
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

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

ανήλθαν σε €43.530.893, σε σύγκριση με €40.221.406 το 2008, από τα οποία 

ποσό ύψους €41 εκ. (€37,8 εκ. το 2008) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% 

των εσόδων του (94% το 2008). 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €44.736.633, σε σύγκριση με 

€40.129.831 το 2008 (αύξηση κατά €4.606.802 ή 11%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στη δημιουργία και βελτιώσεις μη 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά €1.892.858 (36%), στις επιχορηγήσεις 

κατά €642.954 (4%), στο πρόγραμμα ΑΓΟ και προγράμματα Εθνικής Φρουράς κατά 

€484.565 (21%), στα προγράμματα ΚΟΑ κατά €326.270 (11%), στις διεθνείς 

αθλητικές σχέσεις κατά €308.110 (38%) και στο φόρο θεάματος κατά €303.847 (65%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης. Ο Οργανισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους  

€1.205.740, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €91.575 το 2008, λόγω, βασικά, 

της αύξησης των εξόδων κατά 11% ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν μόνο κατά 8%. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2009  2008 
Τρεχούμενο Ενεργητικό και Αποθεματικό 
Χρεωγράφων προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,33 

  
0,37 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα  94%  94% 
Απολαβές μόνιμου, ωρομίσθιου και έκτακτου 
προσωπικού προς Έξοδα 

 
14,6% 

 
14,7% 

(ε) ∆άνεια. 

(i) Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός 

χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του και από δάνεια, τα οποία 



 

 

- 2 -

παρουσιάζουν μια αυξητική τάση,  με συνεπακόλουθο να πρέπει να 

διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την αποπληρωμή των 

τοκοχρεωλυσίων.  ∆ιαπιστώνεται ωστόσο,  ότι ο Οργανισμός αδυνατεί 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την αποπληρωμή 

των δανείων που συνάπτει. 

Η κατάσταση των υφιστάμενων δανείων και χρεωγράφων, καθώς και των 

καταθέσεων στο εξοφλητικό ταμείο χρεωγράφων και των πληρωτέων 

δόσεων για τα τελευταία πέντε χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 2009 2008 2007 2006 2005 
 € € € € €

Υπόλοιπο ∆ανείων και 
Χρεωγράφων στις 31.12 27.514.492 26.824.871 27.878.320 28.156.216 27.519.403 
Μείον: Υπόλοιπο 
Εξοφλητικού Ταμείου 
Χρεωγράφων στις 31.12 5.161.753 8.717.078 10.840.420 10.415.252 10.009.625 
Καθαρή Οφειλή  στις 31.12 22.352.739 18.107.793 17.037.900 17.740.964 17.509.778 
Πληρωτέες δόσεις δανείων 
και τόκων και καταθέσεις 
στο εξοφλητικό Ταμείο 
Χρεωγράφων 2.255.398 4.497.842 5.413.053 4.232.855 4.227.729 
 

∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι κατά το 2009 όχι μόνο δεν κατατέθηκε η 

απαιτούμενη δόση αποπληρωμής των χρεωγράφων στο σχετικό ταμείο 

αλλά μεταφέρθηκε από το εξοφλητικό ταμείο χρεωγράφων στον 

τρεχούμενο λογαριασμό του Οργανισμού ποσό ύψους €3.805.470, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς κάλυψης τρεχούμενων 

υποχρεώσεων του Οργανισμού. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων, 

προκύπτει η ανάγκη αποταμίευσης μεγαλύτερου χρηματικού ποσού στο 

εξοφλητικό ταμείο χρεωγράφων απ΄ ότι είχε αρχικά υπολογιστεί. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν 

από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα Σωματεία (2009 : 

€583.506, 2008 : €653.125). 

Ο αυξημένος δανεισμός για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού συνεπάγεται ότι μεγάλα ποσά θα πρέπει να δεσμεύονται σε 

μελλοντικούς Προϋπολογισμούς για εξυπηρέτηση των δανείων.  
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Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού ο δανεισμός παραμένει σε 

υγιή και λογικά επίπεδα και δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την 

όλη λειτουργία του Οργανισμού. 

(ii) ∆άνεια με κυβερνητικές εγγυήσεις. 

 Έκδοση χρεωγράφων.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη 

χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος του Οργανισμού 

και για εξόφληση δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, αποφάσισε στη συνεδρία του, ημερ. 26.10.2000, 

να εγκρίνει με κυβερνητική εγγύηση την έκδοση χρεωγράφων από 

τον Οργανισμό, συνολικής ονομαστικής αξίας €17 εκ.  (£10 εκ.).  Από 

τη διάθεση των πιο πάνω χρεωγράφων, κατά το έτος 2000 

(κυρωτικός Νόμος αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), με δημοπρασία, εισπράχθηκε 

ποσό ύψους €16,4 εκ. (£9,6 εκ.). 

 Λόγω προβλημάτων ρευστότητας του Οργανισμού για τα έτη 2006, 

2007, 2008 και 2009 δεν έχει εμβαστεί στο εξοφλητικό ταμείο των 

χρεωγράφων, σκοπός του οποίου είναι η συσσώρευση του 

αναγκαίου ποσού για αποπληρωμή των χρεωγράφων στη λήξη τους, 

συνολικό  ποσό ύψους €6,1 εκ..  

 Tα χρεώγραφα ήταν αποπληρωτέα στις 15.12.2008 αλλά 

αποφασίστηκε από το ∆.Σ., στις 2.12.2008, να μη γίνει αποπληρωμή 

και να σταλεί επιστολή στους κατόχους με πρόταση παράτασης της 

αποπληρωμής μέχρι και 24 μήνες. Οι πλείστοι των κατόχων 

αποδέχθηκαν την παράταση, εκτός από δύο περιπτώσεις στις οποίες 

έγινε αποπληρωμή, ύψους €1.710.310. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι τα χρεώγραφα 

αναμένεται να αποπληρωθούν εντός του 2010. 

 ∆άνειο από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Στις 23.9.2004, ο 

Οργανισμός σύναψε συμφωνία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, 

για την παροχή δεκαπενταετούς δανείου, ύψους €10,25 εκ. (£6 εκ.), 

με κυβερνητική εγγύηση, για να χρησιμοποιηθεί για το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα του Οργανισμού για το έτος 2004. Το δάνειο αναλήφθηκε 
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από την Τράπεζα σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2005.  Το υπόλοιπο 

στις 31.12.2009 ήταν €12,14 εκ. (€11,45 εκ. στις 31.12.2008). 

 ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταβληθεί η ετήσια δόση του δανείου για το 

2008 και το 2009, ύψους €1.191.398 κατ΄ έτος, λόγω προβλημάτων 

ρευστότητας.  Για τον ίδιο λόγο δεν καταβλήθηκαν, επίσης, τα ποσά που 

συμπεριλήφθηκαν στους Προϋπολογισμούς του 2006 και 2007 για την 

ετήσια δόση του δανείου, ύψους €645.851 (£378.000) και €1.303.866 

(£763.119), αντίστοιχα.   

 Λόγω της καθυστέρησης στην αποπληρωμή του δανείου, η Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, με επιστολή της, ημερ. 14.7.2009, αύξησε το 

περιθώριο επιβάρυνσης κατά 2,70% με αποτέλεσμα το συνολικό 

επιτόκιο να ανέρχεται στο 6,50% το οποίο ισχύει μέχρι 14.7.2010. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι το δάνειο της 

Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να αποπληρωθεί 

εντός του 2010.  

 Νέο δάνειο ύψους €34 εκ.. Ο Οργανισμός προγραμμάτιζε μέσα στο 

2008 τη σύναψη ενός νέου δανείου, ύψους €34 εκ. για κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών του. 

 Μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ του Οργανισμού και της 

επιλεγείσας τράπεζας, οι οποίες επεκτάθηκαν και μετά την 

παρέλευση των 90 ημερών για τις οποίες ίσχυε η προσφορά της 

τράπεζας, δηλαδή στις 22.4.2008, ο Οργανισμός ενημερώθηκε από 

την τράπεζα, στις 28.11.2008, ότι  απέσυρε την προσφορά. 

 Μετά από απόφαση του ∆.Σ. στις 18.12.2008, τον Ιανουάριο 2009 ο 

Οργανισμός ζήτησε εκ νέου προσφορές από 14 τράπεζες, για δάνειο 

ύψους μέχρι €34 εκ.. Ο Οργανισμός έλαβε προσφορές, εκ των οποίων 

οι δύο πιο συμφέρουσες ήταν για δάνεια ύψους €24 εκ. και €5 εκ. και με 

επιτόκιο Euribor + 1,45% και Euribor + 1,60%, αντίστοιχα (σε σύγκριση 

με επιτόκιο Euribor + 0,035%, το οποίο ήταν η προσφορά της 

επιλεγείσας τράπεζας κατά το 2008). 

 Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης και της απόσυρσης της 

προσφοράς από την Τράπεζα κατά το 2008, ο Οργανισμός θα 
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συνεχίσει να πληρώνει ψηλότερο επιτόκιο για την περίοδο 

παράτασης των χρεωγράφων και θα συνάψει δάνεια, τα επιτόκια των 

οποίων είναι αρκετά ψηλότερα από το επιτόκιο που πρόσφερε η 

τράπεζα το 2008 (Euribor + 0,035%). 

 Όσον αφορά στο δάνειο των €24 εκ., στις 2.10.2009 υπογράφηκε 

σχετική συμφωνία δανείου με αύξηση στο επιτόκιο από Euribor + 1,45% 

που ήταν η προσφορά της τράπεζας,  σε Euribor + 1,62%, μετά από 

διαβουλεύσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο από την υποβολή 

της προσφοράς μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι 

δεν έχει γίνει καμία εκταμίευση χρημάτων ακόμα ενώ εκκρεμεί αλλαγή 

στον όρο 1.2 της συμφωνίας, δηλαδή ότι η ημερομηνία για την πρώτη 

εκταμίευση χρημάτων δεν θα είναι αργότερα από 270 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, αντί 90 ημέρες που 

αναγράφεται στην υπογραφείσα συμφωνία.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη 

ψηφιστεί ο σχετικός κυρωτικός Νόμος.  

 Όσον αφορά στο δάνειο των €5 εκ. από την άλλη τράπεζα, έχει γίνει 

συζήτηση των όρων της συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της 

εν λόγω τράπεζας και σύντομα αναμένεται να σταλούν τα σχετικά 

έγγραφα για παραχώρηση του δανείου. 

(στ) Πρόβλημα ρευστότητας. Λόγω της μη έγκαιρης σύναψης του προαναφερθέντος 

δανείου, ο Οργανισμός συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, με 

αποτέλεσμα, πέραν της αδυναμίας να αποπληρώσει τα δάνειά του, να αδυνατεί να 

τακτοποιήσει όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2009 ανήλθαν σε 

€34,2 εκ. (2008: €34,2 εκ.), ενώ το τρεχούμενο ενεργητικό ήταν €11,5 εκ. (2008: €12,5 εκ.), 

δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €22,7 εκ. (2008: €21,7 εκ.). 

(ζ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.   

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

πήραν μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008  και 

στους Παραολυμπιακούς Παγκόσμιους Αγώνες το 2006 και 2007, απέρριψαν 

τα ποσά που τους πρόσφερε ο Οργανισμός για τις επιτυχίες τους στους εν 

λόγω αγώνες και ζητούν τα ποσά που ισχύουν για τους Ολυμπιακούς και τους 

Παγκόσμιους Αγώνες.  Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι παροχές που 
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προσφέρθηκαν ανέρχονται συνολικά σε €579.289 για τους αθλητές και 

€133.811 για τους προπονητές τους, ενώ τα διεκδικούμενα ποσά σε 

€2.228.012 από τους αθλητές και €618.788 από τους προπονητές. 

Στις 21.8.2008 και 29.8.2008, οι εν λόγω αθλητές καταχώρισαν προσφυγές στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον του Οργανισμού,  με τις οποίες ζητούν όπως  η 

πιο πάνω απόφαση του Οργανισμού με ημερ. 10.6.2008, σύμφωνα με την 

οποία καθορίστηκε η χαριστική παροχή σε αθλητές που θα λάμβαναν μέρος 

στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του 2008, κηρυχθεί άκυρη 

και  ζητούν όπως οι πιο πάνω προσφερθείσες παροχές προς τους αθλητές και 

τους προπονητές που διακρίθηκαν στους Παραολυμπιακούς αγώνες αυξηθούν 

στα επίπεδα των οικονομικών επιβραβεύσεων που ισχύουν για τις επιτυχίες 

των αθλητών και προπονητών των  Ολυμπιακών και  Παγκόσμιων αγώνων. 

Ο Οργανισμός θεωρεί ότι δεν είναι δικαιολογημένο το αίτημα των αθλητών 

επειδή, μεταξύ άλλων,  (α) οι παροχές που καθόρισε είναι χαριστικές, (β) 

διαφορετικοί Οργανισμοί διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και 

Παραολυμπιακούς αγώνες, (γ) οι εν λόγω αγώνες διαφέρουν κατά πολύ 

ως προς τη δυσκολία συμμετοχής καθώς και τη δυσκολία νίκης, και (ε) τα 

μετάλλια που απονέμονται στους Παραολυμπιακούς είναι πολλαπλάσια 

εκείνων που απονέμονται στους Ολυμπιακούς, σε σχέση με τον αριθμό 

των αγωνισθέντων αθλητών. 

Κατά το 2008, καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €41.006 σε δύο από 

τους πιο πάνω αθλητές. 

Επιπρόσθετα ο Οργανισμός κατέβαλε κατά το 2010 ποσό ύψους 

€56.585 στον προπονητή αθλήτριας κολύμβησης, ως οικονομική 

επιβράβευσή του που αφορά στις διακρίσεις της πιο πάνω αθλήτριας 

για την περίοδο 2005-2008, κατόπιν συμφωνίας με τον προπονητή. 

Στις 10.2.2010 το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή αθλητή στίβου, 

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

προσφέρει ποσό ύψους €170.860. Στη συνέχεια, το  ∆.Σ. αποφάσισε να 

καταβάλει χαριστικά το ποσό των €170.860 στον αθλητή και το ποσό 

των €34.172 στον προπονητή του. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά 

συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2009. 
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Με βάση τα πιο πάνω ο Οργανισμός παρουσιάζει στις οικονομικές 

καταστάσεις για το 2009 σημείωση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ύψους 

€410.477 για τα ποσά που ο Οργανισμός πρόσφερε στους αθλητές. 

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

καταχώρησε το Μάιο του 2007 και τον Απρίλιο του 2010, αγωγές εναντίον 

του Οργανισμού απαιτώντας ποσά ύψους €1.875.841 και €812.657 

αντίστοιχα, για δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις 

στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 31.12.2008. Σύμφωνα 

με τους νομικούς συμβούλους του, ο Οργανισμός έχει «καλή υπόθεση».   

(iii) Απαιτήσεις Εργοληπτών και Μελετητών. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση 

στις πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του 

Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, με 

επακόλουθο την υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές 

εταιρείες για αποζημιώσεις.  Ως παράδειγμα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή 

από συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία για το ποσό των €2.161.336, η οποία 

ακόμα εκκρεμεί.  Για μελέτη όλων των εγερθέντων θεμάτων ορίστηκε από το 

∆.Σ. ad hoc Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία 

με συγκεκριμένους Μελετητές, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον ποσό, ύψους 

€926.537 ενώ αντιμετωπίζει απαιτήσεις από άλλη εργοληπτική εταιρεία που 

επικαλείται καθυστερήσεις για αποζημιώσεις ύψους €1.698.265.  Ο 

Οργανισμός δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το 

τελικό αποτέλεσμα, παρόλο που υπολογίζει ότι τα ποσά που θα πληρώσει θα 

είναι αρκετά μικρότερα από τις πιο πάνω απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι για τους 

ίδιους λόγους κατά το 2006 καταβλήθηκε ποσό ύψους €2,73 εκ. (£1,6 εκ.). 

3. Προϋπολογισμός. 

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

∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός για το 

2009 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 

30.9.2008. Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

αρχικά στις 16.7.2008 και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία Παιδείας 

και Πολιτισμού και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού στις 17.10.2008. 
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Στις 29.10.2008 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε στη Βουλή, 

η οποία τον ενέκρινε στις 26.2.2009 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 13.3.2009.   

 Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2009.  Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες από 1 μέχρι 13 Μαρτίου 2009 παρέμειναν 

νομοθετικά ακάλυπτες. 

(β) Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €800.000.  Το Σεπτέμβριο 

του 2009 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμπληρωματικός 

Προϋπολογισμός, ύψους €800.000. Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 

εγκρίθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στις 14.12.2009. 

4. Στρατηγικό Σχέδιο. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, η ανάγκη ετοιμασίας ενός 

μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου θεωρείται ως επείγουσα και επιτακτική 

δεδομένου του κεντρικού ρόλου του Οργανισμού στον αθλητισμό και του μεγάλου 

προϋπολογισμού που ο Οργανισμός καλείται να διαχειριστεί.  Το στρατηγικό 

σχέδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του Οργανισμού για επίτευξη 

των σκοπών λειτουργίας του και στην καλύτερη διαχείριση και άσκηση ελέγχου επί 

των οικονομικών του και θα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιτευγμάτων 

του, τόσο γενικά από την πολιτεία όσο και από τον κάθε πολίτη. 

Όπως διαπιστώθηκε, ορίστηκε «Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού» η οποία έχει 

θέσει τις βάσεις της ετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου και τις πρώτες ενέργειες 

προς υποβοήθηση της κατάρτισής του.  

Οι ενέργειες που καθορίστηκαν κατ’ αρχάς, αφορούσαν στην υποβολή των 

αναγκών των Ομοσπονδιών μέσου και υψηλού αθλητισμού σε προπονητικούς και 

αγωνιστικούς χώρους, σε συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες και σε ετοιμασία, από 

τους ανώτερους λειτουργούς, εισηγήσεων που αφορούν στο Τμήμα τους.  

Αναμένεται ότι στο στρατηγικό σχέδιο θα αποτυπωθεί το όραμα του Οργανισμού, 

ώστε να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και κατ’ επέκταση τα μέτρα υλοποίησής τους.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο της υποβολής πενταετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού που αναμένεται 

να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15.7.2010. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που πηγάζουν μέσα από τη Λευκή Βίβλο, έχει ήδη 
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προχωρήσει στις κατευθύνσεις του «Αθλητισμός και Υγεία» (Sport & Health) με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς 

υλοποίηση του.  

5. Προσωπικό. 

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

άλλων υπαλλήλων.  Στις 31.12.2009 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 33 μόνιμους 

υπαλλήλους (έναντι 39 οργανικών θέσεων), 1 μόνιμο υπεράριθμο υπάλληλο (ο 

οποίος απουσίαζε με άδεια χωρίς απολαβές), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 3 

ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου, καθώς και 13 πρόσθετους έκτακτους, σε 

σύγκριση με 32 μόνιμους (έναντι 39 οργανικών θέσεων), 1 μόνιμο υπεράριθμο,  3 

έκτακτους, 1 ωρομίσθιο βοηθό γραφείου και 9 πρόσθετους έκτακτους στις 

31.12.2008. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και εργοδοτικές 

εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Σημειώνεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τo έτος 2008  

συμπεριλαμβάνει ποσό, ύψους €278.374, που καταβλήθηκε στο Ταμείο (τελευταία 

δόση) για κάλυψη του ελλείμματος, ύψους €2.106.706, όπως αυτό υπολογίστηκε 

με αναλογιστική μελέτη στις 31.12.2005.  

 

 2009  2008 
 €  €
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.534.943  1.345.009 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων 
υπαλλήλων  

 
85.574 

  
45.963 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα 71.532  34.053 
13ος μισθός 100.937  93.379 
 1.792.986  1.518.404 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 447.270  575.120 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα 
ωφελήματα 

 
513.847 

  
492.658 

 2.754.103  2.586.182 
 

 (β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2009 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού: 

 

 



 

 

- 10 -

 
Κατηγορία 

 Αριθμός 
ατόμων 

  
Ιδιότητα  

 
Κόστος 

      € 
Απασχόληση από τον Οργανισμό     
Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών χώρων  53  Μόνιμοι εργάτες  1.222.714 
Καθαρίστριες γραφείων  3  Μόνιμες καθαρίστριες  55.605 
Γυμναστές Α.Γ.Ο.  94  Συμβασιούχοι  1.537.143 
Γυμναστές Ε.Φ.  25  Συμβασιούχοι  418.963 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   18  Συμβασιούχοι  165.349 
Πρόσθετοι έκτακτοι  18  Συμβασιούχοι  382.792 
  211    3.782.566 
Ανάληψη κόστους από τον Οργανισμό       
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  677  Συμβασιούχοι  1.563.833 
Σύνολο  888    5.346.399 

 

Σε ό,τι αφορά στους προπονητές ΕΣΥΑΑ, τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει 

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

από τα Σωματεία  και σε μερικές περιπτώσεις από τις Ομοσπονδίες, τα οποία και 

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

αποτελεί χορηγία του Οργανισμού προς τα Σωματεία και Ομοσπονδίες. 

(γ) Μελέτη ανθρώπινου δυναμικού από ελεγκτικό οίκο.  Η συμφωνία με τον 

ελεγκτικό οίκο για τον εσωτερικό έλεγχο επεκτάθηκε το 2005, έτσι ώστε να 

καλυφθεί και η διεξαγωγή μελέτης ανθρώπινου δυναμικού, με επιπλέον κόστος 

£15.500 πλέον Φ.Π.Α.. 

Η έκθεση συμπληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο ∆.Σ. για έγκριση για πρώτη 

φορά το ∆εκέμβριο του 2005 και για δεύτερη φορά, με συγκεκριμένη πρόταση για 

νέα δομή του Οργανισμού, το Μάιο 2007. 

Στην πιο πάνω μελέτη καταγράφηκαν αρχικά διάφορες αδυναμίες και ελλείψεις σε 

ό,τι αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 

καταλήγοντας  σε πρόταση για νέα δομή του Οργανισμού. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η προτεινόμενη δομή στάληκε στις δύο Συντεχνίες 

(ΣΥΚΟΑ και ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ) για απόψεις.  Οι Συντεχνίες  απέστειλαν τις προτάσεις 

τους στον Οργανισμό, που μαζί με την πρόταση του ελεγκτικού οίκου κατατέθηκε 

στην Επιτροπή Προσωπικού και κατόπιν υιοθετήθηκε από το ∆.Σ. στις 3.6.2008, 

όμως η εφαρμογή της ακόμη εκκρεμεί, επειδή, όπως πληροφορηθήκαμε, η μελέτη 

αυτή συνδέθηκε με άλλη μελέτη για την οποία ο Οργανισμός συμβλήθηκε στις 

23.12.2008 με συγκεκριμένο οίκο για την «τεκμηρίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση 
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συστήματος διασφάλισης ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισμού με 

ISO 9001».  Η σχετική έκθεση παραδόθηκε στον Οργανισμό στις 9.4.2009. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι οι δύο μελέτες που έχει ενώπιον 

του ο Οργανισμός (από τον ελεγκτικό οίκο και την Συντεχνία ΣΥΚΟΑ) θα εξετασθούν 

υπό το φως των νέων δεδομένων τα οποία προκύπτουν μέσα από τη προσπάθεια 

του για πιστοποίηση ISO 9001 εντός του 2010.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι 

αναμένεται ο Οργανισμός να υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού νέα 

δομή προς συζήτηση, με  βασική προϋπόθεση η νέα διοικητική και οργανωτική 

διάρθρωση του Οργανισμού να μην αυξήσει το λειτουργικό του κόστος.  

(δ) Μίσθωση υπηρεσιών.  Ο Οργανισμός μίσθωσε υπηρεσίες από έναν 

Αρχιτέκτονα  για 12μηνη περίοδο, από 25.5.2009 μέχρι 24.5.2010, για ποσό 

€31.900 + Φ.Π.Α. και από έναν Πολιτικό Μηχανικό για 12μηνη περίοδο, από 

16.6.2009 μέχρι 15.6.2010, για ποσό €37.800 + Φ.Π.Α., ύστερα από προσφορά 

(αρ.7∆/2009).   

Παρατηρήθηκε ότι και οι δύο συμφωνίες μίσθωσης που υπογράφηκαν στις 22.5.2009 

και 16.6.2009 αντίστοιχα, περιέχουν στοιχεία που υποδηλούν σχέση εργοδότη/ 

εργοδοτούμενου, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μισθώσεις 

υπηρεσίας, όπως, ο καθορισμός των εργάσιμων ωρών σε 38 την εβδομάδα και 

διεκπεραίωση της εργασίας που θα τους ανατίθεται μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα 

καθορίζονται από το Γενικό ∆ιευθυντή.  Όπως διαπιστώθηκε, τα πιο πάνω άτομα 

ασχολούνται με τη διεκπεραίωση καθημερινής εργασίας στις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Οργανισμού και όπως πληροφορηθήκαμε, γίνονται ενέργειες για την ανανέωση των 

πιο πάνω συμφωνιών για ακόμα 12 μήνες. 

Επισημαίνεται ότι, το Σεπτέμβριο 2008 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε, 

ύστερα από εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, την Εγκύκλιο αρ. 1372, στην οποία 

επεξηγούνται οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η σύναψη δημόσιας 

σύμβασης υπηρεσιών σύμφωνα με το Νόμο αρ. 12(Ι)/2006.  Στη νέα εγκύκλιο 

επεξηγούνται περαιτέρω τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια σύμβαση για 

να θεωρείται μίσθωση υπηρεσιών και επανατονίζεται η υποχρέωση τήρησης των 

διατάξεων του περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημόσιων 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου 

(Ν. 12(Ι)/2006).  Με βάση τόσο το Νόμο, όσο και την εγκύκλιο του Υπουργείου 
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Οικονομικών, επαναβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι δεν επιτρέπεται η μίσθωση 

υπηρεσιών στο δημόσιο εάν μεταξύ άλλων: 

 Η φύση και όροι της εργασίας του φυσικού προσώπου έχουν σχέση με 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη θέση στη δημόσια υπηρεσία. 

 Το πρόσωπο έχει ωφελήματα (π.χ. άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, 13ο 

μισθό) και καθήκοντα υπαλλήλου. 

 Το πρόσωπο υπάγεται σε οποιουσδήποτε όρους υπηρεσίας. 

 Οι υποχρεώσεις του προσώπου δεν αφορούν συγκεκριμένες 

υπηρεσίες/παραδοτέα. 

(ε) Απασχόληση λειτουργού του Οργανισμού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας.  Μετά από καταγγελία που λήφθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με την 

απασχόληση του Προϊσταμένου του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με αμοιβή, με βάση προσφορά που υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Υγείας, έγινε διερεύνηση από Λειτουργούς της Υπηρεσίας μας, τόσο στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όσο και στα γραφεία του Οργανισμού και τα πορίσματά 

της κοινοποιήθηκαν στον Οργανισμό με ξεχωριστή επιστολή μας.  

Μετά τη διερεύνηση από την Υπηρεσία μας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού όρισε ερευνώντα λειτουργό για να διεξάγει σχετική έρευνα. 

Η έκθεση του ερευνώντα λειτουργού παραδόθηκε στο Γενικό ∆ιευθυντή του 

Οργανισμού στις 23.3.2010. Όπως έχει πληροφορήσει την Υπηρεσία μας ο 

Γενικός ∆ιευθυντής, ενημέρωσε τον εμπλεκόμενο λειτουργό για τα πορίσματα της 

έρευνας και ζητήθηκαν τα σχόλια του. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι εν τω μεταξύ παραδόθηκαν 

τα σχόλια του λειτουργού και αναμένεται να εξεταστεί αν προκύπτει πειθαρχικό 

παράπτωμα και το ενδεχόμενο επιβολής ποινής.  

(στ) ∆ιαχείριση άλλων θεμάτων προσωπικού.   

(i) Ενημέρωση για αλλαγές στο καθεστώς εργοδότησης. Εντοπίστηκαν 

περιπτώσεις διαφοροποίησης στο καθεστώς εργοδότησης για τις οποίες 

ο Οργανισμός δεν απέστειλε σχετική ενημερωτική επιστολή στους 

ενδιαφερόμενους.  
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(ii) Μισθολογική αναβάθμιση εκτάκτων συνεργατών ΚΟΑ.  Το ∆.Σ. σε 

συνεδρία του στις 2.12.2008 ενέκρινε τη μισθολογική αναβάθμιση 10 

εκτάκτων συνεργατών με την τοποθέτησή τους στην κλίμακα Α8 από 

2.1.2008, η οποία έτυχε εφαρμογής από 1.1.2009, από την κλίμακα Α6 

που παρουσιάζεται στον εγκριμένο Προϋπολογισμό του 2009.  

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αναβαθμίσεις ενσωματώθηκαν στο αιτιολογικό 

σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5.3.2009 

για την έγκριση απασχόλησης των εκτάκτων υπαλλήλων του Οργανισμού 

για το 2009, το οποίο και εγκρίθηκε, χωρίς όμως να γίνεται ειδική αναφορά 

στην αναβάθμιση.  

(iii) Υπέρβαση της εγκριμένης πρόνοιας του Προϋπολογισμού για την 

απασχόληση 27 Γυμναστών για την Εθνική Φρουρά και 95 Γυμναστών 

για τα Κέντρα του ΑΓΟ.  Ενώ στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό για το 2009 

και το αιτιολογικό σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 5.3.2009 για τη μη απαγόρευση με νόμο της πρόσληψης των εκτάκτων 

υπαλλήλων του Οργανισμού για το 2009, η πρόνοια για τις αποδοχές 27 

Γυμναστών για την Εθνική Φρουρά και 95 Γυμναστών για τα Κέντρα του ΑΓΟ 

ήταν €360.000 και €1.200.000, αντίστοιχα, οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν 

σε €419.478 και €1.537.144, σημειώνοντας δηλαδή αντίστοιχες υπερβάσεις 

ύψους €59.478 και €337.144, οι οποίες καλύφθηκαν εκ των υστέρων, το 

∆εκέμβριο 2009, με την έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. 

 Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι μέχρι την έγκριση του Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού είχαν γίνει δαπάνες χωρίς την ύπαρξη διαθέσιμων 

πιστώσεων. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμφώνησε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα 

υπήρξε υπέρβαση, η οποία όμως καλύφθηκε με Συμπληρωματικό 

Προϋπολογισμό και ανέφερε ότι η ανάγκη για τη δημιουργία υπέρβασης 

προέκυψε από το γεγονός ότι τα Προγράμματα ΑΓΟ και Εθνική Φρουρά 

δεν θα μπορούσαν να διακοπούν.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι ο 

Οργανισμός είχε διαβεβαίωση ότι ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός θα 

εγκρίνετο αφού τα απαιτούμενα ποσά θα εξασφαλίζονταν ουσιαστικά από 

αναθεώρηση του αρχικού Προϋπολογισμού και δεν θα απαιτούνταν 

επιπλέον πιστώσεις. 
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(iv) Κενές θέσεις εκτάκτων.  Το ∆.Σ. σε συνεδρία του στις 5.5.2009 ενέκρινε 

την προκήρυξη των εκτάκτων θέσεων του Οργανισμού για το 2009.  

Όπως διαπιστώθηκε, 5 θέσεις Επιθεωρητών Γυμναστηρίων για 

απασχόληση μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα, δεν προκηρύχθηκαν.  

Σημειώνεται ότι στις θέσεις αυτές απασχολούνται από το Σεπτέμβριο του 

2008 αντίστοιχος αριθμός Γυμναστών, οι οποίοι, επίσης, απασχολούνται 

από τον Οργανισμό και ως Γυμναστές στο ΑΓΟ.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός, στην 

προσπάθειά του να μην προσλάβει νέο προσωπικό, αλλά και λόγω του 

επείγοντος του θέματος του ελέγχου των ιδιωτικών γυμναστηρίων, 

επιμόρφωσε στελέχη από το πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους», 

λειτουργώντας έτσι μέσα στο καλώς νοούμενο οικονομικό συμφέρον του.  

 (ζ) Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας ωρομίσθιου προσωπικού. Στις 

31.12.2009 πληρώθηκε το ποσό των €20.000 στο «Ταμείο Προνοίας ωρομίσθιου 

προσωπικού», με βάση πρόνοια του Προϋπολογισμού του 2009. Η πληρωμή 

αφορά στη δημιουργία αποθεματικού του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας των 

ωρομισθίων υπαλλήλων του Οργανισμού για να μπορεί να καταβάλλει ο 

Οργανισμός το κατοχυρωμένο ποσό όταν αφυπηρετούν ωρομίσθιοι υπάλληλοί 

του.  Το ύψος του ποσού των €20.000 δεν υποστηρίζεται με σχετικό υπολογισμό.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι θα γίνει σχετικός υπολογισμός 

από τον Οργανισμό για την εξακρίβωση του ακριβούς ποσού του αποθεματικού 

που θα πρέπει να δημιουργηθεί.   

(η) Αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των 

υπαλλήλων του Οργανισμού και των εξαρτωμένων τους.  Ο Οργανισμός κάθε 

τρία χρόνια αναθέτει σε ανεξάρτητους αναλογιστές την αναλογιστική εκτίμηση της 

υποχρέωσης του Οργανισμού προς το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων. 

Η προηγούμενη αναλογιστική μελέτη έγινε με βάση την 31.12.2005 και η επόμενη θα 

έπρεπε να είχε γίνει με βάση την 31.12.2008.  Η τελευταία προσφορά προκηρύχθηκε 

το 2009 (αρ. προσφοράς 92Τ/2009), και κατακυρώθηκε στις 12.1.2010, οπότε εκ των 

πραγμάτων, όπως έχω πληροφορηθεί, η μελέτη θα ετοιμαστεί με βάση την 31.12.2009. 

Στο μεταξύ δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις για 

ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο, επειδή, στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατό, 
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εφόσον δεν διεξήχθηκε η πιο πάνω μελέτη, να υπολογιστεί.  Σημειώνεται ότι στην 

προηγούμενη αναλογιστική μελέτη που έγινε με βάση την 31.12.2005 προέκυψε 

έλλειμμα ύψους €2,1 εκ. το οποίο ο Οργανισμός είχε αποφασίσει όπως καταθέσει 

στο Ταμείο, σε περίοδο τριών ετών, πράγμα που έπραξε. 

6.  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

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

εσωτερικού ελέγχου με την εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος, την αγορά 

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, τη νέα βελτιωμένη δομή του Προϋπολογισμού και 

την προώθηση υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

Ωστόσο υπάρχουν ακόμα αδυναμίες σε ορισμένους τομείς και κυρίως σε ό,τι 

αφορά στην εποπτεία των διαφόρων εργασιών του Οργανισμού τόσο στον 

οικονομικό και τεχνικό τομέα, όσο και στον αθλητικό τομέα. 

Το ∆.Σ. του Οργανισμού στις 21.2.2007 αποφάσισε την επέκταση του συμβολαίου 

για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (αρχική περίοδος 1.10.2003-

30.9.2006) με τον ίδιο ελεγκτικό οίκο και με τους ίδιους όρους της προσφοράς για 

την περίοδο από 21.2.2007 μέχρι 20.2.2009 και μεταγενέστερα μέχρι τις 31.3.2009.  

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διετίας υποβλήθηκαν επτά εκθέσεις από τον 

ελεγκτικό οίκο.  Αρκετές από τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον ελεγκτικό οίκο 

παλαιότερα, δεν είχαν εξεταστεί από την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού, με 

αποτέλεσμα η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών να μην είχε τότε αξιοποιηθεί. 

Κατά το 2009 προκηρύχθηκε προσφορά για εσωτερικό έλεγχο και έλεγχο 

ομοσπονδιών η οποία κατακυρώθηκε στις 6.10.2009 σε ελεγκτικό οίκο,  για το 

ποσό των €25.000 + Φ.Π.Α. για τον εσωτερικό έλεγχο και  €42.100 + Φ.Π.Α. για 

τον έλεγχο των ομοσπονδιών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι 

συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου για καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας των 

εσωτερικών ελεγκτών.  

(β) Λογιστικά συστήματα και έλεγχοι. 

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

μεταφέρονται από τo 2008 και προγενέστερα και είναι αμφίβολο το πότε 

και πώς θα εισπραχθούν. Καθώς οι περισσότερες εισπράξεις γίνονται με 

αποκοπή επιχορηγήσεων και καθώς υπάρχουν ομοσπονδίες και 
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σωματεία που μπορεί να μην επιχορηγούνται ή να επιχορηγούνται σε 

αραιά διαστήματα, π.χ. κάθε 5 χρόνια, τίθεται θέμα εάν και πότε θα 

εξοφληθούν αυτά τα υπόλοιπα. Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι 

πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα είσπραξης κάθε χρεώστη και πρέπει 

να μελετηθεί το ενδεχόμενο διαγραφής χρεωστών η είσπραξη των 

οποίων θα θεωρηθεί ως απίθανη. 

Επίσης, για ορισμένα σωματεία και ομοσπονδίες με μεγάλα υπόλοιπα 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ, για τα οποία γίνεται αποκοπή των 

επιχορηγήσεων τους με ένα ποσοστό 10% των χρεών τους μία ή δύο 

φορές το χρόνο, η αποκοπή αυτή δεν καλύπτει καν τα χρέη που 

δημιουργούνται εντός του κάθε έτους στο οποίο γίνεται η αποκοπή. Ο 

Οργανισμός θα πρέπει να αποκόπτει τέτοια ποσά ώστε η εξόφληση 

των χρεών να ολοκληρώνεται βραχυπρόθεσμα. 

 Εκκρεμεί, επίσης, η διερεύνηση ή/και τακτοποίηση διαφόρων  

χρεωστικών υπολοίπων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

επανεξετάσει την πολιτική του σε σχέση με τα χρέη των αθλητικών 

φορέων.  Όσον αφορά στους ιδιώτες χρεώστες θα συνεχιστεί η 

προσπάθεια για είσπραξη των χρεών σε πιο εντατικούς ρυθμούς.  

(ii) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Στις 31.12.2009, με βάση την 

κατάσταση λογαριασμού της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. και τις καταστάσεις που 

υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. από τον Οργανισμό, εκκρεμεί 

επιστρεπτέο ποσό €458.622,01, ενώ στους αναλυτικούς  λογαριασμούς 

του Οργανισμού ο χρεώστης Φ.Π.Α. ανέρχεται μόνο σε €403.679,55, 

δηλαδή υπάρχει διαφορά ύψους €54.942,46 (31.12.2008: €49.549,70).  

Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, είναι απαραίτητη η άμεση 

διερεύνηση και τακτοποίηση των υφιστάμενων διαφορών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι έχει αρχίσει ειδική 

διερεύνηση από τον Οργανισμό.  

(iii) Έσοδα από ΑΓΟ.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δικαιώματα συμμετοχής στο ΑΓΟ 

καταβάλλονται και από διάφορους ∆ήμους εκ μέρους των συμμετεχόντων 

τους οποίους επιχορηγούν.  Αρκετοί από τους ∆ήμους,  επικαλούμενοι 



 

 

- 17 -

λόγους που δεν αφορούν στον Οργανισμό, καθυστερούν αρκετά στην  

καταβολή των ποσών αυτών στον Οργανισμό.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

το οφειλόμενο ποσό για δικαιώματα συμμετοχής ανέρχεται σε €132.010 

στις 31.12.2009.  Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η είσπραξη γίνεται 

απευθείας από τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στο ΑΓΟ, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η έγκαιρη είσπραξη των οφειλών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι η απ’ ευθείας 

είσπραξη από τα μέλη θα σημαίνει, ουσιαστικά, τον τερματισμό της 

συνεργασίας με τους ∆ήμους, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά τη 

συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους». Ο 

Οργανισμός θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες είσπραξης από τους 

∆ήμους και οι ∆ήμοι που δεν θα ανταποκριθούν δεν θα ενταχθούν στο 

πρόγραμμα τη νέα περίοδο.   Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι από το 

ποσό των €132.010 που εκκρεμούσε στις 31.12.2009, έχουν ήδη 

εισπραχθεί πέραν των €60.000. 

(γ) Μητρώα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας η τήρηση 

αρκετών μητρώων θεωρείται σημαντική, όχι μόνο για την ομαλή διεξαγωγή της 

εργασίας αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, μέσω έγκαιρης 

και ορθής πληροφόρησης.  Η τήρησή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και 

αδυναμίες, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται ο σκοπός της δημιουργίας τους.   

Ως παράδειγμα αναφέρονται τα μητρώα παγίων, έργων και αγωγών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι όσον αφορά στα προβλήματα 

που παρουσιάζει το μηχανογραφημένο σύστημα των μητρώων παγίων και έργων, ο 

Οργανισμός έχει στείλει σχετική επιστολή στην προμηθεύτρια εταιρεία με την οποία 

ζητείται η επιδιόρθωση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί εντός 2 μηνών.  

7. Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  

Κατά το 2009 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €14,5 εκ., σε σύγκριση με €13,9 εκ., για το 2008. Ο έλεγχος των 

επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές αξιοποιούνται 

για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, μέχρι και το 2009, δεν ήταν 

ικανοποιητικός, ωστόσο αναμένεται βελτίωση από το 2010 με την έναρξη του 

ελέγχου των ομοσπονδιών από τους εσωτερικούς ελεγκτές του Οργανισμού, όπως 
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αναφέρθηκε πιο πάνω.  Σημειώνεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου του 

Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, είχε διεξαχθεί έλεγχος σε τρεις ομοσπονδίες. 

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

επιχορήγηση ύψους €7,4 εκ., σε σύγκριση με €7,8 εκ., για  το 2008. 

(β) Σωματεία. 

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία (διαφόρων 

αθλημάτων) χορηγία ύψους €4,5 εκ. σε σύγκριση με €3,5 εκ. το 

προηγούμενο έτος.  Τα ποσά που εγκρίνονται και παραχωρούνται στα 

σωματεία, υπολογίζονται στους πλείστους σχεδιασμούς με βάση την 

αγωνιστική τους αξιολόγηση (κατάταξη) στα εθνικά πρωταθλήματα. 

(ii) Κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. 

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

κατά το 2009 ανέρχονταν, σύμφωνα με καταστάσεις του Οργανισμού, σε 

€9.361.168, όπως φαίνεται πιο κάτω:  
 

 € 
Επιχορήγηση προς ΚΟΠ  238.850
Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία   493.344
Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές   400.750
ΕΣΥΑΑ 466.714
Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 68.890
Πρωτόκολλα με Ελλάδα – Χορηγία προσφυγικών σωματείων για 
προετοιμασία 33.830
∆απάνες για αντι-ντόπινγκ 83.370
Ακαδημία - επιμόρφωση 4.000
Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος 773.711
Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων 683.441
Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 2.939.000
Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 78.666
Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ 533.700
Υποσύνολο 6.798.266
Ειδική κρατική χορηγία 2.562.902
Σύνολο  9.361.168

 

 Μέσω του Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται ειδική 

κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.  Πιο κάτω 

παρουσιάζονται τα ποσά για την εν λόγω χορηγία από το 2001 και 

μετέπειτα: 
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Έτος  Ποσό € (£) 
2001  2.221.182 (1.300.000) 
2002  1.708.601 (1.000.000) 
2003  1.706.845 (998.972) 
2004  1.708.596 (999.997) 
2005  2.562.902 (1.500.000) 
2006  2.562.902 (1.500.000) 
2007  2.566.063 (1.501.850) 
2008  2.562.902 
2009  2.562.902 

   

 Από το 2006, μέρος της ειδικής κρατικής χορηγίας δίνεται για αποπληρωμή 

δανείου που σύναψε η ΚΟΠ εκ μέρους των σωματείων μελών της. 

Συγκεκριμένα, για το 2009, ποσό €1.537.749 καταβλήθηκε στην τράπεζα που 

παραχώρησε το δάνειο, για την αποπληρωμή του, και ποσό €1.025.153 

κατανεμήθηκε ως άλλη ειδική χορηγία στα σωματεία της ΚΟΠ. Σημειώνεται 

ότι ούτε ο Οργανισμός ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε οποιαδήποτε 

δέσμευση ότι το ποσό που αφορά στο δάνειο θα καταβάλλεται κάθε χρόνο. 

Τουναντίον, και ο Οργανισμός και το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολές 

τους προς την ΚΟΠ, διευκρινίζουν ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν σχετικά, 

αφού η καταβολή της χορηγίας υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου και της Βουλής.  

 Σημειώνεται ότι υπήρξε παράλληλα σχέδιο του Υπουργείου 

Οικονομικών που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

2.7.2003, για επιπλέον χορήγηση προς τα σωματεία της ΚΟΠ, 

συνολικού ποσού €11.960.210 (£7 εκ.), υπό προϋποθέσεις.  Η χορηγία 

συμφωνήθηκε ότι θα καταβαλλόταν σε περίοδο τριών χρόνων, ως 

ακολούθως: €6.834.405 (£4 εκ.) το 2003, €2.562.902 (£1,5 εκ.) το 2004 

και €2.562.902 (£1,5 εκ.) το 2005.  

Η επιχορήγηση  από το Υπουργείο Οικονομικών δεν δόθηκε για τα έτη 2004 

και 2005, επειδή, όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της συνεδρίας του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 6.4.2005, τα σωματεία δεν τήρησαν όλες τις 

προϋποθέσεις. 

Ωστόσο, η παραχώρηση της επιχορήγησης από τον Οργανισμό για το 

2003 και εντεύθεν γίνεται χωρίς να τίθενται προϋποθέσεις στα 
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ποδοσφαιρικά σωματεία.  Έχοντας υπόψη ότι η ειδική κρατική χορηγία 

προέρχεται από κρατικούς πόρους, θεωρώ ότι το Υπουργείο 

Οικονομικών, στο οποίο υποβάλλονται οι Προϋπολογισμοί του 

Οργανισμού για συζήτηση πριν την έγκρισή τους από τη Βουλή, θα 

έπρεπε να βεβαιωθεί ότι θα τεθούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την 

καταβολή της ειδικής κρατικής χορηγίας.  

 Επιπλέον, στις 29.8.2007 ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

σχέδιο αποπληρωμής οφειλών σωματείων προς το Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων, την Υπηρεσία Φ.Π.Α. και την Υπηρεσία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με κρατική χορηγία, δηλαδή σχέδιο σταδιακής 

αποπληρωμής από το κράτος των οφειλών των σωματείων προς τα εν 

λόγω Τμήματα, ύψους €9,3 εκ. Το σχέδιο προνοεί ότι η κρατική χορηγία 

θα καταβάλλεται νοουμένου ότι τα σωματεία θα είναι συνεπή στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς τα πιο πάνω Τμήματα, μέσα στα 

πλαίσια που προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες.  Το θέμα χειρίζεται το 

Υπουργείο Οικονομικών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι το σχέδιο 

συνομολογήθηκε μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΚΟΠ χωρίς 

γνώση και εμπλοκή του  Οργανισμού και επομένως δεν θα ήταν 

αναμενόμενο να έθετε ο Οργανισμός οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για 

την παραχώρηση της επιχορήγησης προς τα σωματεία.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να 

ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό για την ύπαρξη τέτοιων σχεδίων και κατά 

την έγκριση της σχετικής χορηγίας στους Προϋπολογισμούς του Οργανισμού 

να ζητά τη συμπερίληψη κατάλληλων προϋποθέσεων, με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων της χορηγίας.  

(γ) Έλεγχος επιχορηγούμενων φορέων.  Εισηγηθήκαμε όπως, πριν την 

καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τους αθλητικούς φορείς, τίθεται 

γραπτώς προς τον αθλητικό φορέα ότι η επιχορήγηση θα δίνεται υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτός δέχεται να υπόκειται σε άνευ περιορισμού οικονομικό και 

διαχειριστικό έλεγχο από τον Οργανισμό ή αντιπροσώπους του. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ήδη στις φετινές επιστολές που 

έχουν σταλεί προς τις ομοσπονδίες, μαζί με την έγκριση του Προϋπολογισμού έχει 

περιληφθεί πρόνοια με την οποία ενημερώνονται όλες οι ομοσπονδίες για τους 

ελέγχους που θα γίνονται σε αυτούς.  Πέραν τούτου το ∆.Σ. του Οργανισμού 

αποφάσισε ότι εάν υπάρξει περίπτωση που ομοσπονδία αρνηθεί τον πιο πάνω 

έλεγχο τότε αυτή θα παραπέμπεται στο ∆.Σ. του Οργανισμού για λήψη απόφασης.  

Επίσης, σημείωσε ότι από τους μέχρι στιγμής ελέγχους που έγιναν από τον ελεγκτικό 

οίκο, με τον οποίο έχει συμβληθεί ο Οργανισμός, δεν υπήρξε καμία άρνηση.  

8.  ∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών χώρων.    

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2009 για 

το Κεφάλαιο «∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» ήταν €13.399.661. 

Από το ποσό αυτό, ποσό €5.392.680 αφορούσε σε ιδιόκτητες αθλητικές  

εγκαταστάσεις, ποσό €7.405.554 αφορούσε σε επιχορηγούμενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις και ποσό €601.427 αφορούσε σε αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων 

δανείων για εκτέλεση έργων με ∆ήμους και Κοινότητες.  

∆απανήθηκε το ποσό των €9.737.300, δηλαδή περίπου το 73%, από το οποίο 

ποσό €2.587.122 ή 48% του προϋπολογισθέντος ποσού αφορά στις ιδιόκτητες 

αθλητικές εγκαταστάσεις, ποσό €6.566.672 ή 89% στις επιχορηγούμενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις και ποσό €583.506 ή 97% στην αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων. 

Από το πιο πάνω προϋπολογισθέν ποσό για τις επιχορηγούμενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ποσό €262.746 είχε προϋπολογιστεί για τον Κοινωνικό Αθλητισμό και 

δαπανήθηκε ποσό €261.213, δηλαδή περίπου το 99%. Επίσης, για το άρθρο «∆ιάφορα 

- Μικρά Αναπτυξιακά» είχε προϋπολογιστεί ποσό €389.209 και δαπανήθηκε ολόκληρο.  

Για το άρθρο «Έργα με Υπ. Παιδείας» είχε προϋπολογιστεί ποσό €2.867.026 και 

δαπανήθηκε  ποσό €2.686.630, δηλαδή 93,71%.   

(β) Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. Για τους πιο κάτω αθλητικούς 

χώρους εξακολουθεί να μην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδομής: 

 (i) Ιδιόκτητοι χώροι. 

 Βοηθητικά Μακαρίου Σταδίου.  

 (ii) Μη ιδιόκτητοι χώροι. 

 Κολυμβητήριο Λευκωσίας.  
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 Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. 

 Βοηθητικά γήπεδα Ομόνοιας (όπως πληροφορηθήκαμε, θα γίνει 

επέκταση των γηπέδων και θα υποβληθεί αίτηση για άδεια 

οικοδομής για όλες τις εγκαταστάσεις/γήπεδα). 

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί 

χώροι διαθέτουν άδειες οικοδομής.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ενόψει του γεγονότος ότι τόσο 

το Μακάρειο όσο και το Κολυμβητήριο Λευκωσίας είναι στα στάδια σχεδιασμού 

ριζικής ανακατασκευής, θα επιδιωχθεί όπως στα πλαίσια αυτά εξασφαλιστούν οι 

σχετικές άδειες οικοδομής. Για τους υπόλοιπους χώρους, μας πληροφόρησε ότι 

είχαν σταλεί σχετικές επιστολές και στο παρελθόν και παρατηρήσεις για 

συμμόρφωση με όλες τις εν ισχύι νομοθεσίες.  

Η άποψή μας είναι ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκήσει πίεση προς τις Αρχές 

των χώρων για έκδοση των σχετικών αδειών. 

(γ) Καταλληλότητα σταδίων. 

 (i) Στάδια Α΄ κατηγορίας. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της σύσκεψης 

που πραγματοποιήθηκε στις 24.7.2009 στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ημόσιας Τάξης, με θέμα την έκθεση της Αστυνομίας για τα γήπεδα 

ποδοσφαίρου, αποφασίστηκε όπως συσταθεί ειδική επιτροπή 

αποτελούμενη από εκπροσώπους της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, 

του Οργανισμού και άλλων εμπλεκόμενων φορέων η οποία να 

αξιολογήσει όλα τα στάδια Α΄ κατηγορίας σε θέματα ασφάλειας και 

υποβάλει τα πορίσματα της στις Αρχές των σταδίων και τους μελετητές. 

Η ανάγκη σύστασης της πιο πάνω επιτροπής, όπως έχω 

πληροφορηθεί, προέκυψε από το γεγονός ότι τα στάδια χρειάζεται να 

επιθεωρηθούν και από τεχνικούς, πέραν της επιθεώρησης που γίνεται 

από την Αστυνομία.  Στόχος της επιτροπής είναι όπως μέχρι και την 

πλήρη εφαρμογή όλων των διατάξεων του Νόμου για την πρόληψη της 

βίας καταστούν όλα τα στάδια Α΄κατηγορίας ασφαλή. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι έχει ήδη συσταθεί 

ειδική τεχνοκρατική επιτροπή με εκπροσώπους του Οργανισμού της 

Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής η οποία μέχρι στιγμής έχει 
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αξιολογήσει τους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους και σύντομα 

αναμένεται να αξιολογήσει και τους ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους. 

 (ii) Στάδια Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας.  Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεσή 

μας για το 2008, δεν έχουν γίνει ενέργειες για να ελεγχθεί η καταλληλότητά 

τους για διεξαγωγή αγώνων, ώστε να προωθηθούν οι τυχόν απαιτούμενες 

εργασίες για να καταστούν κατάλληλα.  

Ο Οργανισμός, στην απαντητική του επιστολή για την Έκθεση μας για 

το 2008, μας είχε πληροφορήσει ότι, εν όψει του γεγονότος ότι δεν είναι 

ιδιοκτήτης σε κανένα από τα στάδια, δεν είχε πρόθεση να διεξάγει 

έρευνα για έλεγχο των πιο πάνω σταδίων, αλλά θα ζητούσε από τους 

ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στον εν λόγω έλεγχο.  

Όπως  μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, έχουν σταλεί επιστολές προς 

την ΚΟΠ για συμμόρφωση με όλες τις εν ισχύι νομοθεσίες.  

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

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

αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και 

γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, τα μέχρι σήμερα ποσά 

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

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

σωματειακό αθλητισμό ή τον υψηλό αθλητισμό που χρησιμοποιούνται από ομάδες, 

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

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Αθλητισμός, το οποίο αναμενόταν ότι θα συμβάλει στην 

εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, και το οποίο στηρίζεται στην προθυμία και 

δυνατότητα των ∆ήμων για την εφαρμογή του, δεν φαίνεται να συμβάλλει 

σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σημειώνεται ότι ο μαζικός αθλητισμός αποτελούσε ένα από τους βασικούς στόχους 

του «Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου 2007 – 2009» που είχε ετοιμάσει ο Οργανισμός.  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε, όπως ο Οργανισμός μελετήσει σε βάθος το θέμα, 

νοουμένου ότι εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους στόχους του, και εξεύρει 

τρόπους προς επίτευξή του.  
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Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί μαζί μας και γι’ αυτό μέσα στις 

πρόνοιες του πενταετούς σχεδιασμού είναι και η περαιτέρω επέκταση του 

προγράμματος δημιουργίας νέων χώρων υποδομής σε χωριά και κοινότητες.  

(ε) Κριτήρια επιχορήγησης. 

(i)  Μη εφαρμογή των κριτηρίων.  ∆εν ακολουθούνται πάντοτε τα κριτήρια του 

Οργανισμού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ∆.Σ.. ∆ιαπιστώθηκε ότι το ∆.Σ. 

του Οργανισμού, σε περιπτώσεις έργων Κοινωνικού Αθλητισμού τα οποία 

ήταν ήδη σε εξέλιξη, ενέκρινε την επιχορήγηση τους, με αποτέλεσμα να μην 

τηρηθούν τα κριτήρια του Οργανισμού.  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, 

αποφασίστηκε όπως εγκριθεί η επιχορήγηση των έργων, έστω και εκ των 

υστέρων, λόγω του ότι μικρό μόνο ποσό του προϋπολογισθέντος ποσού 

δαπανάται κάθε χρόνο, επειδή τα έργα κοινωνικού αθλητισμού εξαρτώνται 

από το ενδιαφέρον των Τοπικών Αρχών κυρίως.  

 Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ∆.Σ. εγκρίνει 

διαφορετικά ποσοστά επιχορήγησης, και σε μερικές περιπτώσεις πέραν 

αυτών που προνοούνται στα κριτήρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση 

μεταχείριση των επιχορηγούμενων φορέων. 

(ii) Επιχορήγηση έργων κατά 50% στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα 

κριτήρια του Οργανισμού.  Παρόλο ότι δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια 

επιχορήγησης, το ∆.Σ. του Οργανισμού ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους ίσου 

με το 50% του ποσού που προκύπτει από τα κριτήρια του σε περίπτωση που 

αυτά εφαρμόζονταν από τον επιχορηγούμενο φορέα.  

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί και ότι οι αθλητικοί φορείς που 

δεν ακολουθούν τα κριτήρια του Οργανισμού επιβαρύνονται με επιπλέον 

κόστος.  

(iii) ∆ιαφοροποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ.. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις που το αίτημα του αθλητικού φορέα για επιχορήγηση, ενώ 

εγκρίνεται από το ∆.Σ., εξακολουθεί να συζητείται με το φορέα, 

επανεξετάζεται, και, τελικά, μπορεί να διαφοροποιηθεί η αρχική έγκριση ως 

προς το αν θα επιχορηγηθεί το έργο (π.χ. παγοποίηση του έργου) ή ως προς 

το είδος των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επιχορηγηθούν (π.χ. κυρίως 

γήπεδο ή βοηθητικά γήπεδα), είτε γιατί υπάρχει οικονομική στενότητα, είτε 
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για άλλους λόγους.  Αυτό κάποτε διαρκεί χρόνια και έχει ως αποτέλεσμα να 

διαφοροποιείται σημαντικά η εκτιμημένη δαπάνη του έργου ή/και ο 

ενδιαφερόμενος φορέας να προχωρεί στην έναρξη των έργων και ο 

Οργανισμός να τον επιχορηγεί εκ των υστέρων.   

 Προς απάμβλυνση του πιο πάνω φαινομένου, εισηγηθήκαμε όπως ο 

Οργανισμός εξετάζει τα αιτήματα για επιχορήγηση έγκαιρα και ενδελεχώς 

ώστε η απόφαση για έγκριση να εκδίδεται σύντομα και να είναι οριστική.  Το 

συντομότερο θα πρέπει να ενημερώνεται ο φορέας για την απόφαση του ∆.Σ. 

και να συμφωνείται μεταξύ φορέα και Οργανισμού το μέγεθος του έργου, έτσι 

ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να αρχίσει τις απαιτούμενες από τα κριτήρια 

του Οργανισμού, διαδικασίες (π.χ. ετοιμασία σχεδίων, προεκτίμηση 

δαπάνης, έκδοση πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής κ.ά.).  Επίσης, ο 

Οργανισμός θα είναι σε θέση να υπολογίσει το ποσό της επιχορήγησης το 

οποίο θα συμπεριληφθεί στους Προϋπολογισμούς του και στη συνέχεια ο 

φορέας να αρχίσει την υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι το ∆.Σ. του Οργανισμού 

επανεξετάζει προηγούμενες του αποφάσεις στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

αλλαγές των δεδομένων στις οποίες στήριξε την αρχική του απόφαση.  Με τις 

τροποποιημένες αποφάσεις του προσπαθεί να στηριχθεί  στα νέα δεδομένα. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι με την παρέλευση μεγάλου χρονικού 

διαστήματος, είναι φυσικό να αλλάζουν τα δεδομένα, γι’ αυτό και η οριστική 

απόφαση πρέπει να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατό.   

(στ) ∆εσμεύσεις επιχορηγούμενων φορέων.  Όπως αναφέρεται και στις 

Εκθέσεις μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2006, το 2007 και το 2008, η 

Υπηρεσία μας εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει 

καθορισμένη και καταγραμμένη σχέση μεταξύ Οργανισμού (με συμβόλαιο ή 

επιστολή του Οργανισμού στην οποία να υπογράφει ο επιχορηγούμενος φορέας ότι 

αποδέχεται τα όσα αναγράφονται), καθώς και καταγραφή των υποχρεώσεων του 

κάθε μέρους όσον αφορά στο επιχορηγούμενο έργο (για θέματα διαχείρισης, θέματα 

που αφορούν στις σχέσεις αθλητικών φορέων με μελετητές ή εργολάβους κ.λπ.). 

Στις πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται και οι 

σημαντικές δεσμεύσεις του επιχορηγούμενου φορέα, όπως είναι η μη αποξένωση 
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της περιουσίας, η μη αλλαγή χρήσης και  η χρήση της επιχορήγησης αποκλειστικά 

για το σκοπό που παραχωρείται, εκτός εάν ληφθεί έγκριση του Οργανισμού.  Η 

δέσμευση για μη αποξένωση της περιουσίας μπορεί να επιτευχθεί και με 

εξασφάλιση υποθήκης. 

Σε σύσκεψη του Οργανισμού και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας, στις 23.2.2006, συμφωνήθηκε όπως 

γίνονται συμβόλαια για τις επιχορηγήσεις που παραχωρούνται για αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ωστόσο παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, αυτό 

δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.  

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι συμφωνούν με την εισήγηση μας και θα δοθούν 

οδηγίες για ετοιμασία σχετικών συμβολαίων.  

(ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη.  Στη 

συνεδρία που έγινε στις 23.2.2006 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τις 

παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας για το έτος 2004, ζητήθηκε από τον Οργανισμό 

όπως υποβάλει κατάλογο των ιδιόκτητων ή επιχορηγούμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων που κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) γη. 

Όπως διαπιστώθηκε, στο Υπουργείο δόθηκε ενημέρωση από τον Οργανισμό, 

πολύ καθυστερημένα, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2009 για τρεις 

εγκαταστάσεις των οποίων την ανέγερση ανέλαβε ο Οργανισμός. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός στην απάντησή του προς το Υπουργείο ανέφερε ότι 

«πιθανόν σε κάποια σωματεία να έχει παραχωρηθεί Τ/Κ γη μέσω του Κηδεμόνα 

χωρίς να περάσουν  μέσα από τις διαδικασίες του Οργανισμού.  Ως εκ τούτου ο 

Οργανισμός δεν έχει οποιαδήποτε στοιχεία». 

Σχετικά, επιθυμούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Οργανισμός, με βάση τα κριτήρια 

επιχορήγησης αθλητικών εγκαταστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζει το καθεστώς 

ιδιοκτησίας όλων των επιχορηγούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και γι’ αυτό εισήγηση 

της Υπηρεσίας μας είναι όπως, για όσες εγκαταστάσεις δεν γνωρίζει το καθεστώς 

ιδιοκτησίας, έρθει σε επικοινωνία με τις Αρχές των σταδίων για να το πληροφορηθεί, 

εξασφαλίζοντας αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή των μισθώσεων γης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι έχουν καταγραφεί όλες οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις, και θα σταλεί σχετική επιστολή προς τους χρήστες των 
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χώρων για να πληροφορήσουν τον Οργανισμό κατά πόσο έχει ανεγερθεί αθλητικός 

χώρος σε Τ/Κ γη.  

9. ∆ιαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης. 

(i) Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων παρουσιάζονται στον πιο κάτω 

πίνακα. Όπως φαίνεται συνεχίζεται η αυξητική τάση του ελλείμματος και 

η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός πρέπει να εξετάσει 

εάν είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα για μείωσή του.  Οι ακόλουθες 

παράγραφοι για τα έσοδα και έξοδα είναι σχετικές: 

 Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε αύξηση του 

ελλείμματος κατά €113.162 ή 4,31%. Τα έσοδα παρουσίασαν μείωση 

κατά €37.424 ή 5.02%. Τα έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €75.738 ή 

2,25%. Η αύξηση των εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

μισθοδοσίας κατά €175.636 (€1.324.663 το 2009, σε σύγκριση με 

€1.149.027 το 2008), λόγω αύξησης του αριθμού προσωπικού.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο μέχρι τώρα 

καθορισμός πολιτικής για παραχώρηση των χώρων δεν έχει δώσει στον 

Οργανισμό τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων του.  Όμως ενώπιον του 

∆.Σ. βρίσκεται μελέτη για την αναθεώρηση του τρόπου χρέωσης των 

αθλητικών του χώρων.  Η εφαρμογή του νέου τρόπου χρέωσης αναμένεται 

να αυξήσει τα έσοδα του Οργανισμού και να περιοριστεί το έλλειμμα.  

 

 

 2009 2008 
 Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 

Ιδιόκτητοι 689.332 2.748.288 (2.058.956) 720.692 2.730.250 (2.009.558)

Μη ιδιόκτητοι   

Κολυμβητήριο Λ/σίας 8.102 595.580 (587.478) 11.590 534.255 (522.665)
Κοινοτικό Κέντρο 
Λ/κας 

10.476 70.264 (59.788) 13.785 65.652 (51.867)

Κολυμβητήριο Λ/κας 733 34.191 (33.458) 0 42.428 (42.428)

Υποσύνολο μη 
ιδιόκτητων 19.311 700.035 (680.724) 25.375 642.335 (616.960)

Σύνολο 708.643 3.448.323 (2.739.680) 746.067 3.372.585 (2.626.518)
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(β) ∆ικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων. 

(i) ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει γίνει αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης 

αθλητικών χώρων, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 

εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. 

μουσικές συναυλίες). 

 Το Μάιο του 2008 τέθηκε ενώπιον του ∆.Σ. εισηγητικό σημείωμα για την 

αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των αθλητικών χώρων για 

εξέταση και καθορισμό νέας τιμολογιακής πολιτικής. Το θέμα ανατέθηκε 

σε ad hoc επιτροπή από το ∆.Σ. στις 29.9.2009 και συζητήθηκε από την 

πιο πάνω επιτροπή στις 12.2.2010, αλλά μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου δεν είχε ληφθεί καμιά απόφαση.  

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

δωρεάν παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, με καταβολή μόνο 

των πραγματικών εξόδων, σε συγκεκριμένους φορείς, κατόπιν σχετικής 

απόφασης του ∆.Σ., χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων. Για σκοπούς 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια 

για τη δωρεάν παραχώρησή τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι αναμένεται η λήψη 

απόφασης από το ∆.Σ. επί της τιμολογιακής πολιτικής. 

(γ) Κυλικεία. 

 (i) Κυλικείο Μακάριου Αθλητικού Κέντρου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η 

προσφορά για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Μακάριου Αθλητικού 

Κέντρου έληξε στις 31.10.2009. Ο Οργανισμός στις 27.10.2009 

απέστειλε επιστολή στον υφιστάμενο κυλικειάρχη, για παράταση της 

συμφωνίας για τρεις μήνες, μέχρι 31.1.2010, την οποία και αποδέχτηκε 

στις 29.10.2009. Ακολούθως στις 4.2.2010 αποστάληκε και δεύτερη 

επιστολή για νέα παράταση για ακόμα τρεις μήνες, μέχρι 30.4.2010, την 

οποία και αποδέχτηκε. Στους όρους της συμφωνίας δεν αναφέρεται ότι 

ο Οργανισμός δικαιούται να ανανεώσει ή παρατείνει την περίοδο της 

εκμετάλλευσης του κυλικείου. Για το κυλικείο του εν λόγω Αθλητικού 

Κέντρου δεν προκηρύχθηκε προσφορά γιατί αναμένεται να ληφθεί 

απόφαση από το ∆.Σ. είτε για αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου είτε 
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για κατασκευή νέου. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε ληφθεί 

απόφαση. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, αν δεν αναμένεται να 

ληφθεί σύντομα απόφαση για το μέλλον του Αθλητικού Κέντρου, 

προκηρυχθούν προσφορές για την εκμετάλλευση του κυλικείου.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός 

προχωρεί με την προκήρυξη προσφορών για εκμετάλλευση του κυλικείου. 

 (ii) Έλεγχος κυλικείων από την Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου 

Έγκωμης.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου 

Έγκωμης, στις 25.9.2009, διενήργησε έλεγχο των κυλικείων των 

αθλητικών κέντρων Μακαρίου, Λευκόθεου και Ελευθερία και απέστειλε 

στον Οργανισμό επιστολή με ημερ. 29.9.2009 με τα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν, (ρωγμές στους τοίχους, έλλειψη κατάλληλα διαμορφωμένου 

χώρου για παρασκευή σάντουιτς, έλλειψη ζεστού νερού, υγρού σαπουνιού 

και χαρτοπετσετών στους νεροχύτες, κ.ά.). Μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου ο Οργανισμός δεν είχε προβεί σε καμιά ενέργεια. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει 

ήδη αρχίσει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και αναμένεται σύντομα να 

επιλύσει το πρόβλημα.  

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

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις σε διάφορους αθλητικούς χώρους, εντούτοις εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πιο κάτω αδυναμίες: 

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

χρεώσεις για νερό και ρεύμα να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

δαπάνη, εφόσον οι χρεώσεις έγιναν στη βάση της πρόνοιας στον 

Προϋπολογισμό και όχι σύμφωνα με την πραγματική χρήση, αφού δεν 

διαθέτουν ξεχωριστούς μετρητές. Επίσης, η πιο πάνω τακτική σε 

μερικές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις στις χρεώσεις των χώρων για νερό και ρεύμα.  

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

πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για εγκατάσταση ξεχωριστού 

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

ημερομηνία και η προμήθεια σε λίτρα, ενώ για την ορθή 

παρακολούθηση της κατανάλωσης θα έπρεπε να αναφέρονται και οι 

ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, ώστε να εξάγεται ο μέσος όρος 

κατανάλωσης ανά ώρα. Όπως αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας κατά τον 

έλεγχο, για την καταγραφή των ωρών λειτουργίας θα πρέπει να γίνει 

μελέτη για εγκατάσταση ωρομετρητών. 

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με την απαντητική σας επιστολή, ημερ. 

8.6.2009, ο Οργανισμός θα προχωρούσε σε διαδικασίες προσφοροδότησης 

για τη μελέτη και ακολούθως την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων και η 

μη διευθέτηση του θέματος,  μέχρι την ημερομηνία της απάντησής σας, 

οφειλόταν κυρίως στην υποστελέχωση του τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Ενόψει των πρόσφατων προσλήψεων στις Τεχνικές Υπηρεσίες, ζητήσαμε 

όπως μας ενημερώσουν για τις προθέσεις του Οργανισμού αναφορικά με τις 

πιο πάνω εισηγήσεις μας. 

Όσον αφορά στις παραγράφους (i) και (ii) πιο πάνω, ο Πρόεδρος 

πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε 

διαδικασίες προσφοροδότησης για τη μελέτη και ακολούθως, στη 

διευθέτηση του θέματος.      

(ε) Ολυμπιακό σκοπευτήριο Λάρνακας. Το εν λόγω έργο ανεγείρεται σε 

κρατική γη και σε τουρκοκυπριακή γη, η οποία μισθώθηκε στον Οργανισμό από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και τον Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η κρατική γη υπομισθώθηκε στο Σκοπευτικό Όμιλο. Για 

την ανέγερση του σκοπευτηρίου ο Οργανισμός κατέβαλε μέχρι 31.12.2009 το ποσό 

των €631.807. Σχετικά, αναφέρθηκε και πάλι ότι η Υπηρεσία μας έχει την άποψη 

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

απαλλοτρίωση, εκτός αν πρόκειται για κρατική γη.  

(στ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 

 (i) Mε βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Αγρού και του Οργανισμού ημερ. 23.2.2006 για αγορά της 

απαλλοτριωθείσας γης, στην οποία ανεγέρθηκε το Εθνικό Κέντρο Υψηλού 

Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης», ο Οργανισμός δεσμεύτηκε να καταβάλλει 
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κάθε χρόνο τοκοχρεολύσιο ύψους €93.973 (£55.000), για το σχετικό δάνειο 

που σύναψε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού, ύψους €474.991 (£278.000). Η 

πιο πάνω συμφωνία προνοεί ότι η απαλλοτριωθείσα γη θα μεταβιβαστεί και 

θα εγγραφεί στο όνομα του Οργανισμού όχι αργότερα από τις 15.9.2006.  

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε γίνει η μεταβίβαση.  

Αναφέρεται ότι κατά το έτος 2009 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό 

από τον Οργανισμό για το δάνειο. 

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού προς 

το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, ημερ. 4.3.2009, εκκρεμούν τρεις 

περιπτώσεις απαλλοτριώσεων που εκδικάστηκαν από το ∆ικαστήριο και 

αφορούν στο επιπλέον πληρωτέο ποσό των περίπου €210.000. Μέχρι 

την ημερομηνία του ελέγχου δεν εξετάστηκε το θέμα της διευθέτησης 

του εν λόγω ποσού.  

Παρόλες τις επανειλημμένες αναφορές στις προηγούμενες Εκθέσεις 

μας, εξακολουθεί να εκκρεμεί η αναγκαία διερεύνηση και λογιστική 

εγγραφή στα βιβλία του Οργανισμού για ποσό ύψους €42.715,04 

(£25.000) το οποίο κατατέθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού στις 

30.12.2002 στο λογαριασμό του δανείου. Επιπλέον εκκρεμεί η λογιστική 

τακτοποίηση ποσού ύψους €36.925 για τόκους που έχουν συσσωρευτεί 

μέχρι 31.12.2009 και για τους οποίους δεν είχε ληφθεί καμιά πρόνοια 

στους λογαριασμούς. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προτίθεται 

να προχωρήσει στην εξόφληση ολόκληρου του ποσού του δανείου του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού, ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού θα 

καταβάλει τις αποζημιώσεις των εναπομείνασων απαλλοτριώσεων και ότι η 

απαλλοτριωθείσα γη θα μεταβιβαστεί/μισθωθεί στο όνομα του Οργανισμού. 

 (ii) Ενώ έγιναν κάποιες προσπάθειες αξιοποίησης του χώρου, η πλήρης 

αξιοποίησή του εκκρεμεί.  Σημειώνεται ότι το Κέντρο χρησιμοποιείται για 

το ΑΓΟ και, από το 2009, σε πιλοτική βάση από το σχολείο του Αγρού.  

Τα έσοδα του Κέντρου ανήλθαν σε €10.934 το 2009, σε σύγκριση με 

€9.856 το 2008 και τα έξοδα ανήλθαν σε €192.232, σε σύγκριση με 

€235.122 το 2008.  



 

 

- 32 -

   Παρόλο που έχει παρατηρηθεί βελτίωση το 2009 ως προς την 

αξιοποίηση του χώρου, εντούτοις τα έσοδα παραμένουν σε χαμηλά 

επίπεδα και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για περαιτέρω αξιοποίηση 

του χώρου.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι γίνεται προσπάθεια 

για περαιτέρω αξιοποίηση και ότι αναμένεται η έγκριση της νέας 

τιμολογιακής πολιτικής από το ∆.Σ. να αυξήσει τα έσοδα.  

(ζ) Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού. Τα έσοδα του Κέντρου ανήλθαν σε €129.245 το 

2009, σε σύγκριση με €133.874 το 2008 και τα έξοδα σε €265.335, σε σύγκριση με 

€268.989 το 2008.  Θεωρείται ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση του 

Κέντρου.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι τα σταθερά περίπου έσοδα 

που είχε το Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού οφείλονται στο γεγονός ότι στο χώρο 

φιλοξενούνταν δύο προσφυγικά σωματεία κάτι που  ανάγκασε τον Οργανισμό να 

μην παραχωρήσει τους χώρους σε διάφορες εκδηλώσεις.  

(η) Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ. Το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ 

δημιουργήθηκε με έξοδα του Οργανισμού μετά από ανάπλαση του παλαιού ΓΣΟ. Στις 

29.7.2009 υπογράφηκαν δύο συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου 

Λεμεσού. Η μία συμφωνία αφορά στην παραχώρηση από τον Οργανισμό στο ∆ήμο 

Λεμεσού, άδειας χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κέντρου για το ετήσιο 

ποσό των €30.000 πλέον Φ.Π.Α. και ή άλλη συμφωνία αφορά στην παροχή ετήσιας 

οικονομικής βοήθειας ύψους €34.500 από τον Οργανισμό προς το ∆ήμο Λεμεσού. Οι 

συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου Λεμεσού είναι 

ετεροβαρείς προς το συμφέρον του ∆ήμου Λεμεσού, αφού το ποσό που καλείται να 

καταβάλλει ετησίως ο ∆ήμος Λεμεσού καλύπτεται από το ποσό της οικονομικής 

βοήθειας που θα εισπράττει ετησίως από τον Οργανισμό, με αποτέλεσμα ο 

Οργανισμός, ο οποίος επωμίστηκε όλο το κόστος της ανάπλασης του παλαιού ΓΣΟ, 

να μην έχει κανένα όφελος ενώ ο ∆ήμος Λεμεσού θα επωφελείται από την 

εκμετάλλευση του χώρου (π.χ. ενοικίαση κυλικείου). 

Όπως πληροφoρηθήκαμε, οι συμφωνίες αυτές έγιναν αναμένοντας ότι θα 

επιστρεφόταν στον Οργανισμό ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για τα έξοδα 
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ανάπλασης του παλαιού ΓΣΟ (ύψους περίπου €4,62 εκ.), πράγμα που εκ των 

υστέρων αποδείχθηκε ότι δεν είναι δυνατόν. 

Σημειώνεται ότι ο ∆ήμος Λεμεσού στις 31.7.2009 υπέγραψε συμφωνία παραχώρησης 

δικαιώματος χρήσης στο ΤΕΠΑΚ για ετήσιο ποσό €60.000 πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί ότι η παραχώρηση του 

Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου στο ∆ήμο φαίνεται  να είναι ετεροβαρής, όμως σημείωσε 

ότι το κέντρο έχει ανεγερθεί ως έργο κοινωνικής προσφοράς. Για να το λειτουργήσει ο 

Οργανισμός θα ήταν υποχρεωμένος να προσλάβει προσωπικό, να καλύπτει όλα τα 

λειτουργικά έξοδα, καθώς επίσης και όλη την τοπιοτέχνηση του χώρου. Ανεξάρτητα των 

πιο πάνω, ο Οργανισμός προτίθεται να ζητήσει από το ∆ήμο Λεμεσού όπως τα έσοδα 

που προκύπτουν από την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων και των κυλικείων 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό για τη συντήρηση και αναβάθμιση του χώρου. 

10. Προγράμματα.  

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του, ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει  και  

υλοποιήσει  μία σειρά από εθνικά προγράμματα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι 

το Σχέδιο Ταλέντων, το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης και το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης 

Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). Γενικά διαπιστώθηκε ότι τόσο στους σχεδιασμούς 

όσο και στην παρακολούθησή τους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

(α) Σχέδιο Ταλέντων. 

 (i) Το Σχέδιο αφορά στον εντοπισμό νέων ταλέντων και στην αξιοποίηση 

τους, με σκοπό τη διάκρισή τους σε μελλοντικές διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις. Καλύπτει νέα ταλέντα, καθώς και την επίλεκτη ομάδα 

αθλητών, η οποία αφορά σε αθλητές οι οποίοι λόγο απόδοσης μπορούν 

να καταταχθούν σε ξεχωριστή ομάδα που κατατάσσεται μεταξύ της 

ομάδας ταλέντων και της ομάδας αθλητών υψηλής επίδοσης. 

  Όπως διαμορφώθηκε, το Σχέδιο, μετά την τελευταία αξιολόγηση που 

έγινε το Σεπτέμβριο του 2008, περιλάμβανε 54 αθλητές στις 

31.12.2008, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β). Για την Α 

κατηγορία λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια του Οργανισμού, ενώ για την Β 

κατηγορία λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των ομοσπονδιών και οι 

αξιολογήσεις της Επιτροπής Ταλέντων.  
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 (ii) Κατά το 2009 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό ύψους €262.587, σε 

σύγκριση με €416.016 το 2008. Η μείωση στην δαπάνη, που ανέρχεται 

περίπου σε ποσοστό 37%, οφείλεται στο ότι το 2008 από το ίδιο κονδύλι 

επιχορηγείτο το αθλητικό σχολείο το οποίο φέτος αποτελεί πρόγραμμα 

από μόνο του και στο ότι, όπως εξηγείται πιο κάτω, εντός του 2009 δεν 

επιχορηγήθηκε η επίλεκτη ομάδα και δεν δόθηκαν επιχορηγήσεις σε 

αθλητές και προπονητές από το Σεπτέμβριο μέχρι το ∆εκέμβριο του 2009.  

 (iii) Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα πιο κάτω: 

 Όπως αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας, νέα αξιολόγηση θα έπρεπε 

να είχε γίνει περί το Σεπτέμβριο του 2009 και ως εκ τούτου δεν 

δόθηκαν επιχορηγήσεις για την περίοδο Σεπτέμβριο-∆εκέμβριο 

2009. Επίσης η επίλεκτη ομάδα, δεν συμπεριλαμβανόταν στην 

αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου του 2008, και κατά συνέπεια δεν 

επιχορηγήθηκε κατά το 2009. Με βάση τα πρακτικά του ∆.Σ., ημερ. 

2.2.2010, εγκρίθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Σχεδίου Ταλέντων και 

της επίλεκτης ομάδας και αποφασίστηκε η άμεση διευθέτηση 

συναντήσεων με τις ομοσπονδίες για συζήτηση και οριστικοποίηση 

των αγωνιστικών κριτηρίων ένταξης στο Σχέδιο Ταλέντων και στην 

επίλεκτη ομάδα καθώς και η ετοιμασία του «Οδηγού».  Όπως 

αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας, τα κριτήρια θα καλύπτουν τόσο την 

Α όσο και την Β κατηγορία και θα είναι εξειδικευμένα για κάθε 

άθλημα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, με την οριστικοποίηση των 

κριτηρίων θα αναδιαμορφωθεί και εγκριθεί ο «Οδηγός» στον οποίο 

θα περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους αποφάσεις του ∆.Σ. οι οποίες 

καλύπτουν το Σχέδιο. Ο Οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε 

άλλα, τα δικαιώματα, τις ευθύνες και υποχρεώσεις όλων των 

ενταγμένων (αθλητές και προπονητές κ.λπ.) στο Σχέδιο. 

 Εξακολουθεί να μην υπάρχει αξιοποίηση και προγραμματισμένη 

συνεργασία με το ΚΑΕΚ για παρακολούθηση και καθοδήγηση των 

αθλητών ούτε και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπόκεινται σε 

ένα αριθμό εργομετρικών ελέγχων σύμφωνα με τον ετήσιο 

αγωνιστικό τους κύκλο.  Όπως αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας, 

με τη νέα αξιολόγηση και έκδοση «Οδηγού» θα υπάρχει πρόνοια 
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όπως οι αθλητές που επιλεγούν υπόκεινται δύο φορές τον χρόνο 

σε εξετάσεις από το ΚΑΕΚ για όλη τη διάρκεια παραμονής τους 

στο Σχέδιο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί ότι 

από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι και τον Αύγουστο του 2009 ο 

σχεδιασμός Ταλέντων και επίλεκτης ομάδας υπολειτουργούσαν και 

πως ο λόγος είναι ότι η Επιτροπή Ταλέντων του Οργανισμού δεν 

προχώρησε στην επαναξιολόγηση της επίλεκτης ομάδας και δεν 

λαμβάνονταν αποφάσεις ουσίας για το Σχέδιο Ταλέντων. Με την 

αλλαγή του ∆.Σ. τον Αύγουστο του 2009 διορίστηκε ad hoc 

Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από μέλη του ∆.Σ. του Οργανισμού, 

υπήρξε επανακαθορισμός των κριτηρίων ένταξης στους δύο 

σχεδιασμούς και καθορίστηκαν συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια 

ένταξης για κάθε άθλημα ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος.  

Τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας του σχεδιασμού εγκρίθηκαν από 

το ∆.Σ.  Η Υπηρεσία του Οργανισμού προχώρησε ήδη στην 

επαναξιολόγηση των αθλητών των δύο Σχεδίων, οι ομοσπονδίες 

ενημερώθηκαν για το ποιοι αθλητές εντάχθηκαν και ο Οργανισμός 

είναι  έτοιμος να θέσει σε λειτουργία το σχεδιασμό.  

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι έχει ήδη σταλεί ονομαστικός 

κατάλογος των αθλητών που εντάχθηκαν στο σχεδιασμό στο ΚΑΕΚ, 

ώστε να προγραμματιστούν οι εργομετρικές εξετάσεις σε διάστημα 

δύο μηνών από την ημερομηνία ένταξης των αθλητών στο σχεδιασμό.  

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Το υπό αναφορά Σχέδιο έχει ως σκοπό τη 

στήριξη των επίλεκτων αθλητών οι οποίοι προπονούνται για να λάβουν μέρος σε 

διεθνείς διοργανώσεις και ισχύει διαχρονικά από παλιά. Ανάλογα με κάθε 

επικείμενη διεθνή διοργάνωση αθλητισμού ετοιμάζεται, με βάση το Σχέδιο, 

σχετικός σχεδιασμός. Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, 

ο Οργανισμός ετοίμασε νέο τετραετές σχεδιασμό εντός του 2009 για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, για τους επόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και 

την Παραολυμπιάδα του 2012, ο οποίος εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 19.5.2009.   
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Φαίνεται ότι με το νέο αυτό σχεδιασμό η όλη εμπλοκή του Οργανισμού θα είναι πιο 

ενεργή με αυξημένους ελέγχους και παρακολούθηση από τον ίδιο τον Οργανισμό. 

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009, ο σχεδιασμός λειτούργησε δοκιμαστικά 

και στη συνέχεια επαναξιολογήθηκε με τον καθορισμό νέων κριτηρίων ένταξης στο 

Σχέδιο και την ετοιμασία νέου «Οδηγού»,τα οποία εγκρίθηκαν με απόφαση του 

∆.Σ. στις 2.2.2010. 

Όσον αφορά στο νέο σχεδιασμό οι  ουσιαστικές του  διαφορές σε σχέση με τον 

προηγούμενο σχεδιασμό παρατίθενται πιο κάτω: 

 Από το 2009 οι επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες δεν δίνονται μέσω της ΚΟΕ, 

αλλά απευθείας από τον Οργανισμό με αυξημένους ελέγχους πριν την 

καταβολή των επιχορηγήσεων από την Κυπριακή Αρχή Αντί–Ντόπινγκ και την 

παραλαβή τριμηνιαίων εκθέσεων πορείας αθλητών που ετοιμάζονται από τους 

τεχνικούς συμβούλους των ομοσπονδιών.  Παράλληλα, υπάλληλος του 

Οργανισμού, και μέλος της επιτροπής του σχεδιασμού, είναι σε στενή επαφή 

με τους τεχνικούς συμβούλους. Επίσης, εντός του 2009 πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις του Οργανισμού με αθλητές για να ενημερωθεί για τυχόν 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο νέος σχεδιασμός παρακολουθείται και 

ελέγχεται από επιτροπή η οποία διορίστηκε από το ∆.Σ. του Οργανισμού και 

απαρτίζεται από τρία μέλη του Οργανισμού και ένα μέλος της ΚΟΕ. Όπως 

αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας το μέλος της ΚΟΕ δεν έχει ενεργή συμμετοχή 

στις συνεδρίες της Επιτροπής αυτής.  

 Τα κριτήρια ένταξης στο σχεδιασμό αναδιαμορφώθηκαν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι διαφοροποιημένα ανά ομοσπονδία και ανά 

άθλημα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος. Αυτό 

οδηγεί σε πιο αντικειμενική επιλογή των αθλητών στον νέο σχεδιασμό. 

 Ετοιμάστηκε «Οδηγός Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης». Ο «Οδηγός» 

εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 2.2.2010. Περιλαμβάνει το στόχο και σκοπό του 

σχεδιασμού, τη δομή του σχεδιασμού, το δικαίωμα ένταξης στο σχεδιασμό, 

τα κριτήρια ένταξης στο σχεδιασμό, τη διαδικασία ένταξης, τον τρόπο 

παρακολούθησης, την αξιολόγηση των αθλητών, τις οικονομικές παροχές, 

τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, τους λόγους αποκλεισμού 

από το σχεδιασμό και κάνει αναφορά σε επιστημονική στήριξη. Αξίζει να 
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αναφερθεί ότι ο «Οδηγός» αυτός, διαφοροποιημένος ως προς τα κριτήρια 

ένταξης για κάθε ομοσπονδία, δόθηκε σε κάθε ομοσπονδία και εντός του 

2010 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους αθλητές και προπονητές για 

ενημέρωση τους ως προς τις πρόνοιες του «Οδηγού». 

Με βάση τα πιο πάνω φαίνεται ότι έχει γίνει μία καλή και προσεγμένη εργασία όσον 

αφορά στο νέο σχεδιασμό με τον Οργανισμό να έχει ουσιαστικό ρόλο στην όλη 

παρακολούθηση του. Αναμένεται λοιπόν η εφαρμογή του όπως αναγράφεται 

λεπτομερώς και στον «Οδηγό» .  

Σημεία που χρήζουν βελτίωσης διαφαίνονται όσον αφορά στους Παραολυμπιακούς 

αγώνες, καθώς μοναδικό κριτήριο ένταξης των αθλητών είναι η απόδοση τους κατά 

τους προηγούμενους Παραολυμπιακούς αγώνες. Με νέα εξειδικευμένα κριτήρια, 

όπως καθορίστηκαν για άλλους αγώνες, ίσως να υπάρξει δυνατότητα ένταξης 

αθλητών στην επίλεκτη ομάδα με προοπτικές ανέλιξης στην ομάδα υψηλής επίδοσης.  

Επίσης, τονίζεται η ανάγκη επαναξιολόγησης τρόπων καλύτερης συνεργασίας του 

Οργανισμού με την ΚΟΕ, παρά τον μειωμένο ρόλο της στο νέο σχεδιασμό. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η ΚΟΕ απέστειλε στον Οργανισμό δικό της νέο σχεδιασμό για τους 

Ολυμπιακούς του 2012 και 2016. Το θέμα αυτό θέτει ερωτήματα, ως προς το γιατί να 

μην υπάρξει συνεργασία με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Οργανισμού και ποια 

η ανάγκη δημιουργίας νέου δεύτερου σχεδιασμού από την ΚΟΕ. Μια τέτοια ενέργεια 

αναμένεται να προκαλέσει σύγχυση στους αθλητές της υψηλής επίδοσης, οι οποίοι θα 

πρέπει ενδεχόμενα να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες και των δύο σχεδιασμών. 

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

 (i) Σχετικά με το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2009, 

ύψους €1.800.000 (2008: €1.708.601).  Οι πραγματικές δαπάνες για το 

2009 ανήλθαν σε €1.770.432, σε σύγκριση με €1.748.465 το 2008.  

 (ii) Τον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

εταιρεία για επιστημονική αξιολόγηση του ΕΣΥΑΑ. Όπως έχουμε 

επανειλημμένως επισημάνει για αρκετές από τις συστάσεις της έρευνας 

δεν φαίνεται να λήφθηκαν αποφάσεις υλοποίησης ή όχι.  

  Η χρησιμοποίηση πόρων του Οργανισμού για την πραγματοποίηση τέτοιων 

ερευνών οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη οικονομική 

διαχείριση των πόρων του Οργανισμού, και η μη αξιολόγηση των 
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πορισμάτων τους, καθιστά τέτοιες έρευνες περιττές, αφού επιβαρύνουν 

οικονομικά τον Οργανισμό και δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι η έρευνα έχει 

αξιοποιηθεί ειδικότερα στην καθοδήγηση που δίνει και ότι πρέπει να 

υπάρχει περαιτέρω αξιοποίηση των ταλέντων και προς τούτο έχει ζητηθεί 

από τον υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ να υποβάλει προτάσεις.  

 (iii) Συμβόλαια εργοδότησης. Τα συμβόλαια για τους υπεύθυνους 

αθλημάτων και τους περιφερειακούς επιθεωρητές συνεχίζουν να μην 

καθορίζουν ελάχιστες ώρες εργασίας και επισκέψεων.  Παρόλο που η 

φύση των καθηκόντων τους είναι τέτοια που δεν μπορεί να καθοριστεί 

ωράριο, εντούτοις η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να 

αναφέρεται ο ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και ο ελάχιστος αριθμός 

επισκέψεων. Ενώ σε απαντητική επιστολή του Οργανισμού δόθηκε 

διαβεβαίωση ότι θα γίνει προσπάθεια για καθορισμό ωρών εργασίας και 

ελάχιστου αριθμού επισκέψεων,  εντούτοις ακόμη δεν έχει γίνει καμιά 

ενέργεια για αλλαγή στα συμβόλαια εργοδότησης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί ο 

καθορισμός ελάχιστων ωρών. 

11. Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής.  

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

αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία της υποδομής για την 

εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) 

που προνοούν και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας σχολών γυμναστικής/γυμναστηρίων, όπως 

εγγραφή σε μητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση μητρώου 

Γυμναστών/Εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής. 

Λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά, συσσωρεύτηκαν πολλές αδυναμίες σε 

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

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

Υπηρεσία μας, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του, ωστόσο, παρά την 

αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε από τον Οργανισμό να επιληφθεί του όλου 

θέματος, η έλλειψη προσωπικού για τον τομέα αυτό δεν επέτρεψε στον Οργανισμό να 

προωθήσει γρήγορα διορθωτικά μέτρα. Η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται ότι με τη 
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στελέχωση του Τμήματος Ελέγχου των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής, με το διορισμό 

πέντε λειτουργών στη θέση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για την εποπτεία και τον 

έλεγχο των σχολών από το Σεπτέμβριο 2008, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση. 

Παρατηρήθηκε αρκετή πρόοδος σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό και καταγραφή των σχολών 

που λειτουργούν. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν 190  

επισκέψεις σε σχολές γυμναστικής. Όμως εξακολουθεί να παρατηρείται μη ικανοποιητική 

ανταπόκριση από τις σχολές γυμναστικής για συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας και για εξασφάλιση της νενομισμένης άδειας λειτουργίας. Παρατηρήθηκε, 

επίσης, καθυστέρηση στην επανέκδοση της άδειας από τις σχολές που είχαν εγκριθεί και η 

άδεια τους έληξε, η οποία οφείλεται κυρίως στη καθυστέρηση που παρατηρείται για 

εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, όπως υγειονομικού ελέγχου και 

πυρασφάλειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Έγινε εισήγηση όπως ο 

Οργανισμός εξετάσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος.  

Το ∆.Σ. του Οργανισμού, σε συνεδρία του  στις 17.3.2009, αποφάσισε  να προχωρήσει 

σε ποινικές διώξεις εναντίον όσων ιδιοκτητών ιδιωτικών γυμναστηρίων δεν υπέβαλαν 

ποτέ αίτηση στον Οργανισμό για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών 

γυμναστηρίων τους και σε νέα συνεδρία του στις 30.3.2010, αποφάσισε την επέκταση 

του μέτρου των ποινικών διώξεων, ώστε αυτό να συμπεριλαμβάνει και τις σχολές 

εκείνες των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση άδειας απορρίπτονται από τον Οργανισμό.  

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής.  Μέχρι τις 31.3.2010, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 385 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 

Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύ  29 
Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  7 
Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  5 
Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  51 
Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν   41 
Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων  54 
Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  78 
Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας   23 
Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για 
εξασφάλιση άδειας   97 
  385 

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

νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί 
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του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυμναστήρια  που βρίσκονται σε ξενοδοχεία. 

Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το ∆.Σ. με απόφασή του ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω κατάλογος συμπεριλαμβάνει 100 γυμναστήρια που 

λειτουργούν σε ξενοδοχεία από τα οποία μόνο 2 έχουν εξασφαλίσει άδεια (εκ των 

οποίων κανένα δεν έχει αιτηθεί επανέκδοσης). 

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

86 υποθέσεις στο νομικό σύμβουλο, εκ των οποίων οι 32 έχουν εκδικασθεί, οι 36 

είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 17 είναι στη διαδικασία  έκδοσης και επίδοσης 

της κλήσης και μία αποσύρθηκε, επειδή η εν λόγω σχολή, στο μεταξύ, εξασφάλισε  

τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

Σημειώνεται ότι πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια 

λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 

ποινές μέχρι 6 μήνες φυλακή ή και μέχρι €854 (£500) πρόστιμο. 

(δ) Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών 

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

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

να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής (Κανονισμός 3(6), Κ.∆.Π. 38/95). 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 345 άτομα, από τα οποία 

τα 249 έχουν εγκριθεί, 15 έχουν απορριφθεί ενώ 81 εξακολουθούν να είναι υπό εξέταση. 

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

εξακολουθούν να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, τα οποία το ∆.Σ. του 

Οργανισμού σε συνεδρία του στις 31.7.2008, αποφάσισε την προώθηση τους: 

 Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 

1995, όσο αφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης υγειονομικού πιστοποιητικού 

για τη λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων. 

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

δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών και κάθε γυμναστής/εκπαιδευτής να 

κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό.   

 Τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε να δίνεται σαφής 

ορισμός της σχολής γυμναστικής, των μηχανημάτων γυμναστικής και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, επειδή, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει 
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ασάφεια για αρκετές μονάδες, όπως π.χ. κέντρα αδυνατίσματος, 

στούντιο γιόγκα, στούντιο πιλάτες κ.ά.. 

Επισημαίνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας το 

συντομότερο δυνατό, ώστε αυτή να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και τον 

τρόπο λειτουργίας των σχολών γυμναστικής.  

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

όπως οι χρηματικές ποινές που συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς 

αναθεωρηθούν προς τα πάνω, ώστε το ύψος τους, και κατ΄ επέκταση ο κίνδυνος 

λήψης δικαστικών μέτρων, να καταστεί αποτρεπτικός παράγοντας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τα πιο πάνω και 

ότι  ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού ετοίμασε σχετικό έγγραφο για 

τροποποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.  Επίσης, η Υπηρεσία του 

Οργανισμού εισηγήθηκε όπως η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας επεκταθεί 

από ένα σε τρία χρόνια, αφού αυτό θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.  

12. Θέματα προσφορών και συμβολαίων. 

(α) Ανέγερση Νέου ∆ιεθνούς Σκοπευτηρίου στη Λάρνακα.  Το ποσό 

συμβολαίου του έργου ανέρχεται στα €2.273.700 συν Φ.Π.Α. και οι ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης οι 25.8.2009 και 24.8.2010 αντίστοιχα. Από έλεγχο που έγινε το 

Μάρτιο 2010 στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) του Οργανισμού αποφάσισε τον Μάρτιο 2005 

την απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου σε συγκεκριμένο Μελετητή, 

επειδή αυτός ετοίμασε τα προσχέδια ανιδιοτελώς μετά από ανάθεση από το 

Σκοπευτικό Όμιλο Λάρνακας (ΣΟΛ) με την επίκληση της εξοικονόμησης χρόνου.  

Παρατηρήσαμε ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία θα έπρεπε ο Οργανισμός να 

προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την επιλογή Μελετητικού Γραφείου αντί να 

γίνει απευθείας ανάθεση και ότι το θέμα εξοικονόμησης χρόνου τελικά δεν 

ίσχυσε, αφού η μελέτη οριστικοποιήθηκε 3,5 χρόνια μετά την αρχική απόφαση.   

-  Η ομάδα των Συμβούλων Μελετητών αξιολόγησε λανθασμένα στο στάδιο της 

μελέτης συγκεκριμένες εργασίες, με αποτέλεσμα οι συνολικές ποσότητες στο 

δελτίο ποσοτήτων του συμβολαίου των εκσκαφών και των επιχωματώσεων 

να είναι κατά 14,8% και 50% αντίστοιχα μικρότερες των πραγματικών.  Για τις 

διαφορές αυτές προκύπτει ένα επιπλέον κόστος €97.260.   
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-  Ο Μελετητής εισηγήθηκε, τον Οκτώβριο 2009 την αλλαγή των προδιαγραφών 

του δρόμου των γηπέδων, έναντι σοβαρής επιπλέον δαπάνης. Στη συνέχεια 

ο ΣΟΛ, ζήτησε την έγκριση από τον ΚΟΑ για εκτέλεση της πιο πάνω 

εργασίας, όπως και αρκετών άλλων.  Μέχρι το Μάρτιο 2010, το θέμα 

βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  Παρατηρήσαμε ότι αν οι εργασίες εγκριθούν από 

τον Οργανισμό, θα επιφέρουν ένα σημαντικό επιπλέον κόστος στον 

προϋπολογισμό του έργου και ενδεχόμενη απαίτηση από τον Εργολάβο για 

παράταση χρόνου και οικονομικές αποζημιώσεις. 

-  ∆ιαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη των προσφορών 

διορισμένων προμηθευτών, για τον εξοπλισμό των γηπέδων (εκτοξευτήρες 

δίσκων), τον εξοπλισμό της κουζίνας και τα είδη υγιεινής, η οποία κατά την άποψή 

μας, ενδέχεται να δημιουργήσει οικονομικές απαιτήσεις από τον Εργολάβο. 

Ο Οργανισμός, τον Ιούνιο 2010 μας πληροφόρησε ότι τα όσα αναφέρονται για 

τους μελετητές είναι ορθά και ότι προσπαθεί με συχνές συναντήσεις και επιστολές 

προς αυτούς να ασκήσει τον δέοντα έλεγχο.  Σε ότι αφορά στις επιπλέον εργασίες 

που απαιτεί ο Σκοπευτικός Όμιλος Λάρνακας, η υπηρεσία και το ∆Σ του 

Οργανισμού τα εξέτασαν προσεκτικά και διαπίστωσαν ότι αφορούν αποκοπές 

εργασιών που έγιναν παλαιότερα εν γνώσει όλων των εμπλεκομένων με υπόδειξη 

των μελετητών και σκοπό τη μείωση του κόστους του έργου και ως εκ τούτου οι 

εργασίες αυτές έχουν απορριφθεί. 

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

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

ως Επίτροπος Εμπιστεύματος του ΓΣΠ και της Ευγενίας Α. Θεοδότου. Σύμφωνα με το 

συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ εργολάβου και ΓΣΠ, με βάση ποσά προνοίας, το  

έργο θα  κόστιζε  £1.475.000 (€2.520.187)  και  θα  το  επιχορηγούσε  εξ ολοκλήρου ο 

Οργανισμός. Στο έργο, το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί τον Απρίλιο 2004, 

διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση πέραν των 30 μηνών, ο προϋπολογισμός του 

υπερέβη τα £2 εκ. (€3,417 εκ.) + ΦΠΑ, ενώ ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις πέραν των 

£600.000 (€1.025.161). Μέχρι το ∆εκέμβριο 2007, ο ΚΟΑ επιχορήγησε το έργο με το 

ποσό των περίπου £1.778.000 (€3.037.893). 

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

δυνατοτήτων ανάπτυξης/αξιοποίησης του έργου από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς όμως να 

υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον, υπέβαλε πρόταση και το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), 
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σε συνεδρία του στις 4.7.2007, αποφάσισε να εγκρίνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

οικονομική υποχρέωση της Κυβέρνησης, την ανάθεση της διαχείρισης του έργου των 

Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ, στην παρούσα του κατάσταση, στο ΓΣΠ. Ενέκρινε επίσης τη 

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

χωρίς τους διαχωρισμούς του δεύτερου ορόφου, από τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ. Το 

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

Για το θέμα των απαιτήσεων για αποζημιώσεις από τον Εργολάβο (μέχρι 

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

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

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

παρατηρήσαμε ότι θα πρέπει, με βάση την απόφαση του ΥΣ, να εξεταστούν από 

τους σύμβουλους μελετητές ώστε στη συνέχεια να μελετηθεί το θέμα από τον ΓΣΠ 

και τον ΚΟΑ. Μέχρι το Μάρτιο 2010 δεν υποβλήθηκε οτιδήποτε σχετικό στον 

Οργανισμό για το θέμα αυτό. 

Το ΥΠΠ με επιστολή του ημερομηνίας 15.10.2007 ζήτησε από τον Οργανισμό άμεση 

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

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε στις 6.5.2008 όπως διεξαχθεί 

έρευνα για το θέμα από το Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού.  Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό, μέχρι το Μάρτιο 2010 το θέμα βρισκόταν σε εκκρεμότητα αφού δεν 

υποβλήθηκε οτιδήποτε σχετικό στον ΚΟΑ από το Νομικό Σύμβουλο.   

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι, ο Νομικός Σύμβουλος του 

τον πληροφόρησε ότι η διερεύνηση του θέματος αυτού λόγω του ότι εμπλέκονται 

αρκετοί φορείς εκτός Οργανισμού και επειδή ο ΚΟΑ δεν είναι συμβαλλόμενο 

μέρος, είναι δύσκολη εξ’ ου και η σημειωθείσα καθυστέρηση. Ανέφερε επίσης ότι η 

ξαφνική ασθένεια του Νομικού Συμβούλου που ανέλαβε τη διερεύνηση συνέτεινε 

στην καθυστέρηση που παρατηρείται και ότι αναμένεται η έρευνα να ολοκληρωθεί 

σε τρεις (3) περίπου μήνες από άλλο συνέταιρο.  

(γ) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό. 

(i)  Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή μας για το 

2006, από επιτόπιο έλεγχο των εργασιών και μελέτη των προνοιών του 

συμβολαίου που διεξήχθη το Νοέμβριο 2005, διαπιστώθηκε ότι τα κύρια 

τεχνικά χαρακτηριστικά των περισσότερων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων 
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που είχαν εγκατασταθεί, και τα οποία καθορίζουν ουσιαστικά το μέγεθος και κατ’ 

επέκταση την αξία τους, διέφεραν σημαντικά σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο 

συμβόλαιο.  Οι εξηγήσεις που έδωσαν τον Ιούλιο 2006 οι σύμβουλοι μελετητές 

για τις αλλαγές που έκαναν στις συγκεκριμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τον Οργανισμό, και τους ζητήθηκε όπως 

υποβάλουν τεκμηριωμένα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

 Επειδή τα στοιχεία/επεξηγήσεις που υπέβαλαν εκ νέου το Σεπτέμβριο 2007 

οι σύμβουλοι, δεν δικαιολογούσαν κατά την άποψή μας την αλλαγή στο 

μέγεθος των κλιματιστικών μονάδων που εγκαταστάθηκαν, ζητήσαμε από το 

Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, όπως εξετάσει το ενδεχόμενο 

καταλογισμού ευθυνών στους συμβούλους. 

 Το Νοέμβριο 2008 ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι 

έχει ενημερωθεί ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, στον οποίο δόθηκαν 

όλα τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στις επιστολές μας και ότι τα θέματα 

που εγέρθηκαν έχουν περιληφθεί ως μέρος του αντικειμένου της ανταπαίτησης 

που καταχωρίστηκε εναντίον των αρχιτεκτόνων και μελετητών του έργου, στη 

διαδικασία διαιτησίας που ξεκίνησε μεταξύ του Οργανισμού και των συμβούλων. 

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

ιδιώτες μελετητές για αναπροσαρμογή της πληρωμής τους επί του τελικού 

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

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

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

Οργανισμού και των συμβούλων. Η Υπηρεσία μας συμφώνησε το Φεβρουάριο 2006 

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

με τις πρόνοιες της σύμβασης. Ο Οργανισμός δεν έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις των 

συμβούλων και το θέμα παραπέμφθηκε τον Απρίλιο 2006 σε διαιτησία. 

 Το ∆.Σ. αποφάσισε επίσης στις 21.11.2008 το διορισμό ad hoc Επιτροπής εντός 

του Οργανισμού για το χειρισμό του θέματος των οικονομικών απαιτήσεων των 

μελετητών, οι οποίες ανέρχονται στις £542.278 (€926.537). Σε μια νεότερη 

εξέλιξη, στις 5.11.2009 το ∆.Σ. αποφάσισε να διορίσει διαπραγματευτική ομάδα 

και/ή ad hoc επιτροπή χειρισμού και εποπτείας της όλης διαδικασίας της 

διαιτησίας.  Μέχρι το Μάρτιο 2010 η διαιτησία βρισκόταν σε εξέλιξη. 
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(δ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 

Κέντρου στη Λευκωσία - Προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του 

συμβολαίου.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, η μελέτη και επίβλεψη 

του οποίου έγινε από τον Οργανισμό, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα που 

επηρέασαν σημαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο 

τελικά παραλήφθηκε το Μάρτιο 2004 ενώ ο Εργολάβος απαίτησε αποζημίωση 

περίπου £617.000 (€1.054.207) για το συνολικό χρόνο καθυστέρησης του έργου. 

Επειδή καθυστέρησε η εξέταση και έγκριση του τελικού λογαριασμού και της 

αποζημίωσης από τον Οργανισμό, ο Εργολάβος προχώρησε με καταχώριση αγωγής 

στο δικαστήριο, διεκδικώντας συνολικές αποζημιώσεις πέραν του £1 εκ. (€1,71 εκ.). 

Ο Οργανισμός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις μας, μας πληροφόρησε ότι 

στο μέλλον την ετοιμασία μελετών θα την αναθέτει σε ιδιώτες συμβούλους, οι 

οποίοι θα ετοιμάζουν τις μελέτες και έρευνες, και οι οποίες θα προηγούνται των 

προκηρύξεων των διαγωνισμών για τα έργα. 

Το Νοέμβριο 2008 ο Οργανισμός ανέθεσε σε Σύμβουλο την αξιολόγηση των απαιτήσεων 

του Εργολάβου και την υποβολή έκθεσης για το θέμα. Η έκθεση του Συμβούλου 

υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2009, και ο Οργανισμός με βάση αυτή ξεκίνησε 

διαπραγμάτευση με τον Εργολάβο για σκοπούς συμβιβασμού, τόσο για τον τελικό 

λογαριασμό όσο και για τις οικονομικές του απαιτήσεις. Στην έκθεση αυτή εντοπίζονται 

ευθύνες και παραλείψεις στη διαχείριση του έργου, οι κυριότερες των οποίων 

επισημάνθηκαν σε επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Οργανισμό, ημερομηνίας 

4.5.2009.  Με βάση την επιστολή αυτή, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού έθεσε το 

θέμα ενώπιον του ∆.Σ., το οποίο αποφάσισε στις 25.6.2009 όπως ζητηθεί από τον 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να διορίσει ερευνώντα Λειτουργό για το θέμα απόδοσης 

ευθυνών, η έρευνα του οποίου να αρχίσει μετά το διακανονισμό των απαιτήσεων του 

Εργολάβου.  Μέχρι το Μάρτιο 2010, το θέμα αυτό βρισκόταν σε εκκρεμότητα και για το 

λόγο αυτό η Υπηρεσία μας ζήτησε όπως το ∆Σ του Οργανισμού προχωρήσει με τις 

απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες για την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος. 

(ε) Ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Γυμνάσιο Ακρόπολης στη 

Λευκωσία. Το ποσό συμβολαίου του έργου ανέρχεται στις £813.500 (€1.389.947). Για 

τη φάση Α΄ εγκρίθηκε παράταση χρόνου, ενώ μέχρι το Μάρτιο 2010 η αξιολόγηση της 

καθυστέρησης της φάσης Β΄ εκκρεμούσε παρόλο που το έργο παραλήφθηκε. 

Παρατηρήσαμε πως ενώ η καθυστέρηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον 
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Εργολάβο, δημιουργήθηκε θέμα κάλυψης μέρους της δικής του αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης από την καθυστέρηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) του Οργανισμού 

να εγκρίνει έγκαιρα την εκτέλεση μιας μικρής σε αξία επιπλέον εργασίας (υδροδότηση 

των αποχωρητηρίων της Αίθουσας από νερό διάτρησης, συνολικού ποσού €8.691). Ο 

Εργολάβος το Φεβρουάριο 2009 υπέβαλε νέες απαιτήσεις για παράταση χρόνου λόγω 

επιπλέον εργασιών που δόθηκαν σε περίοδο καθυστερήσεων. Και τον Οκτώβριο 2009 

απαίτηση για παράταση χρόνου 12 μηνών με αποζημίωση €271.588,40.   

Παρατηρήσαμε ότι τα πιο πάνω προβλήματα οφείλονται σε ανεπαρκή 

προγραμματισμό των αναγκαίων εργασιών και σε ανεπαρκή διαχείριση από μέρους 

του Αρχιτέκτονα και ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αν ο 

Εργοδότης τόσο με τον Εργολάβο όσο και με τον Αρχιτέκτονα ήταν ο ίδιος, δηλαδή ο 

Οργανισμός, πρακτική που δεν εφαρμόστηκε στο έργο αυτό.    

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις θέσεις μας 

και ότι δυστυχώς ο αρχιτέκτονας ορίστηκε μέσω της Σχολικής Εφορείας και του 

Υπουργείου Παιδείας χωρίς μάλιστα να έχει συμβληθεί με σχετικό συμβόλαιο 

ανάθεσης. Ανέφερε επίσης ότι ο Οργανισμός ήταν υποχρεωμένος να αποδεχτεί 

τον μελετητή και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ασκήσει τις δέουσες πιέσεις προς 

αυτόν. Μας πληροφόρησε επίσης ότι έχουν τροχοδρομηθεί τέτοιες διαδικασίες 

ώστε παρόμοια περιστατικά απ’ ευθείας ανάθεσης μελετητών να αποκλείονται. 

(στ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό – 

Απαιτήσεις Εργολάβου.  Το ποσό συμβολαίου του έργου ανέρχεται στις £3.275.000 

(€5.595.670) και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης οι 4.1.2001 και 3.1.2003 αντίστοιχα. 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε σταδιακά από τις 5.7.2004 μέχρι τις 2.3.2005. 

Από έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2009 παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη 

συμπλήρωση του έργου, η οποία λόγω των τμηματικών παραλαβών που έγιναν 

κυμαίνεται από 18 μέχρι 26 μήνες. Αυτή οφείλεται κυρίως στον Εργολάβο, όπως 

επίσης στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στον Εργοδότη (επιπλέον εργασίες, 

καθυστέρηση στην πληρωμή εκδοθέντων πιστοποιητικών πληρωμής).  Παρατηρήσαμε 

ότι το θέμα διευθέτησης του χρόνου καθυστέρησης αφέθηκε, για διάφορους λόγους, 

ουσιαστικά στο στάδιο του τελικού λογαριασμού, με αποτέλεσμα την υποβολή 

υπέρογκης απαίτησης από τον Εργολάβο και προσπάθειας κάλυψης της πολύ 

μεγάλης δικής του αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Συγκεκριμένα υπέβαλε απαίτηση 

λόγω της καθυστέρησης, ύψους £797.949,38 (€1.363.377), μη περιλαμβανομένων 
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χρηματοδοτικών εξόδων και τόκων υπερημερίας. Επιπλέον υποβλήθηκε απαίτηση 

ύψους £37.048,29 (€63.300) από το διορισμένο υπεργολάβο ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, όπως επίσης και από το διορισμένο υπεργολάβο μηχανολογικών 

εργασιών. Μέχρι το Μάρτιο 2010, το θέμα των απαιτήσεων βρισκόταν σε εκκρεμότητα. 

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις 

μας και ότι το ∆.Σ. αποφάσισε και ενέκρινε τον τελικό λογαριασμό του έργου, 

αποκόπτοντας την ποινική ρήτρα που εισηγείται ο επιμετρητής του έργου.  

(ζ) Αθλητικό Πάρκο στο Παλαιό ΓΣΟ στη Λεμεσό – Οικοδομικές εργασίες.  Το ποσό 

συμβολαίου του έργου ανέρχεται στις £1.942.000 (€3.318.104) και οι ημερομηνίες έναρξης 

και λήξης οι 5.6.2006 και 30.11.2007, αντίστοιχα.  Από έλεγχο που έγινε το Μάρτιο 2009 

διαπιστώθηκε καθυστέρηση 6,5 μηνών στη συμπλήρωση του έργου που οφείλεται τόσο 

στον Εργοδότη λόγω επιπλέον εργασιών/τροποποιήσεων αλλά και στον Εργολάβο.  

Παρατηρήσαμε ότι η όλη διαχείριση που έγινε στο έργο, τόσο από τους Συμβούλους όσο και 

από το ∆.Σ., σε θέματα έγκαιρων αξιολογήσεων και εγκρίσεων επιπλέον εργασιών και 

καθυστέρησης, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα την εκτέλεση πολλών επιπλέον 

εργασιών και την παροχή του δικαιώματος στον Εργολάβο για διεκδίκηση οικονομικών 

απαιτήσεων και κάλυψη των δικών του ευθυνών στην καθυστέρηση.  

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας και ότι θα διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα λήψης 

διορθωτικών μέτρων. 

(η)   Αδυναμίες στις διαδικασίες προσφορών.  Από τον έλεγχο της διαδικασίας 

προσφορών, εντοπίστηκαν λάθη, αδυναμίες ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι αφορά 

στην τήρηση των προνοιών του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών Προσφορών, 

κατά την ετοιμασία των όρων/προδιαγραφών των διαγωνισμών καθώς και των 

εκθέσεων αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας 

υποβάλλονταν στον Οργανισμό, ο οποίος προχωρούσε – εκεί όπου ήταν εφικτό – στη 

λήψη διορθωτικών μέτρων. Πιο κάτω, αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα:  

(i) Προσφορά αρ. 53∆/2009 για παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια 

μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών 

του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.  Τον Ιανουάριο 2010, κατόπιν 

ελέγχου που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας για την εν λόγω προσφορά, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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 Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 24.7.2009 και ως τελευταία ημέρα 

υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 28.8.2009.   

 Ενώ το κιβώτιο προσφορών του Οργανισμού ανοίχθηκε την ίδια μέρα από 

τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, οι φάκελοι των προσφορών 

ανοίχθηκαν στις 31.8.2009, και στη συνέχεια παραδόθηκαν για αξιολόγηση 

στη διορισθείσα αρμόδια επιτροπή.  

 Η επιτροπή αξιολόγησης ετοίμασε την έκθεση της στις 15.12.2009, και το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού κατακύρωσε το διαγωνισμό στις 29.12.2009. 

 Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού όπως 

διερευνήσει τα θέματα που εγείρονται και μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

 Τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε το χρονικό διάστημα των 4 μηνών 

για την αξιολόγηση και λήψη απόφασης για τον εν λόγω διαγωνισμό, το 

οποίο κατά την άποψή μας δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης προσφοράς.  

 Τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ο Οργανισμός, ώστε οι φάκελοι των 

προσφορών οι οποίοι δεν είναι εφικτό να ανοιχθούν αμέσως μετά το άνοιγμα του 

κιβωτίου προσφορών, να φυλάγονται σε ασφαλές μέρος, μέχρι το άνοιγμα τους.   

Το Φεβρουάριο 2010, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι 

χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των προσφορών, λόγω 

του εξειδικευμένου αντικειμένου του διαγωνισμού, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε και 

η βοήθεια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, αφού κανένας από 

τους λειτουργούς του Οργανισμού που συμμετείχαν στην επιτροπή αξιολόγησης 

δεν είχε εξειδίκευση στο εν λόγω αντικείμενο.  Μας πληροφόρησε επίσης ότι είχε 

δώσει οδηγίες να εξοπλιστεί ο Οργανισμός με πυρασφαλές ερμάρι, όπου θα 

φυλάγονται οι φάκελοι των προσφορών οι οποίες δεν ανοίγονται αμέσως μετά το 

άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένες. 

(iii) Προσφορά αρ. 73∆/2009 για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων 

γυμναστικής για πέντε αίθουσες του Κ.Ο.Α. Το Φεβρουάριο 2010 υποβλήθηκε 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) του Οργανισμού για εξέταση η έκθεση 

αξιολόγησης, με βάση την οποία η αρμόδια επιτροπή εισηγείτο κατακύρωση της 

σύμβασης στο δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη για το ποσό των 
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€126.960+ΦΠΑ, ο οποίος ήταν – σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση – ο μοναδικός 

που ικανοποιούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία μας, 

από τη μελέτη των σχετικών εγγράφων, διαπίστωσε ότι και η προσφορά του 

δεύτερου προσφοροδότη ήταν άκυρη, αφού παρουσίαζε ουσιώδη απόκλιση ως 

προς το υλικό κατασκευής του εξοπλισμού που είχε προσφέρει.  Σημειώνεται ότι η 

πιο πάνω απόκλιση δεν είχε εντοπιστεί και καταγραφεί στην έκθεση της επιτροπής 

αξιολόγησης.  Το Μάρτιο 2010 το ∆.Σ. του Οργανισμού, αφού μελέτησε όλα τα 

στοιχεία και τις παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας, αποφάσισε την 

ακύρωση του διαγωνισμού. 

(ii) Προσφορές μικρότερων ποσών. Από τον έλεγχο ορισμένων προσφορών 

μικρότερων ποσών διαπιστώθηκε ότι κατά το 2009 δεν υποβλήθηκαν 

κατάλογοι συμβάσεων με συνοπτικές διαδικασίες, ανά τρίμηνο, στην Αρμοδία 

Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας. 

13. Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ). 

Οι αγώνες αυτοί διοργανώθηκαν στην Κύπρο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2009. 

Η οργάνωση ανήκε στην ΚΟΕ. Μέρος  των δαπανών καλύφθηκε από τον Οργανισμό 

υπό μορφή χορηγίας προς την ΚΟΕ.  Στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού υπήρχε 

πρόνοια για €478.408 και €700.000 για το 2008 και 2009, αντίστοιχα. 

Κατά το 2008 καταβλήθηκε από τον Οργανισμό στην ΚΟΕ ποσό ύψους €411.094 

και κατά το 2009 ποσό ύψους €700.000  με βάση συμφωνίες που υπόγραψε η 

ΚΟΕ ή/και τιμολόγια, αντίγραφα των οποίων υποβλήθηκαν στον Οργανισμό. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε στον Οργανισμό όπως οριστεί Υπεύθυνος Έργου  (Project 

Manager) ο οποίος θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση του συμβολαίου της τελετής 

έναρξης και λήξης των ΑΜΚΕ το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο από θέμα δαπάνης 

συμβόλαιο (€560.000, πλέον Φ.Π.Α.).  Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής 

του Οργανισμού, η εισήγηση τέθηκε προφορικά στην ΚΟΕ, η οποία δεν την αποδέχτηκε.  

Στις 9.10.2009 η ΚΟΕ με επιστολή της προς τον Οργανισμό υπέβαλε  μη 

εξελεγμένους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων της διοργάνωσης των αγώνων. 

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €3.521.653 και 

τα έξοδα σε  €4.203.999, δηλαδή προέκυψε έλλειμμα ύψους €682.346. 

Η ΚΟΕ υπέβαλε επίσης στον Οργανισμό κατάσταση με τα έξοδα των 

Ομοσπονδιών (ορισμένα συμπεριλαμβάνονται στους πιο πάνω λογαριασμούς και 
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ορισμένα δεν συμπεριλαμβάνονται), τα οποία συνολικά ανέρχονται σε €377.330 

(μαζί με σχετικά τιμολόγια/αποδείξεις που αφορούν σε έξοδα τα οποία 

συμποσούνται σε €294.382) και ζήτησε επιπλέον χορηγία για το εν λόγω ποσό.  

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του στον Οργανισμό, 

ημερ. 23.10.2009, απέστειλε στον Οργανισμό τιμολόγια συνολικού ύψους  

€60.139, για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των αγώνων, τα οποία 

είχαν υποβληθεί από την ΚΟΕ στο Υπουργείο, με την παράκληση να καλύψει το 

ποσό αυτό ο Οργανισμός, αφού το Υπουργείο δεν μπορούσε να συνεισφέρει στην 

κάλυψη του ποσού αυτού γιατί δεν υπήρχε σχετικό κονδύλι στον Προϋπολογισμό.  

Μεταξύ των εξόδων που  διεκδικούνται περιλαμβάνονται δείπνα, κεράσματα, 

στολές, διακοσμήσεις, αεροπορικά εισιτήρια και έξοδα αθλητών. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός, προτού καταβάλει οποιοδήποτε 

άλλο πρόσθετο ποσό, πέραν από αυτά που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, διεξάγει 

σχετικό ενδελεχή έλεγχο και επιτόπου, στην ΚΟΕ, εάν χρειαστεί.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα διεξάγει 

ενδελεχή έλεγχο πριν την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού προς την ΚΟΕ. 
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