήρως και χωρίς προβλήµατα.  

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων δεν λειτουργεί, εκτός 

µιας δοκιµαστικής λειτουργίας σε ένα από τα πέντε γήπεδα.  Σηµειώνεται ότι για 

τα πιο πάνω συµβόλαια έχουν εξοφληθεί και τα ποσά της πενταετούς 

συντήρησης, ύψους περίπου £40.000.   ΄Οπως µε πληροφόρησε ο Οργανισµός 

τον Ιούνιο 2002, θα καταβληθεί προσπάθεια να λειτουργήσουν όλα τα υφιστάµενα 

συστήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων µε την έναρξη του παγκύπριου 

πρωταθλήµατος, η δε τοποθέτηση τους ήταν αναγκαία, λόγω ειδικής απόφασης 

της Μόνιµης Επιτροπής Κατά της Βίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

(θ) Προσφορά µε αρ. Λ/2001 για προµήθεια αθλητικών στολών, αξίας 
£3.446,για το ΕΣΥΑΑ.  Η προκήρυξη παρουσιάζει τις πιο κάτω ελλείψεις και 

αδυναµίες: 

− ∆εν φέρει ηµεροµηνία και έτσι δεν µπορεί να διαπιστωθεί η έναρξη της 

προθεσµίας υποβολής προσφορών που δόθηκε στους προσφοροδότες. 

− ∆εν αναφέρεται η ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 

αλλά µόνο η ηµεροµηνία. 
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− ∆εν καθορίζεται προθεσµία ή ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να 

παραδοθούν οι στολές. 

− ∆εν ζητήθηκε η υποβολή δειγµάτων, παρόλο που από τη σχετική 

αλληλογραφία διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δείγµατα. 

− Ζητείτο όπως οι προσφορές παραδοθούν στα Γραφεία του ΕΣΥΑΑ, αντί να 
ριχθούν στο κιβώτιο προσφορών του Οργανισµού, όπως προνοούν οι 
Κανονισµοί Προσφορών.  ∆εν υπήρχε απόφαση στα πρακτικά για την 
παραλαβή τους στα Γραφεία του ΕΣΥΑΑ.  

− Οι προσφορές δεν δηµοσιεύτηκαν, αλλά ζητήθηκαν τηλεφωνικώς, κατά 
παράβαση των Κανονισµών Προσφορών του Οργανισµού. 

− Οι προσφορές παραλήφθηκαν κλειστές στον Οργανισµό και σφραγίστηκαν 
στις 25.4.2001, ενώ ανοίχθηκαν στις 26.4.2001, παρόλο που η προθεσµία 
υποβολής τους έληγε στις 12.4.2001. 

9. Επιχορηγήσεις µη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στην έκθεσή µου αναφορικά µε τους λογαριασµούς του Οργανισµού για το έτος 

2000, αναφέρθηκε ότι, σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Οικονοµικούς 

Κανονισµούς του Οργανισµού, στις περιπτώσεις επιχορηγούµενων έργων η 

εκπόνηση της µελέτης και η επίβλεψη του έργου γίνεται από προσοντούχο 

µηχανικό, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα έγγραφα των προσφορών 

υποβάλλονται στον Οργανισµό για απόψεις, τα αντίγραφα των υπογραµµένων 

συµβολαίων υποβάλλονται στον Οργανισµό και η εκτέλεση του έργου 

παρακολουθείται/εποπτεύεται από τον Οργανισµό. 

Επειδή από τον έλεγχο της Υπηρεσίας µου προέκυψε ότι δεν υπήρχε 

καθορισµένη διαδικασία για εφαρµογή των πιο πάνω προνοιών και ότι αυτές δεν 

εφαρµόζονται ικανοποιητικά, εισηγήθηκα όπως καθοριστούν γραπτώς οι 

αρµοδιότητες των λειτουργών που θα έχουν την ευθύνη εφαρµογής των όρων 

που προνοούνται στους Κανονισµούς και όπως οι εν λόγω όροι περιλαµβάνονται 

στην επιστολή έγκρισης της επιχορήγησης, µε την προειδοποίηση ότι η µη 

τήρηση των όρων θα παρέχει το δικαίωµα στον Οργανισµό για διακοπή της 

χορηγίας.  Το θέµα τέθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, 

το οποίο και ενέκρινε τις εισηγήσεις µου.  Στη συνέχεια ετοιµάστηκε κατάλογος 



 15 

κριτηρίων/προϋποθέσεων για την επιχορήγηση έργων, ο οποίος αποστέλλεται σε 

κάθε αιτητή, µετά την υποβολή του αιτήµατος του.  Οι αρµοδιότητες των 

λειτουργών όµως του Οργανισµού δεν έχουν καθοριστεί, σε αναµονή της 

πλήρωσης της θέσης του λειτουργού αθλητικών εγκαταστάσεων. 

10. Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ). 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε προϋπολογισµός για το 2001, 

ύψους £1.200.000, σε σύγκριση µε £1.350.000 για το 2000.  Οι πραγµατικές 

δαπάνες για το 2001 ανήλθαν σε £1.165.511.  Απολογισµός του Σχεδίου για το 

έτος 2001 δεν υποβλήθηκε. 

(β) Συνεχίζεται η απασχόληση στο ΕΣΥΑΑ προσωπικού, το οποίο εργάζεται 

στον Οργανισµό ή άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα/Υπηρεσίες.  Η εκτέλεση διπλών 

καθηκόντων, όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 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 όσους εργάζονται στην Κυβέρνηση. 

(γ) Η απασχόληση των 25 συντονιστών επιστηµονικών συνεργατών και της 

Γραφέα του Σχεδίου βρίσκεται σε αντίθεση µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων 

Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο αρ. 169 

του 1985. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι η αγορά υπηρεσιών από ειδικούς θα 

γίνει µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(δ) Αποκοπές και εισφορές στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
΄Αµυνας.  Για τις αντιµισθίες των προπονητών, καθώς και των ειδικών 

συντονιστών και άλλου προσωπικού, στο οποίο ο Οργανισµός καταβάλλει 

διάφορα ποσά για τις υπηρεσίες τους, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΥΑΑ, 

δεν γίνονται αποκοπές και συνεισφορές στα πιο πάνω Ταµεία, σε αντίθεση µε τις 

διατάξεις των Νόµων και Κανονισµών που εγκρίθηκαν κατά καιρούς, για το λόγο 

ότι ο Οργανισµός δεν θεωρεί ότι οι πιο πάνω είναι υπάλληλοι του, αλλά ότι  

εργοδοτούνται από τα Σωµατεία και Οµοσπονδίες, η αντιµισθία τους όµως 
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καταβάλλεται από τον Οργανισµό.  Για τους συντονιστές έγινε δήλωση στο Τµήµα 

Εσωτερικών Προσόδων για την αντιµισθία που τους καταβάλλεται. 

Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός εξακολουθεί να µην καταβάλλει 

κοινωνικές ασφαλίσεις για τον Υπεύθυνο Εφηβικής Στήριξης και τη Γραφέα, 

παρόλο ότι το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από έλεγχο 

που διενέργησε για τους πιο πάνω το έτος 2000, έκρινε ότι έπρεπε να 

καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις.  Η τακτική αυτή εφαρµόζεται επειδή ο 

Οργανισµός πληρώνει τους πιο πάνω µέσω των Οµοσπονδιών Κολύµβησης και 

Μπάτµιντον, παρόλο ότι τα καθήκοντα που εκτελούν δεν σχετίζονται µε τις πιο 

πάνω οµοσπονδίες.   

(ε) Απασχόληση συντονιστών και προπονητών. 

(i) Συµβόλαια προπονητών.  Με εξαίρεση το ποδόσφαιρο, εξακολουθεί να 

µην τεκµηριώνεται η απαιτούµενη πείρα των προπονητών, παρόλο ότι 

αποτελεί κριτήριο για ένταξη τους στο ΕΣΥΑΑ.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι 

δεν υπάρχουν για όλους τους προπονητές αποδεικτικά στοιχεία για την 

επιτυχία τους σε εξετάσεις της οικείας σχολής, που αποτελούν κριτήριο για 

την ένταξη τους στο ΕΣΥΑΑ και για τον καθορισµό του ύψους της 

µισθοδοσίας τους.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα 

καταβληθεί προσπάθεια να προσδιοριστεί η απαιτούµενη πείρα µέσα από 

πραγµατικά στοιχεία. 

(ii) Αµοιβή προπονητών στους οποίους έχουν ανατεθεί δύο οµάδες του 
ίδιου σωµατείου.  Στις πιο πάνω περιπτώσεις, οι προπονητές αµείβονται 

µε ολόκληρο το ποσό που προνοούν τα κριτήρια και, επιπρόσθετα, µε το 

50% του ποσού ή µε £100 για τη δεύτερη οµάδα, στην περίπτωση που η 

προπόνηση των δυο οµάδων γίνεται ταυτόχρονα. Ανέφερα ότι δεν µπόρεσα 

να διαπιστώσω κατά πόσο τα πιο πάνω στηρίζονται σε γραπτές αποφάσεις.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι η πιο πάνω αµοιβή θα 

προσδιοριστεί φέτος συγκεκριµένα. 

(iii) Συµβόλαια εργοδότησης συντονιστών.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

δεν ανανεώνονται τα συµβόλαια εργοδότησης των συντονιστών.  Τα 

συµβόλαια που υπογράφηκαν για το 1998-1999 ίσχυαν µόνο για αυτή τη 
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χρονιά και όχι και για τις επόµενες.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού 

συµφώνησε και δήλωσε ότι ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί θετικά. 

(στ) Αξιολόγηση του θεσµού του ΕΣΥΑΑ.  ∆εν φαίνεται να γίνεται αξιολόγηση 

του θεσµού από τον Οργανισµό, τόσο στην ολότητα του, όσο και κατά άθληµα, 

ως προς την επίτευξη των στόχων του, ώστε, σε συνεργασία µε το ΕΣΥΑΑ, να 

καθορίζονται κάθε χρόνο συγκεκριµένοι στόχοι και να λαµβάνονται τα δέοντα 

µέτρα, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων και αδυναµιών που εντοπίζονται.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι οι στόχοι του ΕΣΥΑΑ ήταν η αύξηση 

του ενεργού αθλητικού δυναµικού του τόπου µας, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί σε 

µεγάλο βαθµό.  ΄Οντως, επειδή είναι νέος θεσµός, παρουσιάζει προβλήµατα, τα 

οποία αντιµετωπίζονται από τους ειδικούς και καταβάλλεται προσπάθεια να 

γίνονται διορθωτικές κινήσεις.   

11. ∆ιαχείριση ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων από 
 τον Οργανισµό.   

(α) Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων προέκυψε καθαρό έλλειµµα 

£670.699, σε σύγκριση µε £586.110 το 2000, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση 

ύψους £84.589 ή 14%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  Κανένας αθλητικός 

χώρος δεν παρουσίασε πλεόνασµα.  Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 45% 

και τα έξοδα 17%. 

(β) Ολυµπιακό Μουσείο. 

(i) Η Υπηρεσία µου εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η ανάθεση της 

λειτουργίας του πιο πάνω µουσείου στην Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή 

(ΚΟΕ), χωρίς την έγγραφη έγκριση του ∆ήµου Λευκωσίας, αποτελεί 

παράβαση του άρθρου 3(δ) της σύµβασης ενοικίασης. 

(ii) Το Μάιο του 2001 η ΚΟΕ προχώρησε στην πρόσληψη λειτουργού 

Μουσείου, το µεγαλύτερο µέρος των απολαβών του οποίου καταβάλλεται 

από τον Οργανισµό.  ΄Εκτοτε έγιναν αρκετές αναφορές για την ανάγκη 

επιδιόρθωσης του κτιρίου και τη συνεργασία µε εδικούς για την ορθή 

διαµόρφωση του χώρου και τοποθέτηση των εκθεµάτων σε κατάλληλες 

προθήκες.  Μέχρι σήµερα, όµως, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί 

στις 28.12.2001 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσισε να 
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επαναφέρει το θέµα, αφού προηγουµένως ερευνηθεί κατά πόσο η ευθύνη 

του Οργανισµού επεκτείνεται πέραν της ανέγερσης του Ολυµπιακού 

Μεγάρου, ενόψει του γεγονότος ότι η ΚΟΕ από 1.1.2002 επιχορηγείται από 

το Υπουργείο Οικονοµικών,  µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.  

Κατά την πιο πάνω απόφαση δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη ότι ο ∆ήµος 

Λευκωσίας παραχώρησε το χώρο στον Οργανισµό και όχι στην ΚΟΕ. 

(iii) Το Συµβούλιο Κοινοτικής Ευηµερίας εξακολούθησε να απαιτεί από τον 

Οργανισµό την παραχώρηση αίθουσας του Ολυµπιακού Μουσείου για 

διοργάνωση κοινοτικών εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4(δ) της 

σύµβασης ενοικίασης.  Ο Οργανισµός παρέπεµψε το Συµβούλιο στο 

λειτουργό του Μουσείου, ο οποίος απάντησε αρνητικά στο πιο πάνω αίτηµα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο χώρος εµπίπτει στην 

αρµοδιότητα του Οργανισµού και όχι της ΚΟΕ και ότι ο Οργανισµός 

βρίσκεται σε διαβουλεύσεις µε την ΚΟΕ για τον τρόπο λειτουργίας του 

Μουσείου. 

(γ) Ενοικίαση διαµερίσµατος.  Στις 27.7.2000 υπογράφηκε ενοικιαστήριο 

έγγραφο για την ενοικίαση ενός διαµερίσµατος, έναντι µηνιαίου ενοικίου £600, 

πλέον κοινόχρηστα, το οποίο θα χρησιµοποιόταν ως γραφειακός χώρος του υπό 

ίδρυση Φορέα Εκµετάλλευσης των Ιδιόκτητων Χώρων του Οργανισµού.  Η 

ενοικίαση έγινε προτού ετοιµαστεί και εγκριθεί ολοκληρωµένο σχέδιο και ληφθούν 

οριστικές αποφάσεις για την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα, µε αποτέλεσµα 

µόλις δύο µήνες αργότερα, στις 19.9.2000, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού να αποφασίσει για την αποδέσµευση του Οργανισµού από την 

ενοικίαση του διαµερίσµατος. 

Στη συνέχεια, επειδή δεν έγιναν έγκαιρα ενέργειες από τον Οργανισµό, 

καταβλήθηκαν ενοίκια µέχρι 30.4.2001 (συνολικά £4.800).  Σηµειώνεται ότι το πιο 

πάνω ποσό λανθασµένα χρεώθηκε στο Κονδύλι για τις διεθνείς αθλητικές 

σχέσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η ενοικίαση έγινε µε απόφαση 

του πρώην ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία διαφοροποιήθηκε από το νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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12.  Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Οικονοµικοί Κανονισµοί.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του 

αρ. 42, ηµερ. 5.12.98, εξέδωσε Οικονοµικούς Κανονισµούς που αφορούν και 

ρυθµίζουν θέµατα προϋπολογισµού, οικονοµικής διαχείρισης, λογιστικών 

διαδικασιών και προσφορών. 

Λόγω του ότι οι πιο πάνω Κανονισµοί χρήζουν ακόµα βελτίωσης, εισηγήθηκα  την 

επανεξέταση και περαιτέρω αναθεώρηση τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα παραπέµφθηκε στην 

Επιτροπή Οικονοµικών και ΄Εργων. 

(β) ∆ιάθεση/µετακίνηση επίπλων και εξοπλισµού. 

(i) Μεταφορά παλιών επίπλων από τα Γραφεία του ΚΟΑ σε άλλους 
ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους.  ∆εν έχει ακόµα ενηµερωθεί το µητρώο 

παγίων µε την πιο πάνω µεταφορά.  

(ii) Παλιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  Παρά το ότι οι υπολογιστές αυτοί 

παραχωρήθηκαν σε υπαλλήλους του Οργανισµού το 2000, δεν έχουν ακόµα 

αφαιρεθεί από το πάγιο ενεργητικό. 

(γ) Φυσική καταµέτρηση περιουσιακών στοιχείων.  Παρατηρήθηκε και πάλι 
ότι δεν έγινε στο τέλος του χρόνου φυσική καταµέτρηση των περιουσιακών 

στοιχείων που βρίσκονται στους ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους.  Ανέφερα ότι ο 

υπεύθυνος κάθε αθλητικού χώρου θα πρέπει, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, να 

ελέγχει τα στοιχεία αυτά και να ετοιµάζει πιστοποιητικό φυσικής καταµέτρησης, το 

οποίο και να αποστέλλει στον Οργανισµό, για διαπίστωση από τον τελευταίο κατά 

πόσο τα αποτελέσµατα της καταµέτρησης συµφωνούν µε τα δικά του στοιχεία. 

 

 

(δ) Αποσβέσεις.  Λόγω λανθασµένων καταχωρίσεων στο πάγιο ενεργητικό και 

στις κατηγορίες αυτού, οι αποσβέσεις που υπολογίζονται περιέχουν αρκετά λάθη. 

(ε) Ασφάλιστρα.  Τα υφιστάµενα συµβόλαια εξακολουθεί να µην καλύπτουν 

σηµαντικό µέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  Αντιλαµβάνοµαι ότι το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο στην 44η συνεδρία του, στις 18.12.2001, ενέκρινε παράταση 

των ισχύοντων ασφαλίστρων µέχρι τις 31.3.2002, µέχρι να γίνει εκτίµηση της 

αξίας των εγκαταστάσεων από ασφαλιστή, ο οποίος έχει ήδη ετοιµάσει κατάλογο 

όλων των ασφαλίστρων του Οργανισµού που είναι σε ισχύ. 

(στ) ∆ιορισµός συµβούλου για αθλητικά θέµατα στην Αθήνα.  Το επίδοµα του 

πιο πάνω συµβούλου εξακολουθεί να χρεώνεται στην κατηγορία «΄Εκτακτα» του 

Κεφαλαίου «Επιχορηγήσεις», ενώ θα έπρεπε να χρεώνεται σε χωριστό Κονδύλι, 

εγκριµένο ειδικά για τον πιο πάνω σκοπό. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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