
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

 

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 €30.588.051 σε σύγκριση με €33.267.862 το 2012, από τα οποία 

ποσό ύψους €28 εκ. (€31,3 εκ. το 2012) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 92% 

των εσόδων του (93% το 2012).  

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €30.503.156, σε σύγκριση με 

€34.196.123 το 2012 (μείωση κατά €3.692.967 ή 11%). 

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στις επιχορηγήσεις κατά €1.966.004 

(18%), στη δημιουργία και βελτιώσεις μη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων 

κατά €914.556 (32%), στα Προγράμματα ΚΟΑ κατά €607.106 (23%), στους 

τόκους πληρωτέους και έξοδα τραπεζών κατά €263.305 (36%), στο ΑΓΟ και 

πρόγραμμα Ε.Φ. κατά €236.622 (9%) και στα γενικά διοικητικά έξοδα κατά 

€80.957 (8%), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στην επιβράβευση για επιτυχίες 

αθλητών κατά €381.836 (177%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε πλεόνασμα ύψους  

€84.895, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €701.361 το 2012. Η αλλαγή από  

έλλειμμα σε πλεόνασμα οφείλεται στη μείωση των εξόδων του Οργανισμού κατά 

€0,79 εκ. περισσότερο από τη μείωση στα έσοδά του.  

(ε)  ∆άνεια.  Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές 

του και από δάνεια (το υφιστάμενο δάνειο συνάφθηκε το 2009), με 

συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την 

αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων.  

Η κατάσταση του υφιστάμενου δανείου και των πληρωτέων δόσεων για τα 

τελευταία τρία χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 
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 2013 2012  2011 
 € €  € 

Υπόλοιπο δανείου στις 31.12 20.307.692 22.153.846  24.000.000
Πληρωτέες δόσεις δανείου 
(κεφαλαίου ή/και τόκων) 2.270.200* 2.528.215* 760.593*

*Αφορά σε τόκους του δανείου των €24 εκ. Για το 2012 και 2013 περιλαμβάνονται και 
τοκοχρεολύσια του ίδιου δανείου. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ∆ιγενή Μόρφου και τον ∆ήμο Γεροσκήπου 

(2013: €598.169, 2012: €521.067). 

(στ)  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

(i) ∆ήμος Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού.  Ο ∆ήμος Στροβόλου είχε 

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

2012, αγωγές εναντίον του Οργανισμού και απαιτεί ποσά ύψους €1.875.841, 

€812.657, €953.926 και €231.984, αντίστοιχα (σύνολο €3.874.408), για 

δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ 

για την περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 16.5.2011.  

Η αγωγή που καταχωρίστηκε τον Απρίλιο 2010, είναι η μόνη που εκδικάστηκε 

μέχρι σήμερα και το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση εναντίον του Οργανισμού 

και ως εκ τούτου ο Οργανισμός πρέπει να καταβάλει στον ∆ήμο ποσό ύψους 

€812.657, συν 10% ως νόμιμη προσεπιβάρυνση επί του ποσού, νόμιμο τόκο, 

έξοδα και ΦΠΑ, το οποίο αφορά σε δικαιώματα φόρου θεάματος για 

ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 1.6.2007 

μέχρι 31.12.2008. Καταχωρίστηκε από τον Οργανισμό αναθεωρητική έφεση 

για την πιο πάνω απόφαση, στις 11.6.2012. Στις 30.1.2014, και ενώ 

εκκρεμούσε προς εκδίκαση η αίτηση του Οργανισμού για αναστολή εκτέλεσης 

της απόφασης η οποία καταχωρίστηκε στις 29.11.2013 στα πλαίσια 

μονομερούς αίτησης του ∆ήμου, το ∆ικαστήριο έκδωσε προσωρινό διάταγμα 

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για το ποσό των €812.657, πλέον 10% νόμιμη 

προσεπιβάρυνση, δηλαδή ποσό ύψους €893.923, πλέον νόμιμο τόκο 5,5% 

από 30.3.2010 μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, πλέον έξοδα και ΦΠΑ, το οποίο 

βρίσκεται εις χείρας ή/και υπό τον έλεγχο της ∆ημοκρατίας και, συγκεκριμένα, 

στο Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας υπό μορφή κρατικής χορηγίας εγκριθείσας 

μέσω του Προϋπολογισμού του κράτους προς τον Οργανισμό. 
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Ακολούθως, στάληκε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 

προς το Γενικό Λογιστή της ∆ημοκρατίας, το Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου 

Οικονομικών και τη Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με 

αρ. φακ. Γ.Ε./Αρ./∆./117/14, ημερ. 27.3.2014, με την οποία τους πληροφόρησε 

ότι στις 21.3.2014, ημερομηνία κατά την οποία ήταν ορισμένη η αίτηση για 

έκδοση διατάγματος κατάσχεσης εναντίον της ∆ημοκρατίας,  δόθηκαν οδηγίες 

όπως ο Οργανισμός καταχωρίσει ένσταση στην πιο πάνω αίτηση και, 

επιπρόσθετα ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει στην κατοχή της η ∆ημοκρατία 

είναι δεσμευμένο και ότι αναμένει το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η αίτηση του Οργανισμού για αναστολή 

εκτέλεσης της απόφασης ορίστηκε στις 6.6.2014.  

(ii) Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών.  Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στις 

πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του 

Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, με επακόλουθο 

την υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές εταιρείες για 

αποζημιώσεις.  Ως παράδειγμα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή από 

συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία για το ποσό των €2.000.000, η οποία ακόμα 

εκκρεμεί.  Για μελέτη όλων των εγερθέντων θεμάτων, ορίστηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο ad-hoc Επιτροπή. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία 

με εργοληπτική εταιρεία που επικαλείται καθυστερήσεις για αποζημιώσεις ύψους 

€3.090.425. 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.).  Λόγω του πολύ μεγάλου ύψους των υποβληθεισών απαιτήσεων, η 

Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οργανισμός παραπέμψει, μέσω του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, τα θέματα αυτά στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 

Απαιτήσεων για να τον συμβουλεύσει σχετικά. 

3. Προϋπολογισμός.  

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

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

2013 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 
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30.9.2012. Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

αρχικά στις 3.8.2012. Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία Παιδείας και 

Πολιτισμού και Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού αναθεωρήθηκε και 

επαναϋποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 19.4.2013 και 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24.4.2013.  Ο αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 30.5.2013 και 

δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 14.6.2013. Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες που 

διενεργήθηκαν από 1.3.2013 μέχρι 13.6.2013 ήταν νομικά ακάλυπτες.  

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Στις 3.4.2014 υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τροποποιητικός Προϋπολογισμός για το 2013 

ύψους €554.555, ο οποίος και προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Εκκρεμεί η κατάθεσή του στη Βουλή για έγκριση. 

(γ) Υπερβάσεις στον Προϋπολογισμό.  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το 

Λογιστήριο του Οργανισμού προχώρησε σε διορθωτικές εγγραφές, οι οποίες 

δημιουργούν υπερβάσεις ύψους €14.243,29, για τις οποίες, όπως μας πληροφόρησε 

η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα προβεί στη νενομισμένη διαδικασία 

για κάλυψή τους. 

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός.   

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, 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. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ετοιμάστηκε, ως μέρος του δεκαετούς σχεδίου δράσης 

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

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 15.3.2011, με σκοπό να χρησιμοποιείται 

ως το καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές αποφάσεις του Οργανισμού.  

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

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

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

ο οποίος θα ετοιμάζετο με βάση νέους δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τα 
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σημερινά δεδομένα, ωστόσο, με την αλλαγή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου την 

1.1.2014 η ετοιμασία του εγκαταλείφθηκε. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας 

∆ια-τομεακού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Αθλητισμό και την Υγεία 

για τα έτη 2014-2016, στόχος του οποίου είναι όπως τα υφιστάμενα προγράμματα 

του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν υφιστάμενες συνεργασίες 

και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες με τομείς που σχετίζονται με τον 

αθλητισμό και την υγεία. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο στρατηγικός σχεδιασμός 

που ετοιμάστηκε για το 2010–2020 στηριζόταν σε χορηγίες σχεδόν διπλάσιες από 

αυτές με τις οποίες ο Οργανισμός σήμερα χορηγείται και κατά συνέπεια 

επιβάλλεται η αναθεώρηση του που θα αντικατοπτρίζει το νέο οικονομικό 

περιβάλλον.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ετοιμάζει ένα 

νέο στρατηγικό σχεδιασμό για τη περίοδο 2014-2017 στα πλαίσια των νέων 

οικονομικών δεδομένων και ότι θα λάβει υπόψη στον καταρτισμό του και τις 

εισηγήσεις που θα περιληφθούν στην τελική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για 

τον Οργανισμό. 

5. Αποζημίωση και επιδόματα ταξιδίων του Προέδρου και των Μελών του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ.1482, ημερ.17.6.2013, 

η αμοιβή ανά συνεδρία του Προέδρου και Μελών ∆ιοικητικών Συμβουλίων 

Ημικρατικών Οργανισμών, καθώς και τα επιδόματα ταξιδίων, μειώνονται από 

1.1.2013 κατά 15%. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός δεν 

εφάρμοσε αναδρομικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση 

της αμοιβής ανά συνεδρία από την 1.1.2013, αλλά η μείωση εφαρμόστηκε από την 

1.7.2013 και μετέπειτα ενώ τα επιδόματα ταξιδιών καθόλη τη διάρκεια του 2013 

καταβλήθηκαν χωρίς τη μείωση του 15% και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για 

ανάκτηση του ποσού που υπερπληρώθηκε. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η εγκύκλιος κοινοποιήθηκε 

στον Οργανισμό στις 28.6.2013 και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, και ότι ο λόγος 

που δεν έγινε η αποκοπή αναδρομικά είναι διότι η υπηρεσία ερμήνευσε την 

εγκύκλιο ως μη έχουσα αναδρομική ισχύ.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι ήδη ο 
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τέως Πρόεδρος με επιστολή του, ημερ. 31.5.2014, ενημέρωσε το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο για την πρόθεση του να επιστρέψει στον Οργανισμό οποιοδήποτε 

ποσό που υπερπληρώθηκε και ότι την ίδια πληροφόρηση έχουν δώσει και τα 

υπόλοιπα τότε μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

Όσο αφορά στα οδοιπορικά, η Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο 

Οργανισμός έχει ήδη συμμορφωθεί από τον Μάρτιο του 2014. Ωστόσο, η 

Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μείωση κατά 15% του εν λόγω επιδόματος θα έπρεπε 

να εφαρμοστεί από 1.1.2013.  

6. Προσωπικό. 

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

άλλων υπαλλήλων.  Στις 31.12.2013 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 31  μόνιμους 

υπαλλήλους (έναντι 37 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 23 

πρόσθετους έκτακτους, 2 τακτικούς ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 1 με 

μερική απασχόληση και 4 έκτακτους συμβασιούχους επιθεωρητές γυμναστηρίων 

με μερική απασχόληση, οι απολαβές των οποίων χρεώνονταν στο Κεφάλαιο 1 του 

Προϋπολογισμού, σε σύγκριση με 32, 4, 19, 2, 1 και 5, αντίστοιχα, στις 

31.12.2012. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και εργοδοτικές 

εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2013  2012 
 €  € 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.216.298  1.315.076 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων υπαλλήλων έναντι 
κενών θέσεων  95.008  94.163 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα πρόσθετων έκτακτων 
υπαλλήλων  727.213  552.268 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων βοηθών γραφείου  59.329  60.609 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων συμβασιούχων 
επιθεωρητών γυμναστηρίων  75.022  97.476 
Υπερωρίες και άλλα επιδόματα 557  7.544 
13ος μισθός 102.047  108.975 

 2.275.474  2.236.111 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 829.292*  625.382 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα ωφελήματα 457.360  509.599 

 3.562.126  3.371.092 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)  56.448  55.599 

* Το ποσό των €829.292 περιλαμβάνει πρόσθετες εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο 
Συντάξεως το 2013, σε σύγκριση με το 2012, ποσού ύψους €375.000, το οποίο κατέβαλε ο 
Οργανισμός στο Ταμείο Συντάξεως, για κάλυψη του ελλείμματος, σύμφωνα με την τελευταία 
αναλογιστική μελέτη που έγινε για τις 31.12.2009, στη βάση της έγκρισης που δόθηκε από το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο, ημερ. 9.11.2010.  
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(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2013 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού: 

 

Κατηγορία  
Αριθμός 
ατόμων Ιδιότητα  Κόστος 

    € 
Απασχόληση από τον Οργανισμό    
Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών χώρων  54 Μόνιμοι (53) και  έκτακτος 

εργάτης (1) 
1.399.893 

Καθαρίστριες γραφείων  2 Μόνιμες καθαρίστριες 37.524 
Γυμναστές ΑΓΟ  87 Συμβασιούχοι 1.616.780 
Γυμναστές Εθνικής Φρουράς  26 Συμβασιούχοι 513.606 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   14 Συμβασιούχοι 191.270 
Πρόσθετοι έκτακτοι  12 Συμβασιούχοι 348.541 

  195  4.107.614 
Ανάληψη κόστους από τον Οργανισμό     
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  385 Συμβασιούχοι 958.810 

Σύνολο  580  5.066.424 

Σε ότι αφορά στους προπονητές Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει απευθείας σ’ αυτούς 

ο Οργανισμός, σημειώνεται ότι η πρόσληψή τους γίνεται κυρίως από τα σωματεία  

και σε μερικές περιπτώσεις από τις ομοσπονδίες, τα οποία και τους απασχολούν 

για τους σχεδιασμούς του ΕΣΥΑΑ.  Η μισθοδοσία αυτή βασικά αποτελεί χορηγία 

του Οργανισμού προς τα σωματεία και τις ομοσπονδίες. 

Μέχρι και το 2011 ο  Οργανισμός κατέβαλλε απευθείας στους προπονητές την 

μισθοδοσία τους. Από το 2012, ο Οργανισμός αποφάσισε την καταβολή της 

μισθοδοσίας των πιο πάνω στα σωματεία και τις ομοσπονδίες, ωστόσο, όπως 

διαπιστώθηκε από τον Οργανισμό, προέκυψαν αρνητικές επιπτώσεις στην όλη 

λειτουργία του προγράμματος και συγκεκριμένα υπήρξαν καταγγελίες για μη 

έγκαιρη ή καθόλου καταβολή της μισθοδοσίας στους προπονητές. Από τον  

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

καταβολής απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους με έμβασμα στον 

προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός εμβάζει 

ολόκληρο το ποσό στους δικαιούχους προπονητές χωρίς να αποκόπτονται 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος και άλλα. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι 

θα πρέπει το θέμα αυτό να διευθετηθεί το ταχύτερο αφού έρθει ο Οργανισμός σε 

επικοινωνία με τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. 
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι είναι θέση του 

Οργανισμού ότι καμία σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου υφίσταται μεταξύ του 

ΚΟΑ και των εν λόγω προπονητών και ότι σε συνάντηση που έγινε μεταξύ του 

Οργανισμού και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων στις 18.7.2012 

συμφωνήθηκε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει τους προπονητές και τα σωματεία 

για την υποχρέωση τους να καταβάλλουν τις όποιες υποχρεώσεις τους προς το 

κράτος, καθώς και να  δηλώνουν το ετήσιο ποσό  που λαμβάνουν στη φορολογική 

τους δήλωση και ότι ο Οργανισμός θα αποστέλλει στο Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων κατάλογο με τα στοιχεία των ατόμων που επιχορηγήθηκαν για το 

ΕΣΥΑΑ μαζί με το συνολικό ποσό που τους καταβλήθηκε. 

(γ) Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού.  

(i) Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

κατέχουν μόνιμες oργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Στην Έκθεσή 

μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2011 αναφέρεται ότι, μετά από 

διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και των Συντεχνιών, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο, με αποφάσεις του, που λήφθηκαν κατά την περίοδο των τεσσάρων 

τελευταίων ετών, ενέκρινε διάφορες αναβαθμίσεις των μισθολογικών κλιμάκων 

του προσωπικού που κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές 

κλίμακες. Για τις αποφάσεις του αυτές, στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο  

ζήτησε και  εξασφάλισε σχετικές εγκρίσεις  από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

και Προσωπικού (Τ∆∆&Π), μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Όσον αφορά στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγονταν με τις 

αναβαθμίσεις, αυτές προβλέπονταν στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του 

Οργανισμού, και συγκεκριμένα αυτών του έτους 2009, 2010, 2011 και 2012, 

που προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν  από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2013, 

δεκατέσσερις από τους τριανταένα μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού, 

αμείβονται πάνω σε προσωπική κλίμακα ή/και σε θέση με υψηλότερη 

μισθολογική κλίμακα σε σχέση με την θέση που κατείχαν. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι κάποιες από τις τοποθετήσεις σε προσωπικές κλίμακες έγιναν σε 

αντιστάθμισμα της κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων ανέλιξης ή/και 

άλλων αντίστοιχων θέσεων, που σκοπό είχαν τη μείωση του πρόσθετου 
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κόστους που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των εν λόγω αναβαθμίσεων, 

ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ότι με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε μέρος της 

δομής του Οργανισμού.   

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 29.1.2013, ενέκρινε την 

επέκταση του συμβολαίου του ιδιωτικού οίκου ελεγκτών ο οποίος προσφέρει 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό, ώστε αυτό να καλύψει, 

μεταξύ άλλων, και τα θέματα δομής του Οργανισμού.  

Η νέα δομή του Οργανισμού παρουσιάσθηκε  από τον ιδιωτικό οίκο ελεγκτών 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις 23.3.2014, όμως εξακολουθεί 

να μην έχει ληφθεί απόφαση και εκκρεμεί. 

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα 

πρέπει να προχωρήσει, ως επείγουσα ανάγκη, στη λήψη απόφασης για 

δημιουργία νέας οργανωτικής δομής, η οποία να συνάδει με τα σημερινά 

δεδομένα, ώστε αυτή να μπορεί να καταστεί εργαλείο που θα βοηθήσει, τόσο 

στην ομαλή  και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, όσο και στην 

επίτευξη των στόχων του. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η Επιτροπή 

Προσωπικού του Οργανισμού είχε συνάντηση με τον ιδιωτικό οίκο ελεγκτών 

κατά την οποία συζητήθηκε η προτεινόμενη δομή και, αφού αντηλλάγησαν 

απόψεις, συμφωνήθηκε όπως προχωρήσουν μαζί για την ετοιμασία της νέας 

δομής.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού δεν προτίθεται να συνεχίσει την πρακτική των μισθολογικών 

αναβαθμίσεων με προσωπικές κλίμακες. 

(ii) Αναγκαιότητα αλλαγής Σχεδίων Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία μας  θεωρεί ότι, 

δεδομένων των αναβαθμίσεων που έγιναν, θα πρέπει να επέλθει 

τροποποίηση των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας του προσωπικού, ώστε αυτά 

να περιλαμβάνουν και τα νέα καθήκοντα και ευθύνες των θέσεων αυτών και 

σε περίπτωση νέων θέσεων, όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο 

υπηρεσίας, να ετοιμαστούν νέα σχέδια υπηρεσίας. 

Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 12.12.2013, ο 

Οργανισμός στις 17.12.2013 απέστειλε στις συντεχνίες τα προτεινόμενα 

σχέδια υπηρεσίας για όλους τους λειτουργούς που έχουν τοποθετηθεί σε 
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προσωπική κλίμακα για τις απόψεις τους, οι οποίες και υποβλήθηκαν στον 

Οργανισμό, ωστόσο εκκρεμεί η τελική έγκριση τους από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο και η προώθησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο και την Βουλή 

των Αντιπροσώπων για έγκριση τους. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού θα μελετήσει άμεσα τις απόψεις των συντεχνιών, 

και αφού λάβει τις αποφάσεις του, θα προωθήσει το θέμα στο Υπουργικό 

Συμβούλιο και την Βουλή για έγκριση, εντός του τρέχοντος έτους. 

(δ)  Νέα αναλογιστική μελέτη. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη έγινε για τις 

31.12.2009 τον Απρίλιο του 2010 και παραδόθηκε στον Οργανισμό τον Μάιο του 

ίδιου χρόνου. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 9.11.2010 όπως υιοθετήσει 

μια από τις τρεις επιλογές των αναλογιστών, για κάλυψη του ελλείμματος ύψους 

€3.138.819 στις 31.12.2009, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα εισφέρει για 

8 έτη από το 2010, 2,9% επί των συντάξιμων αποδοχών, πέραν του κανονικού 

ποσοστού 27,6%, και ετήσιες δόσεις ύψους €375.000.  

Λόγω της καθυστέρησης στη λήψη της απόφασης του Οργανισμού, δεν υπήρχε 

αρκετός χρόνος για να περιληφθεί πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2011, και έτσι 

αποφασίστηκε όπως η εφαρμογή αρχίσει από το 2012 και παράλληλα να διατηρηθεί 

η αυξημένη εισφορά του Οργανισμού σε ποσοστό 37,1% που εφαρμοζόταν το 2009.   

Όπως διαπιστώθηκε, ο Οργανισμός, λόγω οικονομικής στενότητας, δεν κατέβαλε 

το ποσό των €375.000 στο Ταμείο Συντάξεων το 2011 και 2012  το οποίο 

παρουσιάζει ως πιστωτή του. Σημειώνεται ότι το Ταμείο Συντάξεων είχε επενδύσει 

μέρος των χρημάτων του σε αξιόγραφα (€500.000) της Λαϊκής Τράπεζας και 

διατηρούσε τρεχούμενο λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, το υπόλοιπο του οποίου 

στις 31.12.2012 ανερχόταν σε €2.009.220.  Μετά την έκδοση διατάγματος στις 

29.3.2013 από την Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την 

Τράπεζα Κύπρου, το εν λόγω ποσό υπέστη απομείωση ύψους €1.908.860,22 με 

αποτέλεσμα το υπόλοιπό του στις 31.12.2013 να ανέρχεται σε €455.645. 

Λόγω των εξελίξεων στη Λαϊκή Τράπεζα και γενικότερα στην οικονομία, καθώς 

επίσης και του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από τη διενέργεια της 

προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης, επιβάλλεται όπως διενεργηθεί το 

συντομότερο νέα αναλογιστική μελέτη.   
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Αναφέρεται σχετικά ότι οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ταμείου Συντάξεων είναι του 2012. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι με απόφαση 

του το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ημερ. 13.5.2014, προχώρησε στο 

διορισμό νέας Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεως και Χορηγημάτων των 

Υπαλλήλων του Οργανισμού, στην οποία δόθηκε εντολή να προχωρήσει άμεσα σε 

προκήρυξη προσφοράς για διεξαγωγή αναλογιστικής μελέτης και ότι η νέα 

Επιτροπή συνήλθε στις 28.5.2014 και συζήτησε μεταξύ άλλων τη διαδικασία και 

τους όρους εντολής που θα περιλαμβάνει η προκήρυξη για τη διεξαγωγή της εν 

λόγω αναλογιστικής μελέτης. 

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

ηλικίας αφυπηρέτησης. Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων  ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου ∆ημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ιατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, 

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

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

υπαλλήλου μέχρι και την 1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά εξάμηνο την ηλικία των 65 

ετών, ενώ οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (∆ιάρθρωση και Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν τροποποιηθεί με την Κ.∆.Π. 

293/2007 και οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και 

Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 

1993, προβλέπουν ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου είναι η 

ηλικία των 63 και 60 ετών, αντίστοιχα, και θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα, 

ώστε οι πρόνοιες των τριών πιο πάνω νομοθετημάτων που τυγχάνουν εφαρμογής 

από τον Οργανισμό να συνάδουν μεταξύ τους.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με τον νομικό 

σύμβουλο του Οργανισμού, οι εν λόγω Κανονισμοί θα τύχουν περαιτέρω 

επεξεργασίας και αναπροσαρμογής, με βάση την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  

(στ) Αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές για την καταβολή φιλοδωρήματος 

σε εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 

στη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση το 2014, 
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διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός δεν αποκόπτει ποσοστό ίσο με το 3% επί των 

μηνιαίων απολαβών τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Καταβολής 

Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση στην κρατική 

υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ιατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, Ν.14(I)2014. Με βάση 

σχετική εγκύκλιο του Τ∆∆&Π, ημερ. 8.5.2014 (αρ. εγκυκλίου 1498), η αποκοπή θα 

πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου, δηλαδή 

στις 14.2.2014. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα γίνουν οι ανάλογες 

αποκοπές σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Τ∆∆&Π.  

(ζ) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Ο Οργανισμός επιβαρύνεται με τις δαπάνες 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (κρατικής και συμπληρωματικής ασφάλισης από 

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

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

των ακαθάριστων απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, από 

δειγματοληπτικό έλεγχο στη μισθοδοσία του προσωπικού το 2014, διαπιστώθηκε ότι ο 

Οργανισμός αποκόπτει υποχρεωτική συνεισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 

ποσοστό ίσο με το 1,5% επί των μηνιαίων απολαβών ή/και συντάξεων μόνο για τους 

υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους που εξασφάλισαν κάρτα νοσηλείας για παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια και για τους οποίους ο 

Οργανισμός έχει καταβάλει τα νενομισμένα τέλη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο 

Υπουργείο Υγείας, αντί από όλο το προσωπικό του για το οποίο ο Οργανισμός 

συνεισφέρει με διάφορα ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ του 1% έως 11,5% ανάλογα 

με την κατηγορία του προσωπικού (μόνιμοι, έκτακτοι, συνεργάτες, διοικητικοί, 

γυμναστές ΑΓΟ και ΕΦ και εργάτες) στα διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης που λειτουργούν στον Οργανισμό για τη συμπληρωματική περίθαλψη του 

προσωπικού του. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η 

κάλυψη της δαπάνης αυτής πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει από συνεισφορές επί 

των απολαβών όλου του προσωπικού του Οργανισμού όπως γίνεται και στην 

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

Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισμοί του 2002-2013 και ο 

Οργανισμός να μην επιβαρύνεται καθόλου με τη δαπάνη αυτή.  
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός 

δεσμεύεται με συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τις Συλλογικές 

Συμβάσεις του προσωπικού και ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας όπως τύχει εφαρμογής, νοουμένου 

ότι θα τροποποιηθούν με την κοινή συναίνεση των μερών οι σχετικές πρόνοιες των 

συλλογικών συμβάσεων και ότι ο Οργανισμός θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, ώστε οι 

συντεχνίες των υπαλλήλων του Οργανισμού να πεισθούν για την αναγκαιότητα 

αυτής της αλλαγής. 

Επ΄ αυτού, η Υπηρεσία μας `εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι είναι αναγκαία η 

εναρμόνιση των ωφελημάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ότι τούτο θα 

πρέπει να προωθηθεί άμεσα. 

(η) ∆ιαχείριση θεμάτων προσωπικού. ∆ιαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις 

όσον αφορά στη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων προσωπικού,  καθώς και στην 

τήρηση των προσωπικών φακέλων του προσωπικού. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε, 

όπως αναφέρεται σε διάφορες παραγράφους πιο κάτω, ότι οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε θέματα προσλήψεων προσωπικού  και θέματα μισθοδοσίας 

αντιβαίνουν μερικές φορές τις σχετικές νομοθεσίες.  

Τα ακόλουθα θέματα είναι σχετικά:  

(i) Πρόσληψη προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Με 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού, επί δεκαπενθήμερης βάσης, στις 25.11.2010, ο Οργανισμός 

προσέλαβε μια Αρχιτέκτονα, μια Πολιτικό Μηχανικό και μια Τεχνικό στις 

Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στις 2.10.2011, 24.10.2011 και 

3.10.2011, αντίστοιχα, με βάση τον Νόμο που αφορά στην πρόσληψη 

εκτάκτων επί δεκαπενθήμερης βάσης στη ∆ημόσια Υπηρεσία, Ν.108(Ι)/95. 

 Στη συνέχεια, με επιστολές του, ημερ. 5.12.2011, ο Οργανισμός τους ενημέρωσε 

ότι, η εργοδότησή τους αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε μέχρι τις 2.4.2012.  

 Ακολούθως, η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

με επιστολή της, ημερ. 15.3.2012, πληροφόρησε τον Οργανισμό ότι εκ 

παραδρομής είχε δοθεί έγκριση για πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων επί 

δεκαπενθήμερης βάσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες και ότι οι πρόνοιες του 

Νόμου 108(Ι)/95 δεν αφορούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αλλά σε 
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δημόσιους υπαλλήλους και του ζήτησε να τερματίσει την εργοδότησή τους και 

να προβεί σε μίσθωση υπηρεσιών.  Στις 16.3.2012, το Τ∆∆&Π σε απάντηση 

της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 16.2.2012, 

πληροφόρησε τη Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου ότι, δεδομένης δικής της 

θετικής τοποθέτησης (την αρχική εργοδότηση ενέκρινε ο Υπουργός Παιδείας 

και Πολιτισμού) αλλά και του γεγονότος ότι έχουν περιληφθεί στον 

Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτος 2012 οι απαραίτητες πιστώσεις, 

δεν θα είχε ένσταση στην παράταση των υπηρεσιών των συγκεκριμένων 

υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι θα περιληφθούν στο Αιτιολογικό 

Σημείωμα Εργοδότησης Εκτάκτων Υπαλλήλων το οποίο θα κατατεθεί για 

έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 Ο Οργανισμός συμπεριέλαβε τις πιο πάνω θέσεις στο εν λόγω Αιτιολογικό 

Σημείωμα για το 2012, 2013 και 2014. 

 Όπως διαπιστώθηκε, ενώ εκκρεμούσε ακόμη η σχετική έγκριση από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, ο Οργανισμός πληροφόρησε το εν λόγω προσωπικό στις 

5.4.2012 ότι παρατείνεται η εργοδότησή τους μέχρι τις 31.12.2012, ουσιαστικά 

καθιστώντας τους, σταδιακά, από δεκαπενθήμερους σε έκτακτους.  

 Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τη θέση του Τ∆∆&Π για την παράταση των 

υπηρεσιών του εν λόγω προσωπικού γιατί πρόκειται για νέες θέσεις έκτακτου 

προσωπικού και έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός θα έπρεπε, για σκοπούς 

ίσης μεταχείρισης των πολιτών, να είχε προκηρύξει εκ νέου τις εν λόγω θέσεις 

πάνω σε έκτακτη βάση απασχόλησης. 

(ii) Mίσθωση υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  Παρατηρήθηκε ότι η 

σύμβαση που υπογράφηκε στις 23.2.2012 για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του οποίου η δαπάνη για την αμοιβή του χρεώνεται 

στο Κονδύλι 01.06.12 «Αμοιβή Τεχνικών Συμβούλων», στην ουσία δεν αφορά σε 

μίσθωση υπηρεσιών, αφού πρόνοιες της σύμβασής του υποδηλούν την ύπαρξη 

υπαλληλικής σχέσης μεταξύ του Οργανισμού και του συμβαλλόμενου.  

 Σημειώνεται ότι, μετά που εγέρθηκε το θέμα από την Υπηρεσία μας, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 25.2.2014 

ενέκρινε παράταση των υπηρεσιών  του εν λόγω Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
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για 3 μήνες και στις 14.4.2014  ο Οργανισμός προκήρυξε προσφορά για τη 

μίσθωση υπηρεσιών ηλεκτρολόγου μηχανικού. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού στις 5.6.2014, η 

προσφορά βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

(iii) Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. Από δειγματοληπτικό έλεγχο σε προσωπικούς 

φακέλους του προσωπικού διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός δεν προχώρησε 

στην αξιολόγηση όλων των λειτουργών του, πρακτική η οποία θεωρείται ότι δεν 

συνάδει με τη χρηστή διοίκηση και  τους σχετικούς Κανονισμούς. 

(iv) Ιδιωτική απασχόληση εργοδοτουμένων του Οργανισμού και του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Οργανισμός με επιστολή του  προς τη 

Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αρ. Φακ. 

13.03.001/2012, ημερ. 8.11.2012, υπέβαλε  5 ονόματα των λειτουργών 

(Γυμναστών) του Προγράμματος ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς, για τους οποίους την 

πληροφορεί ότι  οι υπό αναφορά λειτουργοί  δεν έχουν την έγκριση του 

Οργανισμού να εργοδοτούνται και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στη 

συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του προς τον Αν. 

Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, αρ. Φακ. 10.1.21.5/3, ημερ. 12.2.2013, ζήτησε 

από τον Οργανισμό όπως υποβάλει γραπτώς  τα ονόματα όλων των λειτουργών 

(Γυμναστών) από τον κατάλογο των εκτάκτων υπαλλήλων του Οργανισμού για το 

2013, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν την έγκριση να εργάζονται και στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στον Οργανισμό, πράγμα το οποίο έπραξε 

στις 21.2.2013. Όπως διαπιστώθηκε, ένας Γυμναστής ΑΓΟ που απασχολείται στον 

Οργανισμό για 3 ώρες την εβδομάδα και 2 Γυμναστές ΑΓΟ στους οποίους 

παραχωρήθηκε άδεια άνευ απολαβών από τον Οργανισμό απασχολούνται στη 

∆ημόσια Εκπαίδευση με σύμβαση, ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού αρ. Φακ. 15.6.16, ημερ. 2.2.2012, η ιδιωτική απασχόληση 

δημοσίων υπαλλήλων απαγορεύεται εκτός εάν εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από 

το Υπουργείο Οικονομικών. 

H Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι οι εν λόγω Γυμναστές έχουν 

προχωρήσει και έχουν ζητήσει σχετική άδεια ιδιωτικής απασχόλησης και, εάν δεν 

την εξασφαλίσουν, τότε ο Οργανισμός θα τερματίσει την εργοδότηση τους. 
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(v) Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του Οργανισμού για 

εργοδότηση με σύμβαση στην εκπαιδευτική υπηρεσία.   Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρίες του, ημερ. 26.2.2013, 23.12.2013 και 29.4.2014 

ενέκρινε την παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε Λειτουργό Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων, από 1.11.2012 μέχρι 31.8.2013, 16.9.2013 μέχρι 28.2.2014 

και 3.3.2014 μέχρι 31.8.2014, λόγω του διορισμού του σε έκτακτη βάση στη 

Μέση Εκπαίδευση, ενώ, σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1975 έως 

1996 δεν προβλέπεται η παραχώρηση στους υπαλλήλους του Οργανισμού 

άδειας απουσίας χωρίς απολαβές με σκοπό την ταυτόχρονη εργοδότησή 

τους στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του 

Τ∆∆&Π προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, ημερ.12.12.2012, η 

παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, είτε όχι, που ισχύουν στη ∆ημόσια Υπηρεσία, δεν προβλέπεται 

η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε σχέση με τον διορισμό δημοσίου 

υπαλλήλου σε θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ, ταυτόχρονα θα 

εργοδοτείται και από Οργανισμό, και ως εκ τούτου, η τακτική αυτή δεν είναι 

νόμιμη και θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως.  

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

∆ιευθυντές Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού και Γενική Λογίστρια για 

το θέμα του Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου για το 

2013, με αρ. Φακ. Υ.Ο.10.04.001, ημερ. 7.1.2013, ζήτησε κατάλογο των 

επιδομάτων τα οποία παραχωρούνται από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να 

εξεταστεί το κατά πόσο θα συνεχίσουν ή όχι να παραχωρούνται.  

Ο Οργανισμός στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 27.8.2013, 

πληροφόρησε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με 

τα επιδόματα που παραχωρούνται από τον Οργανισμό ότι αυτά έχουν τύχει 

μείωσης του 15% από τον Ιανουάριο του 2013, ενώ από έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι τα ακόλουθα επιδόματα δεν έχουν ακόμη 

μειωθεί με το σχετικό ποσοστό του 15%: 

 Επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας εκτός ωρών εργασίας, €350 

τον μήνα. 

 Επίδομα Υπεύθυνου Αγώνων,  €85,43 για κάθε αγώνα. 
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 Επίδομα Φροντιστή Αγώνων,  €59,80 για κάθε αγώνα. 

 Επίδομα για Φορείο Αγώνων,  €30,75 για κάθε αγώνα. 

Επίσης, δεν έχουν μειωθεί με το αντίστοιχο ποσοστό τα οδοιπορικά που 

καταβάλλονται στους Γυμναστές του ΑΓΟ. 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω, με εξαίρεση το επίδομα τοποθέτησης 

καλύμματος πισίνας εκτός ωρών εργασίας και τα οδοιπορικά των Γυμναστών 

του ΑΓΟ, χρεώνονται στις γηπεδούχους του κάθε αγώνα και δεν 

επιβαρύνουν τον Οργανισμό. 

∆εδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πιο 

πάνω επιστολή του Οργανισμού, ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας 

κατά πόσο τα πιο πάνω επιδόματα δικαιολογείται να συνεχίσουν να 

παραχωρούνται. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, όσο αφορά στο επίδομα 

τοποθέτησης καλύμματος πισίνας, αυτό θα επανεξεταστεί από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο και ότι τα οδοιπορικά που καταβάλλονται στους Γυμναστές του 

ΑΓΟ έχουν ήδη μειωθεί, ενώ τα επιδόματα που σχετίζονται με αγώνες από τη 

στιγμή που διεξάγονται αγώνες δικαιολογείται να συνεχίσουν να 

παραχωρούνται, αλλά θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης τους.  

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι όλα τα πιο πάνω επιδόματα θα 

πρέπει αρχικά να μειωθούν, και στη συνέχεια, αν δεν δικαιολογούνται, να 

καταργηθούν. 

(viii) Καταγγελία εναντίον του κατόχου της θέσης Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ 

αναφορικά με βεβαίωση όσον αφορά στις γνώσεις του για θέματα 

αθλητισμού για διορισμό στην εν λόγω θέση.  Στις 23.1.2014 λήφθηκε από 

την Υπηρεσία μας γραπτή καταγγελία αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στην 

οποία, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι, η βεβαίωση του Ιερού 

Ναού Παναγίας Παλλουριωτίσσης την οποία προσκόμισε ως υποψήφιος για τη 

θέση αναφορικά με την πολύ καλή γνώση των αθλητικών πραγμάτων και των 

εξελίξεων σε θέματα αθλητισμού, φυσικής αγωγής και αθλητικών 

εγκαταστάσεων που απαιτείται από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  Η Υπηρεσία μας με την επιστολή της με 

αρ. Φακ. 28.02.005.001.007, ημερ. 21.3.2014, απέστειλε αντίγραφο της πιο 
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πάνω καταγγελίας (με απάλειψη του ονόματος του αποστολέα για ευνόητους 

λόγους) στον Οργανισμό μαζί με όλα τα στοιχεία που είχαν σταλεί στην 

Υπηρεσία μας με την παράκληση όπως μεριμνήσει για τη διερεύνησή της και 

ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά, η οποία ακόμη εκκρεμεί. 

Είναι άποψη μας ότι, ανεξάρτητα από τη γνησιότητα της υπό αναφορά 

βεβαίωσης, θα πρέπει ο Οργανισμός να εξετάσει κατά πόσο οι 

περιγραφείσες στη βεβαίωση υπηρεσίες νόμιμα παρέχοντο αφού, κατά το 

χρόνο παροχής των υπηρεσιών, ο πιο πάνω ήταν δημόσιος υπάλληλος και 

συνεπώς οποιαδήποτε τέτοια παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (με ή 

χωρίς αμοιβή) απαιτούσε έγκριση για να είναι νόμιμη.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Αν. Γενικός 

∆ιευθυντής διερευνά την καταγγελία και μόλις η διερεύνηση αυτή ολοκληρωθεί 

και ετοιμαστεί το σχετικό πόρισμα, θα ενημερώσει την Υπηρεσία μας. Επίσης, 

μας πληροφόρησε ότι ο προσωπικός φάκελος του εν λόγω λειτουργού έχει 

χαθεί και ότι το γεγονός αυτό ουδέποτε έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία και ότι 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

7. Οφειλή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

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

και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) ήταν σε επαφή για τις οφειλές φόρου 

εισοδήματος ατόμων που απασχολούνταν στον Οργανισμό. Η κατάσταση με τα 

άτομα και τα ποσά που οφείλει κάθε άτομο οριστικοποιήθηκε το 2012. Το 

συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε €254.683 και 

αφορά στα έτη 1999 – 2007. 

Τα εν λόγω άτομα είναι διοικητικό προσωπικό ΕΣΥΑΑ, συντονιστές ΑΓΟ, 

υπάλληλοι του Οργανισμού οι οποίοι παράλληλα πρόσφεραν και άλλη εργασία 

στον Οργανισμό για την οποία αμείβονταν με επιπρόσθετο ποσό, όχι μέσω του 

μισθολογίου, αλλά με επιταγή κ.ά. Φόρος εισοδήματος οφείλεται επίσης και για το 

κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβαλλόταν μέχρι το 2007 σε ορισμένα 

άτομα, καθώς και για το επίδομα των συνεδριάσεων μελών προηγούμενων 

∆ιοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός, μετά την έκδοση της φορολογίας από το ΤΕΠ, κατέβαλε το 

οφειλόμενο ποσό των €254.683 στο ΤΕΠ στις 31.10.2012, χρεώνοντας τα κονδύλια 
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από τα οποία πληρώνονταν τα εν λόγω άτομα. Στο μεταξύ, τον Σεπτέμβριο του 2012, 

ο Οργανισμός απέστειλε στα εν λόγω άτομα συστημένη επιστολή ενημερώνοντάς 

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

αποδέχονται να καταβάλουν το ποσό στον Οργανισμό. Οποιοδήποτε ποσό εισπράξει 

ο Οργανισμός, θα το πιστώνει στα έσοδα. 

Όπως διαπιστώθηκε, κάποιοι απάντησαν ότι αποδέχονται και κάποιοι άλλοι ότι 

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

Κάποιοι από τους οφειλέτες εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό ή 

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

αποκόπτει το οφειλόμενο ποσό, τουλάχιστον σταδιακά. 

Όπως διαπιστώθηκε, ο Οργανισμός δεν έχει  ακόμα ανακτήσει κανένα ποσό  έναντι 

του οφειλόμενου ποσού, είτε με απευθείας αποκοπές από την μισθοδοσία του 

προσωπικού ή και συνταξιούχων, είτε μέσω του ΤΕΠ. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός είναι σε επαφή 

με το ΤΕΠ και παρακολουθεί το όλο θέμα. 

8.  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

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

εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση 

υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας και την πιστοποίηση του 

Οργανισμού με ISO. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα αδυναμίες σε ορισμένους τομείς και 

κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία ή/και συντονισμό των διαφόρων εργασιών του 

Οργανισμού τόσο στον οικονομικό και τεχνικό τομέα, όσο και στον αθλητικό τομέα. 

(β) Χρεώστες.  ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα ομοσπονδιών και 

σωματείων εξακολουθεί να μεταφέρονται από τo 2010 και προγενέστερα,  και είναι 

αμφίβολο κατά πόσο θα είναι δυνατό να εισπραχθούν. Καθώς οι περισσότερες 

εισπράξεις γίνονται με αποκοπή επιχορηγήσεων και υπάρχουν ομοσπονδίες και 

σωματεία που μπορεί να μην επιχορηγούνται ή να επιχορηγούνται σε αραιά 

διαστήματα π.χ. κάθε 5 χρόνια, τίθεται θέμα εάν και πότε θα εισπραχθούν αυτά τα 

υπόλοιπα. Επίσης, για ορισμένα σωματεία και ομοσπονδίες με μεγάλα υπόλοιπα, 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ, για τα οποία γίνεται αποκοπή, από το ποσό των 

επιχορηγήσεων που τους κατανέμεται, ποσοστού 10% των χρεών τους μία ή δύο 

φορές τον χρόνο, η αποκοπή αυτή δεν καλύπτει καν τα χρέη που δημιουργούνται 
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εντός του κάθε έτους στο οποίο γίνεται η αποκοπή, ενώ υπάρχουν και 

περιπτώσεις δημιουργίας νέων χρεών εντός του έτους χωρίς να υπάρχει καμιά 

εξόφληση του υπολοίπου τους εντός του έτους, με αποτέλεσμα το πρόβλημα αυτό 

να συνεχίζει να υπάρχει και να οξύνεται. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποκόπτει 

μεγαλύτερο από το 10% των χρεών τους ώστε η εξόφληση των χρεών να 

ολοκληρώνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός θα 

πρέπει να αποκόπτει μεγαλύτερο ποσοστό από χρεώστες, εφόσον τους το 

επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση, όπως για παράδειγμα την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).  

(i) Για το θέμα των χρεωστών και της μη έγκαιρης είσπραξής τους, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 5.7.2011 αποφάσισε όπως για ομοσπονδίες 

χωρίς έσοδα από τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων διαγραφεί ολόκληρο το 

χρέος, για ομοσπονδίες με έσοδα από την χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων 

καταβληθεί μόνο το ένα τρίτο του χρέους (δηλαδή να διαγραφούν τα δύο τρίτα του 

χρέους), τα σωματεία καταβάλουν μόνο το ένα τρίτο και τα προσφυγικά σωματεία 

μόνο το ένα τέταρτο του χρέους. 

Ειδικά για τα σωματεία η απόφαση δεν αναφέρει οποιαδήποτε αιτιολογία ως 

προς το προτεινόμενο ύψος της διαγραφής των χρεών τους. 

Μετά την πιο πάνω απόφαση, ετοιμάστηκε κατάσταση για το ύψος των 

προτεινόμενων διαγραφών υπολοίπων χρεωστών το οποίο υπολογίστηκε σε 

€563.484 και στάληκε επιστολή ημερ.11.10.2011 από τον Οργανισμό στο 

Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση του πιο πάνω ποσού. Λόγω του ότι το 

ποσό ήταν λανθασμένο, έγιναν σχετικές διορθώσεις και αφού ελέγχθηκε και 

από την Υπηρεσία μας το ποσό διαμορφώθηκε σε €824.012.  

Για το εν λόγω ποσό έγινε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 

από το 2011, ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει όσον αφορά στους 

χρεώστες και η πρόβλεψη που έγινε δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 

2013. Συγκεκριμένα, κάποια ποσά για τα οποία είχε γίνει πρόβλεψη για 

επισφαλείς χρεώστες έχουν εισπραχθεί μέχρι 31.12.2013 ενώ ενδεχομένως 

για άλλους χρεώστες, πάντοτε κατά την κρίση του Οργανισμού, να χρήζει 

αύξησης η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. Σύμφωνα με το ∆ιεθνές 

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αρ. 37,  ο Οργανισμός θα πρέπει 
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να προβαίνει σε αναθεώρηση των προβλέψεων του στο τέλος κάθε 

οικονομικού έτους αναφοράς ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίμηση. ∆εδομένου ότι η επιστολή και οι υπενθυμίσεις του 

Οργανισμού για τις διαγραφές ύψους €563.484 δεν έτυχαν απάντησης από το 

Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να ζητήσει νέα έγκριση από το Υπουργείο 

Οικονομικών για διαγραφή των χρεωστών που θα αποφασιστούν. 

Επιπρόσθετα, στο ποσό της πρόβλεψης δεν συμπεριλήφθηκαν χρεώστες για 

τους οποίους ο Οργανισμός θεωρούσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής 

μέρους του υπολοίπου τους, με την προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός θα 

κατέβαλλε εντατικότερες προσπάθειες είσπραξης των χρεών τους. Οι 

χρεώστες αυτοί ήταν οι Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Σωματείο 

ΑΠΟΕΛ (ποδόσφαιρο), Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ (ποδόσφαιρο), Σωματείο ΑΕΛ 

(ποδόσφαιρο) και Σωματείο Ολυμπιακός (ποδόσφαιρο) για τους οποίους 

όμως όπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον για τους τρεις από αυτούς (ΚΟΠ, 

ΑΠΟΕΛ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)  στις 31.12.2013 εξακολουθεί να μην εισπράχθηκαν 

οι οφειλές των προηγούμενων ετών ενώ τα υπόλοιπα τους έχουν αυξηθεί. 

Επίσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει τους χρεώστες που θεωρεί 

ως επισφαλείς και να βεβαιωθεί ότι όντως δεν υπάρχει περίπτωση ανάκλησης 

του οφειλόμενου ποσού από χρεώστες πριν αιτηθεί τη διαγραφή τους από το 

Υπουργείο Οικονομικών.      

Ενώ στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού σχετικά με τον έλεγχο του 2011 

αναφέρεται ότι ο Οργανισμός έθεσε θέμα επανασυζήτησης του θέματος των 

χρεωστών στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο, και στην απαντητική του επιστολή σχετικά 

με τον έλεγχο του 2012 αναφέρεται ότι το θέμα βρίσκεται υπό επανεξέταση, 

εντούτοις μέχρι τη συμπλήρωση του ελέγχου δεν έχει επανεξεταστεί. Η Υπηρεσία 

μας θεωρεί ότι το θέμα αυτό πρέπει να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό και ο 

Οργανισμός θα πρέπει να λάβει σοβαρά και δραστικά μέτρα για είσπραξη όσο το 

δυνατό μεγαλύτερου μέρους των χρεωστικών υπολοίπων.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα υποβληθεί 

επικαιροποιημένος πίνακας χρεωστών στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού για να ληφθούν αποφάσεις για τις διαγραφές, τις προβλέψεις 

των επισφαλών χρεωστών και για το ύψος των αποκοπών για τα χρέη και 
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ότι, στη συνέχεια, ο Οργανισμός θα έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο 

Οικονομικών για τον τρόπο χειρισμού του θέματος με στόχο την είσπραξη 

όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους των οφειλόμενων ποσών. 

(ii) Χρεώστες ΑΓΟ.  Οι χρεώστες από το Πρόγραμμα ΑΓΟ ανέρχονταν σε 

€159.930 στις 31.12.2013, από τους οποίους ποσό ύψους €36.950 αφορά σε 

χρέη από το 2012 και προγενέστερα. Ο Οργανισμός, παρόλο που κατά καιρούς 

στέλλει επιστολές υπενθύμισης εξόφλησης των υπολοίπων, εντούτοις δεν 

καταβάλλει εντατικότερες προσπάθειες είσπραξής τους ή εάν θεωρεί ότι κάποια 

ποσά δεν θα εισπραχθούν δεν δημιουργεί σχετική πρόβλεψη επισφαλών 

χρεωστών. Ο τότε Αν. Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού απέστειλε 

σημείωμα, ημερ. 29.4.2013,  αναφορικά με τους χρεώστες ΑΓΟ στους 

υπεύθυνους λειτουργούς του Προγράμματος με οδηγίες όπως σε όσες 

περιπτώσεις υπάρχει οφειλή από μέρους των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα 

ΑΓΟ πέραν των €5.000 και πέραν των 6 μηνών, προτού προχωρήσουν στην 

ανανέωση της συνεργασίας τους να ενημερωθεί για να εξεταστεί ο τρόπος 

αντιμετώπισης του προβλήματος.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η αρμόδια Υπηρεσία του 

Οργανισμού καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για είσπραξη των οφειλομένων 

ποσών τόσο με την αποστολή επιστολών όσο και με τηλεφωνική και δια ζώσης 

επικοινωνία και ότι έχουν γίνει ορισμένες εισπράξεις ποσών και με αρκετούς 

οφειλέτες έχει γίνει διακανονισμός εξόφλησης με δόσεις.  Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι όσοι ∆ήμοι ή Κοινότητες οφείλουν πέραν των €5000 για 

πέραν των 6 μηνών δεν ανανεώνεται η συνεργασία με το Πρόγραμμα ΑΓΟ και 

θεωρεί ότι όλα τα ποσά θα εισπραχθούν σταδιακά. 

9.  Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

Κατά το 2013 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €8,8 εκ., σε σύγκριση με €10,7 εκ. το 2012.  

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

επιχορήγηση ύψους €5,2 εκ. σε σύγκριση με €6,0 εκ. το 2012. 

Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στον έλεγχο που ασκεί ο Οργανισμός, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στον έλεγχο των επιχορηγήσεων 

των ομοσπονδιών για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές αξιοποιούνται για τον σκοπό 
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για τον οποίο παραχωρήθηκαν.  Συγκεκριμένα, δεν γίνεται εκ των προτέρων 

έλεγχος του προγράμματος των ομοσπονδιών, και δεν γίνεται παρακολούθηση 

των αναγκών και στόχων των ομοσπονδιών. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός σε περιπτώσεις 

μη υλοποίησης του προγράμματος και των στόχων των ομοσπονδιών για το έτος, 

προχωρά στις ανάλογες αποκοπές, τόσο κατά τη διάρκεια του έτους, όσο και με 

την κατάθεση της τελικής κατάστασης εξόδων και ότι για το 2013 έχουν γίνει 

αποκοπές από Ομοσπονδίες της τάξεως των €196.516. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί τις ανάγκες και 

τους στόχους των ομοσπονδιών με εκ των προτέρων έλεγχο του προγράμματος των 

ομοσπονδιών, καθώς και την υλοποίησή τους με την διενέργεια των δαπανών. 

(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο.  Ο διαχειριστικός έλεγχος των 

ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο. Μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, ο ελεγκτικός οίκος είχε 

ελέγξει 66 ομοσπονδίες (συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών 

Ολυμπιακών, της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, του Συνδέσμου 

Μεταμοσχευμένων και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών).  

O ελεγκτικός οίκος έχει προβεί στην ετοιμασία συνοπτικής κατάστασης των 

κυριότερων αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί, και οι οποίες αφορούν στον 

μεγαλύτερο αριθμό Αθλητικών Φορέων, και τις έχει κατηγοριοποιήσει σε 

επίπεδο κινδύνου 1-3 όπου το 1 θεωρείται ο υψηλότερος κίνδυνος.  

Πιο κάτω αναφέρονται οι αδυναμίες που αφορούν στο επίπεδο 1: 

 Οι αθλητικοί φορείς, όσον αφορά στη σύστασή τους, δεν τηρούν 

πάντοτε τις πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

Νόμου του 1969 έως 1996 και τους περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Κανονισμούς του 1970 έως 1996. 

 ∆εν υπάρχει πάντοτε πολιτική ζήτησης και αξιολόγησης προσφορών για 

σημαντικές δαπάνες.   

 ∆εν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για περιπτώσεις πιθανής 

σύγκρουσης συμφερόντων π.χ. αθλητές να έχουν συγγενικές σχέσεις 

με μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
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 ∆εν τηρούνται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία γα τις δαπάνες και έσοδα 

των αθλητικών φορέων. 

 ∆εν υπάρχουν επίσημοι όροι εργοδότησης μεταξύ μόνιμου 

προσωπικού και εργοδότη, κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας όσον 

αφορά στον υπολογισμό της μισθοδοσίας και συμμόρφωση με τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 

 ∆εν υπάρχει καθορισμένη πολιτική για την παραχώρηση οδοιπορικών 

και υπερωριών. 

 ∆εν υπάρχουν γραπτές συμφωνίες/συμβόλαια συνεργασίας με τους 

ομοσπονδιακούς προπονητές και δεν τηρούνται τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία για τις δαπάνες των αθλητικών φορέων που 

αφορούν σε συνεργάτες. 

 ∆εν εγγράφονται στην Υπηρεσία ΦΠΑ όλοι οι αθλητικοί φορείς που 

πρέπει να εγγραφούν.  

 Οι κυριότερες αδυναμίες του επιπέδου 2 είναι: 

 μη τήρηση πρακτικών γενικής συνέλευσης και συνεδριάσεων 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 Μη ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 Οι σχεδιασμοί των αθλητικών φορέων δεν είναι ξεκάθαροι και δεν 

συνάδουν με όσα καθορίζονται από τον Οργανισμό. 

 ∆εν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία έγκρισης δαπανών και 

εξουσιοδότησης πληρωμών. 

Οι κυριότερες αδυναμίες του επιπέδου 3 είναι: 

 δεν καταγράφονται όλα τα έσοδα/έξοδα στις καταστάσεις που 

υποβάλλονται στον Οργανισμό. 

 ∆εν τηρείται μητρώο πάγιου ενεργητικού και αποθεμάτων. 
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 ∆εν γίνεται τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των αποστολών στο 

εξωτερικό και των διοργανώσεων διεθνών αγώνων στην Κύπρο. 

Ο Οργανισμός, για να βοηθήσει τις ομοσπονδίες να λειτουργούν πιο σωστά 

εξέδωσε το πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών ομοσπονδιών και τον οδηγό 

αποδέσμευσης επιχορηγήσεων. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός θέσει προς τις 

ομοσπονδίες σαφές χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με το πρότυπο 

εγχειρίδιο και τον οδηγό, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε πλήρη 

αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των επιχορηγήσεων σε όσες 

ομοσπονδίες δεν συμμορφωθούν.   

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός, ενόψει 

της λήξης του συμβολαίου με τον ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο στον οποίον είχε 

ανατεθεί ο έλεγχος των Ομοσπονδιών, ήδη έχει προκηρύξει προσφορές για 

νέα ανάθεση και για όσες ομοσπονδίες προκύψει σύγκρουση συμφερόντων 

με τον οίκο αυτόν, θα ζητηθεί προσφορά για ανάθεση του εσωτερικού τους 

ελέγχου σε άλλο ελεγκτικό οίκο. 

Επίσης, η Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι, ο Οργανισμός, λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγησή μας θα μελετήσει τρόπους ενεργειών με στόχο τη 

συμμόρφωση των ομοσπονδιών με το Πρότυπο Εγχειρίδιο και τον Οδηγό και 

ότι ήδη η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού έχει ξεκινήσει κύκλο 

συναντήσεων με ομοσπονδίες που χρήζουν σοβαρών βελτιώσεων ζητώντας 

την άμεση διόρθωση των αδυναμιών που αντιμετωπίζει η κάθε μια 

ομοσπονδία ξεχωριστά.  Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός 

συμφωνεί με την εισήγησή μας ότι όποιες ομοσπονδίες δεν συμμορφωθούν 

θα πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει αναστολή των χορηγιών τους και, ακολούθως, 

πλήρης αποκοπή της επιχορήγησής τους. 

(ii) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις της 

Υπηρεσίας μας για το συγκεκριμένο θέμα, ο Οργανισμός, εξακολουθεί να μην έχει  

προβεί στην ετοιμασία ενός πρότυπου καταστατικού για υιοθέτηση από τις 

ομοσπονδίες που θα διασφαλίζει την ύπαρξη των ελάχιστων προϋποθέσεων 

απαραίτητων για τη λειτουργία των ομοσπονδιών σε πλαίσια νομιμότητας, 

αρχών, δεοντολογίας κ.λπ. και θα ρυθμίζει διάφορα θέματα όπως εκλογή, θητεία 
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και εξουσία των διοικητικών συμβούλων και εσωτερικές διαδικασίες. Σύμφωνα με 

την απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο του 2012, η ετοιμασία 

του συγκεκριμένου καταστατικού δεν προχώρησε λόγω σοβαρών αντιδράσεων 

από τις ομοσπονδίες και ο Οργανισμός με εγκύκλιό του ημερομηνίας 14.5.2013 

ζήτησε από όλες τις ομοσπονδίες να αποστείλουν τα καταστατικά τους για να 

επανεξεταστούν από τον Οργανισμό ώστε να συνάδουν με τη σύγχρονη αθλητική 

διοίκηση. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Οργανισμό η εργασία αυτή 

ανατέθηκε σε προσωπικό που προσλήφθηκε για ένα εξάμηνο βάσει του Σχεδίου 

της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού για άνεργους νέους πτυχιούχους. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί επιφυλάξεις κατά πόσο το προσωπικό αυτό ήταν το 

κατάλληλο για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας. Εκτός αυτού, 

όπως μας αναφέρθηκε, η εργασία αυτή ποτέ δεν παραδόθηκε στον Οργανισμό 

καθώς απωλέσθηκε από το προσωπικό που ανέλαβε να την κάνει (του οποίου 

έληξαν τα συμβόλαια και μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου απεχώρησαν από 

τον Οργανισμό), κάτι που η Υπηρεσία μας θεωρεί απαράδεκτο και ζήτησε από 

τον Οργανισμό όπως μας ενημερώσει για τις ενέργειες του τόσο όσον αφορά 

στην μη εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατέθηκαν στο εν λόγω προσωπικό 

και για την οποία αμείφθηκαν όσο και στην μετέπειτα δράση του Οργανισμού 

προς ολοκλήρωση της πιο πάνω εργασίας.  

 Η Υπηρεσία μας θα αναμένει από τον Οργανισμό τον καθορισμό συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος για την ετοιμασία του πρότυπου καταστατικού και 

ακολούθως για την υιοθέτηση του από όλες τις Ομοσπονδίες με ρήτρα που θα 

καταλήγει αρχικά σε πλήρη αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των 

επιχορηγήσεων σε όσες ομοσπονδίες δεν συμμορφωθούν.    

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

επανεξετάσει συνολικά το όλο θέμα σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και 

πρόθεσή του είναι όπως, το συντομότερο δυνατό, καταλήξει επί του ζητήματος, 

ξεπερνώντας τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις και/ή αντιδράσεις αναφύησαν. 

(iii) Άλλα θέματα.  

 Ο Οργανισμός υιοθέτησε την εισήγησή μας για ετοιμασία σχετικού 

εντύπου αγωνιστικού ελέγχου του σχεδιασμού της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επιστολή μας, το 
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έντυπο θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε η Ομοσπονδία να βεβαιώνει 

υπεύθυνα τον Οργανισμό ότι δεν χορηγούνται απαγορευμένες ουσίες 

στους αθλητές της. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Οργανισμό, από 

τούδε και στο εξής όποτε δηλώνονται σκευάσματα για τα οποία ο 

Οργανισμός έχει αμφιβολία, θα συμβουλεύεται την Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

πριν την έγκριση και καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης, διαδικασία 

την οποία επίσης είχε εισηγηθεί η Υπηρεσία μας.    

 Ο Οργανισμός επιχορηγεί τη μισθοδοσία του προσωπικού που 

εργοδοτούν  20 ομοσπονδίες. Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

ελέγχου, όπως πληροφορηθήκαμε από τον Οργανισμό, και οι 20 

ομοσπονδίες απέστειλαν συμβόλαια στον Οργανισμό. Εντούτοις, από 

μελέτη του σχετικού φακέλου διαπιστώθηκε ότι αρκετές ομοσπονδίες 

δεν συνάπτουν προσωπικά συμβόλαια με το προσωπικό τους, καθώς 

θεωρούν ότι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ 

συντεχνιών και ομοσπονδιών ενώ άλλες ομοσπονδίες οι οποίες 

ενδεχομένως να έχουν συνάψει προσωπικά συμβόλαια παρέλειψαν να 

τα στείλουν, και απέστειλαν μόνο τη συλλογική σύμβαση. Η Υπηρεσία 

μας θεωρεί ότι πέραν των συλλογικών συμβάσεων, κάθε ομοσπονδία 

πρέπει να φροντίσει όπως συνάψει προσωπικά συμβόλαια με κάθε 

υπάλληλο της στα οποία να καταγράφονται οι όροι εργοδότησης των 

υπαλλήλων της. Παρακαλείσθε όπως εντατικοποιήσετε τις προσπάθειες 

σας για σύναψη των συμβολαίων και αποστολή τους στον Οργανισμό, 

σε όλες τις περιπτώσεις που δεν στάληκαν.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όσες Ομοσπονδίες δεν έχουν συνάψει 

προσωπικά συμβόλαια με το προσωπικό τους ή παρέλειψαν να τα 

αποστείλουν στον Οργανισμό και το όλο θέμα θα επανεξεταστεί. 

(iv) Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο εγκριμένος 

Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων (Οδηγός) παρουσιάζει τις 

ακόλουθες ασάφειες/ελλείψεις: 

 Σύμφωνα με τον Οδηγό κατά την αποδέσμευση χορηγιών θα γίνεται καί 

οικονομικός καί αγωνιστικός έλεγχος. Ωστόσο δεν καθορίζεται τί 
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περιλαμβάνει ο οικονομικός και τί ο αγωνιστικός έλεγχος. Η Υπηρεσία 

μας εισηγείται όπως ο Οδηγός συμπληρωθεί ώστε να αναφέρει 

συγκεκριμένα τί περιλαμβάνει ο οικονομικός και τί ο αγωνιστικός 

έλεγχος που θα διενεργείται από τον Οργανισμό. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

προβεί σε σχετική διόρθωση. 

 Στον σχεδιασμό «Λειτουργικά Ομοσπονδίας» και συγκεκριμένα για τις 

αποδοχές εγκεκριμένου προσωπικού, ο Οδηγός αναφέρει ότι κανένα 

ποσό του σχεδιασμού δεν μπορεί να μειωθεί ή μετακινηθεί σε άλλον 

υπάλληλο ή άλλο σχεδιασμό.  Επίσης, όπως αναφέρεται στις γενικές 

πρόνοιες του Οδηγού, επιτρέπονται οι μεταφορές εντός των σχεδιασμών 

με εξαίρεση τους σχεδιασμούς «Κίνητρα Αθλητών», «Ομοσπονδιακοί 

Προπονητές», «Κογκρέσα» και «Συνδρομές».  Όπως διαπιστώθηκε, δεν 

περιλήφθηκαν οι σχεδιασμοί «Αποδοχές εγκεκριμένου Προσωπικού» και 

«Επαγγελματική Αποκατάσταση», παρόλο ότι από αυτούς τους 

σχεδιασμούς δεν επιτρέπονται μετακινήσεις σε άλλους σχεδιασμούς.  

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να 

απαγορεύεται η μεταφορά ποσών από άλλους σχεδιασμούς στον 

σχεδιασμό «Λειτουργικά Ομοσπονδίας», όπως ισχύει και στον 

Προϋπολογισμό του Οργανισμού και στον κρατικό Προϋπολογισμό.   

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως τεθούν περιορισμοί για τις 

μεταφορές μεταξύ των υποκατηγοριών των σχεδιασμών. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε στις 5.6.2014, μετά τη 

διαπίστωση της Υπηρεσίας μας, οι σχεδιασμοί «Αποδοχές 

εγκεκριμένου Προσωπικού» και «Επαγγελματική Αποκατάσταση» ήδη 

έχουν περιληφθεί στον Οδηγό. 

Επίσης, όσον αφορά στις ενοποιήσεις σχεδιασμών, μάς πληροφόρησε 

ότι αυτές, έχουν γίνει κατόπιν εισηγήσεων του οίκου που ανέλαβε τον 

εσωτερικό έλεγχο του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού και αφορούν 

σε συναφή θέματα και ότι οι μεταφορές μεταξύ κεφαλαίων θα γίνονται 

εκεί όπου κρίνεται απόλυτα αναγκαίο. 
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 Παρόλο ότι σύμφωνα με τον Οδηγό οι αθλητικοί φορείς Α’ κατηγορίας 

πρέπει να υποβάλουν ετήσιους προϋπολογισμούς μέχρι την 1η 

Οκτωβρίου, Β’ κατηγορίας μέχρι την 1η Νοεμβρίου και Γ’ κατηγορίας μέχρι 

την 1η ∆εκεμβρίου κάθε έτους, όπως μας αναφέρθηκε από τον Οργανισμό, 

δεν τηρούνται τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα. Εισηγούμαστε όπως, αν ο 

Οργανισμός δεν προτίθεται να ακολουθεί τις ημερομηνίες που 

καθορίζονται στον Οδηγό, προβεί σε αναθεώρησή του.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις εισηγήσεις 

της Υπηρεσίας μας και θα προβεί στις ανάλογες αναθεωρήσεις. 

(β) Πιο κάτω αναφέρονται θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες 

Ομοσπονδίες. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να θέσει 

στις ομοσπονδίες αυτές σαφές χρονοδιάγραμμα άρσης των προβλημάτων και 

παρατηρήσεων που έχουν καταγραφεί, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε 

πλήρη αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των επιχορηγήσεων εάν η 

ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα καλέσει τις Ομοσπονδίες να 

συμμορφωθούν και θα προχωρήσει με σαφή χρονοδιαγράμματα σε όσες 

Ομοσπονδίες εντοπίζεται, είτε από τον Οργανισμό, είτε από τον ιδιωτικό ελεγκτικό 

οίκο που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, ότι παρουσιάζουν προβλήματα.  

(i) Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ). Στην έκθεση του 

ελεγκτικού οίκου που διεξήγαγε έλεγχο στην Ομοσπονδία για το έτος 2011, 

αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα σοβαρά ευρήματα: 

 Σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες δεν υποστηρίζονταν από τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 ∆ιενεργήθηκαν πληρωμές χωρίς να υπάρχει η εκ των προτέρων 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών της μισθοδοσίας του προσωπικού της 

Ομοσπονδίας εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου υπήρχαν διαφορές 

μεταξύ του καθαρού πληρωτέου μισθού που παρουσιάζεται στο 

μισθολόγιο και του πραγματικού μισθού που καταβλήθηκε (τα ποσά 

στην τράπεζα ήταν περισσότερα), και δεν υπήρχε σχετική αιτιολογία.  
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 Για σημαντικό αριθμό αγορών δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία λήψης προσφορών. 

 ∆εν υπήρχαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία/μηχανισμοί 

παρακολούθησης που να δικαιολογούν τον καταμερισμό του ποσού 

που δόθηκε σε κάθε αθλητή στα πλαίσια του σχεδιασμού κινήτρων των 

εθνικών ομάδων και ομοσπονδιών. 

 Μέλη του τότε ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχουν 

συγγενικές σχέσεις με συνεργάτη της Ομοσπονδίας ο οποίος έχει 

οικονομικά οφέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην Ομοσπονδία. 

 ∆εν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της έγκρισης του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου για την σύσταση των αποστολών διεθνών συμμετοχών και για 

τους αθλητές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό ανάπτυξης ταλέντων. 

 ∆εν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των δηλώσεων για διεκδίκηση 

φορολογικών εκπτώσεων (Ε.Πρ.59) για το μόνιμο προσωπικό και τους 

ομοσπονδιακούς προπονητές. 

 ∆εν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της αξιολόγησης όλων των 

υποψήφιων ομοσπονδιακών προπονητών και επίσης δεν εντοπίστηκαν 

τα διπλώματα/πιστοποιητικά των ομοσπονδιακών προπονητών με τους 

οποίους συνάφθηκε συμφωνία. 

 Στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων δεν δηλώνονται τα έσοδα της 

Ομοσπονδίας όπως προνοείται στο Πρότυπο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

Ομοσπονδιών του ΚΟΑ.  

Για μερικά από τα πιο πάνω ευρήματα, η ΚΟΠΕ προέβαλε τον ισχυρισμό 

στον ελεγκτικό οίκο ότι διορθώθηκαν το 2013, και για τα υπόλοιπα ότι θα 

ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.  

Ωστόσο, από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας για τις 

επιχορηγήσεις του 2013 και οι οποίες αφορούν στις δαπάνες που 

δηλώθηκαν από την Ομοσπονδία μέχρι 30.9.2013 (δεν είχαν υποβληθεί 

ακόμα οι δαπάνες του τελευταίου τριμήνου), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Η Ομοσπονδία υπέβαλε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 

2011 στις 26.3.2013, ενώ μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 



31 
 

 
 

2014) δεν είχαν υποβληθεί οι οικονομικές καταστάσεις του 2012. Όπως 

αναφέρεται στον Οδηγό Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων, όλοι οι 

αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν ελεγμένες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις στον Οργανισμό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους.  

∆ηλαδή, μέχρι τις 30.9.2013 η Ομοσπονδία θα έπρεπε να είχε υποβάλει 

τις οικονομικές καταστάσεις του 2012 τις οποίες ο Οργανισμός θα 

έπρεπε να συμφιλιώσει με τις μη ελεγμένες καταστάσεις εσόδων και 

εξόδων του 2012 που απέστειλε η Ομοσπονδία στον Οργανισμό για 

εξέταση. Η ανάγκη αυτή κρίνεται επιτακτικότερη για την συγκεκριμένη 

Ομοσπονδία για την οποία ο ελεγκτικός οίκος κατά τον έλεγχο της 

Ομοσπονδίας για το 2011 διαπίστωσε ότι για ορισμένα κονδύλια το 

ποσό που δηλώθηκε στις καταστάσεις εσόδων και εξόδων του 2011 

που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό δεν συμφωνούσε με το ποσό των 

αντίστοιχων κονδυλίων στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

2011. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού οίκου, θα πρέπει οι 

καταστάσεις εσόδων και εξόδων να τηρούνται σε δεδουλευμένη βάση 

όπως και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, παρατήρηση με την 

οποία συμφωνεί η Υπηρεσία μας. 

 Η Ομοσπονδία απέστειλε στις 5.4.2013, μη ελεγμένη κατάσταση 

εσόδων και εξόδων στον Οργανισμό, για το έτος 2012. Η εν λόγω 

κατάσταση δεν αναγράφει τυχόν άλλα έσοδα της Ομοσπονδίας (εκτός 

της επιχορήγησης του Οργανισμού).  ∆εδομένης της παρατήρησης του 

ελεγκτικού οίκου από τον έλεγχο της Ομοσπονδίας για το 2011, ότι στις 

καταστάσεις εσόδων και εξόδων του υπό αναφορά έτους δεν 

δηλώθηκαν τα άλλα έσοδα της Ομοσπονδίας, η Υπηρεσία μας 

εισηγείται όπως, όπου δεν υπάρχουν άλλα έσοδα, οι Ομοσπονδίες το 

δηλώνουν υπεύθυνα στο σχετικό έντυπο. 

 Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς της Ομοσπονδίας για το 2013, οι 

οποίοι υποβλήθηκαν στον Οργανισμό στις 28.12.2012, το 

προϋπολογισθέν ποσό για τα έξοδα λειτουργίας γραφείου είναι €7.900. 

Κάτω από το κεφάλαιο αυτό η Ομοσπονδία πρόσθεσε το ποσό των 

€42.100, το οποίο, όπως αναφέρεται, αφορά σε κάλυψη ελλειμμάτων 

της μισθοδοσίας του προσωπικού, ανεβάζοντας το ποσό του κεφαλαίου 
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των εξόδων λειτουργίας γραφείου στις €50.000. Ο Οργανισμός, με 

επιστολή του, ενημέρωσε την Ομοσπονδία για την εγκεκριμένη ανά 

κεφάλαιο επιχορήγηση για το 2013. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, 

η επιχορήγηση του Οργανισμού για τα λειτουργικά έξοδα ανέρχεται σε 

€45.000, επιχορηγώντας με τον τρόπο αυτό τα ελλείμματα της 

μισθοδοσίας, ή/και τις αποδοχές μη εγκεκριμένου προσωπικού, αφού ο 

Οργανισμός ενέκρινε δύο από τους τρεις υπαλλήλους της 

Ομοσπονδίας. Όπως διαπιστώνεται από στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στους προϋπολογισμούς του 2013, το ίδιο συνέβη και για το 2012, 

αφού ο προϋπολογισμός των λειτουργικών εξόδων ήταν €11.200 και ο 

Οργανισμός ενέκρινε επιχορήγηση ύψους €50.000.  

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του κεφαλαίου της μισθοδοσίας για 

το 2013 είναι ο ίδιος με αυτόν του 2012 και ανέρχεται σε €107.731 και η 

επιχορήγηση του Οργανισμού είναι €31.600, όπως και το 2012 και 

αφορά στις αποδοχές της μισθοδοσίας των δύο εγκεκριμένων 

υπαλλήλων της Ομοσπονδίας.  

 ∆ιαπιστώθηκε ότι όσον αφορά στις δαπάνες για τους σχεδιασμούς 

«∆ιεθνείς Συμμετοχές Εξωτερικού», «∆ιεθνείς Αγώνες στην Κύπρο» και 

«Ανάπτυξη Ταλέντων», επειδή δεν υποβλήθηκε στον Οργανισμό η 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ονομαστικά ανά 

αθλητή, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος από τον 

Οργανισμό ως προς τους αθλητές που συμμετέχουν. Η Υπηρεσία μας 

έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να απαιτεί όπως του 

υποβάλλεται ονομαστική έγκριση πριν από την καταβολή επιχορήγησης 

για τους πιο πάνω σχεδιασμούς.  Σε αντίθετη δε περίπτωση, να μην 

καταβάλλει την επιχορήγηση.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, μετά την κατάθεση της 

τελικής κατάστασης εξόδων για το έτος 2013, η αρμόδια υπηρεσία του 

Οργανισμού θα προχωρήσει σε αποκοπές σε οποιαδήποτε ποσά δεν 

δικαιολογούν την αποδέσμευσή τους ή για δαπάνες για τις οποίες δεν 

υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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(ii) Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ). Η ΚΕΠΕ είναι 

σώμα αντίστοιχο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά για τους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερ. 20.12.2011, αποφάσισε όπως 

διεξαχθεί έρευνα για την ΚΕΠΕ, και ανάλογα με τα αποτελέσματα να 

προσφερθεί όλη η βοήθεια που χρειάζεται. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η 

ομαλή λειτουργία, αλλά και η σωστή οικονομική διαχείριση τους, ώστε να 

πληρούν τις πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου.  

Η έρευνα του Οργανισμού καταπιάστηκε με τη δομή και τη λειτουργία του πιο 

πάνω αθλητικού φορέα και κατέδειξε ότι «υπάρχουν λειτουργικά 

προβλήματα, υπέρβαση εξουσιών και έλλειψη χρηστής διοίκησης». 

Σημαντική διαπίστωση είναι ότι η θητεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 

ΚΕΠΕ έληξε από το 2005 και έκτοτε δεν συγκλήθηκε γενική συνέλευση για 

εκλογή νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 

Εκτελεστικό Συμβούλιο δεν καταβάλλει καμιά προσπάθεια για αύξηση των 

μελών και των αθλητών της ΚΕΠΕ. 

Ο Οργανισμός, αφού ολοκληρώθηκαν οι παραολυμπιακοί αγώνες το 2012 

στο Λονδίνο, ανέθεσε στον ελεγκτικό οίκο να διεξαγάγει οικονομικό και 

διαχειριστικό έλεγχο στην ΚΕΠΕ. Ο έλεγχος έγινε για τις οικονομικές 

καταστάσεις του 2010 και 2011. 

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε ο ελεγκτικός οίκος, διαπίστωσε ότι υπάρχουν 

σοβαρές αδυναμίες οι οποίες αφορούν στην οικονομική διαχείριση και τη 

διενέργεια δαπανών, καθώς επίσης και στη λειτουργία της Επιτροπής και την 

τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης.  

Μετά τον εντοπισμό των πιο πάνω προβλημάτων και αδυναμιών, η 

Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρία της, ημερ. 

6.11.2012, ασχολήθηκε με τα ευρήματα του ελεγκτικού οίκου για την ΚΕΠΕ 

και πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:  

 Να αναληφθεί η διαχείριση του όλου θέματος από ειδική επιτροπή του 

Οργανισμού και να ενημερωθεί η ηγεσία της ΚΕΠΕ σχετικά.  

 Να συνταχθούν άμεσα οι όροι εντολής της εν λόγω Επιτροπής.  
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 Να διασφαλιστεί η νομική πτυχή με τη μελέτη και εφαρμογή ενός νέου 

καταστατικού. 

 Να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες οικονομικής φύσης μέχρι 

31.12.2012. 

 Οποιαδήποτε περίπτωση ατασθαλίας διαφανεί, να μελετηθεί από 

κοινού με τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου και να 

ζητηθεί η γνώμη του νομικού συμβούλου. 

 Να μελετηθεί η περίπτωση αυτεπάγγελτης προσφυγής στην Α∆ΕΑ σε 

περιπτώσεις αθλητικής διαφοράς.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, η εν λόγω ∆ιαχειριστική Επιτροπή τερμάτισε την 

λειτουργία της περί τα μέσα του 2013 ενόψει της εξελικτικής διαδικασίας για 

την ίδρυση νέας Παραολυμπιακής Επιτροπής. Όσον αφορά στις οικονομικές 

εκκρεμότητες της ΚΕΠΕ μέχρι τις 31.12.2012, επίσης όπως μας 

πληροφόρησε ο Οργανισμός, έχουν διευθετηθεί πλήρως. 

Ο Οργανισμός δημιούργησε άλλη Συνομοσπονδία, στην οποία συμμετέχουν 

όλες οι Αθλητικές Ομοσπονδίες των οποίων τα αθλήματα περιλαμβάνονται 

στο Πρόγραμμα της ∆ιεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), μέσα στην 

οποία θα εμπλέκονται όλα τα αθλήματα τα οποία με βάση τους διεθνείς 

κανονισμούς δικαιούνται να εμπλακούν στην υπό αναφορά Επιτροπή.  

Η εν λόγω Συνομοσπονδία με την επωνυμία Κυπριακή Παραολυμπιακή 

Επιτροπή (ΚΠΕ) εγγράφηκε και αναγνωρίστηκε με απόφαση ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου,  ημερ. 21.11.2013, με συστατικά μέλη 21 οικείες Ομοσπονδίες. 

Παρόλο που ο Οργανισμός νομότυπα ενέγραψε την εν λόγω Συνομοσπονδία, μετά 

από αντιδράσεις της ΚΕΠΕ, και μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2014), 

το όλο θέμα εκκρεμεί στην IPC, η οποία κωλύεται στην αναγνώριση της 

Συνομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά 

της που στάληκε  στον Οργανισμό στις 26.2.2014, υπάρχει σύγχυση ως προς το 

γιατί δημιουργήθηκε νέο σώμα για τα παραολυμπιακά αθλήματα, ενώ επισημαίνει 

ότι η ίδια μπορεί να δεκτεί ένα μόνο επίσημο μέλος για παραολυμπιακά αθλήματα 

για κάθε χώρα, και για όσο δεν ξεκαθαρίζει αυτή η σύγχυση η ίδια  θα συνεχίσει να 

συνεργάζεται με την ΚΕΠΕ. Όπως επίσης επισημαίνει, σε συνομιλίες που είχε με 
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την ΚΕΠΕ, η ΚΕΠΕ ανέφερε ότι δεν αναμίχθηκε στην διαδικασία της δημιουργίας 

της νέας Επιτροπής. H IPC καταλήγει ότι δεν αντιλαμβάνεται πώς δημιουργείται 

νέο σώμα ΚΠΕ χωρίς την διάλυση της υφιστάμενης ΚΕΠΕ, καθώς δεν υπάρχουν 

επίσημα έγγραφα που να στοιχειοθετούν την διάλυση της ΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός 

απάντησε με σχετική επιστολή του στην IPC, ημερ. 4.3.2014, τονίζοντας ανάμεσα 

σε άλλα ότι αποτελεί την ανώτατη αθλητική αρχή της  Κύπρου και ως ανώτατη 

αρχή είναι η μόνη με νομική εξουσία που μπορεί να εγγράφει και να αναγνωρίζει 

αθλητικές οντότητες. Η επιστολή αυτή μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλης 

2014) δεν έχει τύχει απάντησης από την IPC. 

Στο μεταξύ, ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού γνωμάτευσε ότι η ΚΕΠΕ 

ποτέ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως Συνομοσπονδία.  

Εύλογα, πιστεύουμε, γεννάται το ερώτημα πώς ο Οργανισμός επιχορηγούσε 

για τόσα χρόνια την ΚΕΠΕ και γιατί εξακολουθεί να τη διατηρεί ως 

εγγεγραμμένη. Επίσης ενόψει του πιο πάνω γεγονότος, η Υπηρεσία μας 

εισηγήθηκε όπως εξεταστεί για όλους τους αθλητικούς φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο του Οργανισμού ότι εξακολουθούν να 

πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους βάσει της σχετικής Νομοθεσίας.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, με βάση τη νομοθεσία 

του Οργανισμού ο Οργανισμός δεν μπορεί να διαλύσει ή να διαγράψει 

οποιοδήποτε αθλητικό φορέα παρά μόνο να αναστείλει οποιεσδήποτε χορηγίες 

πράγμα το οποίο έχει ήδη πράξει.  Αναφορικά με το ερώτημα της Υπηρεσίας μας 

γιατί ο Οργανισμός επιχορηγούσε την ΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια, η 

Πρόεδρος μας ανέφερε ότι η ΚΕΠΕ είχε, με απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

κατά την ίδρυσή της προσωρινή αναγνώριση, με στόχο τη συμμετοχή της 

Κύπρου στους παραολυμπιακούς αγώνες.  Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες 

που καταβλήθηκαν για να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως 

συνομοσπονδία, αυτό μέχρι και την ίδρυση και της νέας ΚΠΕ δεν κατέστη δυνατό 

και η επιχορήγηση από τον Οργανισμό παραχωρείτο με αποκλειστικό στόχο την 

εκπροσώπηση της Κύπρου σε όλες τις διοργανώσεις του Παραολυμπιακού 

Κινήματος.  O Οργανισμός προτίθεται σε συνεννόηση τόσο με την IPC, αλλά και 

με τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο, να λειτουργήσει τη ΚΠΕ με βάση 

τόσο τη Νομοθεσία του Οργανισμού όσο και τους Κανονισμούς του ∆ιεθνούς 

Κινήματος.  Για τον λόγο αυτό το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 
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18.3.2014 όρισε τριμελή Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται του όλου θέματος 

αποτελούμενη από την Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, 

τον Αντιπρόεδρο και τον νομικό σύμβουλο.   

Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι ο Νόμος επιτρέπει την 

δημιουργία πέραν του ενός αθλητικού φορέα για το ίδιο άθλημα/αντικείμενο και 

εναπόκειται στον Οργανισμό ως η Ανωτάτη Αθλητική Αρχή του τόπου, ποιον 

φορέα θα αναγνωρίσει και ποιον θα επιχορηγήσει και ότι αναγνώριση 

αθλητικού φορέα από τον Οργανισμό δεν συνεπάγεται και την αυτόματη 

επιχορήγηση του από τον Οργανισμό.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μέσα στα 

πλαίσια της ανάγκης για γενικότερη τροποποίηση της υφιστάμενης οικείας 

νομοθεσίας θα τροποποιήσει και αυτό το σημείο του Νόμου. 

(iii) Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητικού Στίβου (ΚΟΕΑΣ).  Οι 

συνολικές πληρωμές προς την ΚΟΕΑΣ για το 2013 ανήλθαν σε €1.425.295, ενώ η 

εγκεκριμένη επιχορήγηση για το 2013 ήταν €1.260.126, δηλαδή καταβλήθηκε 

επιπλέον ποσό ύψους €165.169. Από τον έλεγχο που διεξήγαγε ο ελεγκτικός οίκος 

στην Ομοσπονδία για το 2011, παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 Η Ομοσπονδία διενεργεί μηνιαίες πληρωμές σε τρίτους για διάφορες 

υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχουν γραπτές συμφωνίες και χωρίς να 

προσκομίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τιμολόγια, 

αποδείξεις είσπραξης). 

 ∆εν υπάρχει καταγραμμένη επίσημη πολιτική για τη ζήτηση και 

αξιολόγηση προσφορών για τη διενέργεια των αγορών της Ομοσπονδίας. 

 ∆εν φαίνεται να υπάρχουν κριτήρια που να επεξηγούν τους λόγους 

ένταξης του κάθε αθλητή σε κατηγορίες. Σύμφωνα με το Πρότυπο 

Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Ομοσπονδιών του Οργανισμού, η Ομοσπονδία 

θα πρέπει να καθορίσει πολιτική και το σύστημα (point system) για την 

κατανομή του κονδυλίου κινήτρων αθλητών, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. 

 Η Ομοσπονδία δεν τηρεί επίσημο μητρώο περιουσιακών στοιχείων, 

ούτε διενεργεί τακτική φυσική καταμέτρηση. 
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 Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχουν συγγενικές σχέσεις 

με ένα από τους φυσιοθεραπευτές που συνεργάζεται με την Ομοσπονδία, 

πρακτική που φαίνεται να δημιουργεί καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.  

 ∆εν ζητείται η εκ των προτέρων έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας για τις συμμετοχές των αθλητών σε αποστολές στο εξωτερικό.  

 ∆εν γίνεται έλεγχος των δαπανών που διενεργούνται από το μικρό ταμείο. 

 Όπως φαίνεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΕΑΣ για τα 

έτη 2012 και 2011, προέκυψε έλλειμμα ύψους €38.532 το 2012 και €79.242 

το 2011 σε σύγκριση με πλεόνασμα €76.662 το 2010.  Από τα συνολικά 

έσοδα ύψους €1.687.335 το 2012 (€1.821.560 το 2011), ποσό €1.561.947 

(€1.649.176 το 2011) προέρχεται από τη χορηγία του Οργανισμού.  Τα 

έσοδα από συνδρομές μελών ήταν μόλις €210 το 2011, ενώ το 2012 δεν είχε 

καθόλου εισπράξεις. Τα έξοδα ανήλθαν σε €1.725.867 το 2012 (€1.900.802 

το 2011).  Επίσης, το τραπεζικό παρατράβηγμα κατά την 31.12.2012 

ανερχόταν σε €159.271, €252.043 στις 31.12.2011 και €94.654 στις 

31.12.2010. Ο ελεγκτικός οίκος επεσήμανε την πιθανότητα αύξησης του 

κινδύνου να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και 

εισηγήθηκε όπως η Ομοσπονδία αναθεωρήσει την πρακτική διαχείρισης των 

οικονομικών της πόρων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα εξόφλησης 

των οφειλών της προς τρίτους μέσω περιορισμού των δαπανών και όπως 

καταβάλει προσπάθειες για αύξηση των εσόδων. 

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας για τους λογαριασμούς του 2013, 

παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα σε σχέση με την μισθοδοσία του 

προσωπικού της Ομοσπονδίας: 

 Ο Οργανισμός επιχορηγούσε τη μισθοδοσία και των πέντε υπαλλήλων 

που εργοδοτούσε η Ομοσπονδία, εκ των οποίων οι δύο ήταν διευθυντές 

με αμοιβή €5.121 μηνιαίως έκαστος, πλέον επίδομα φιλοξενίας περίπου 

€450 μηνιαίως. Την 1.2.2013 αφυπηρέτησε πρόωρα η μια διευθύντρια.  

 Κατά τη διάρκεια του 2013 πληρώθηκε στο προσωπικό φιλοδώρημα 

συνολικού ύψους €5.555 και υπερωρίες ύψους €1.530. Σημειώνεται ότι στην 

επιστολή του Οργανισμού προς την Ομοσπονδία ημερ. 12.3.2013, με την 

οποία την πληροφορούσε για την εγκεκριμένη επιχορήγηση Ομοσπονδίας 
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για το 2013, αναφέρεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης των αποδοχών 

του εγκεκριμένου προσωπικού, χωρίς να διευκρινίζεται το ποσό για τον κάθε 

υπάλληλο ξεχωριστά. Με την πρόωρη αφυπηρέτηση της μίας διευθύντριας 

την 1.2.2013, η πραγματική δαπάνη του έτους ήταν μειωμένη σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό, ωστόσο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του 

ημερ. 29.1.2013 αποφάσισε να μην μειώσει την επιχορήγηση των αποδοχών 

του εγκεκριμένου προσωπικού. Όσον αφορά στις επιπρόσθετες δαπάνες για 

φιλοδώρημα και υπερωρίες έμειναν ασχολίαστες από τον Οργανισμό, αφού 

στο σύνολο δεν υπήρχε υπέρβαση του προϋπολογισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως γίνει έλεγχος από τον Οργανισμό σε όλες τις 

Ομοσπονδίες και Σωματεία που επιχορηγούνται όσον αφορά στο οργανόγραμμα (π.χ. 

μεγάλος αριθμός διευθυντών) και στα οικονομικά ωφελήματα (απολαβές, επιδόματα, 

υπερωρίες κ.λπ.) που λαμβάνουν οι υπάλληλοι τους, ώστε να εντοπιστούν οι 

περιπτώσεις που αυτά είναι υπερβολικά ή δεν πρέπει να καταβάλλονται.  

Μετά τον πιο πάνω έλεγχο, ο Οργανισμός θα μπορεί να καθορίσει σε πιο ορθή βάση 

το ύψος της επιχορήγησης των αποδοχών προσωπικού.  Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία 

μας εισηγήθηκε όπως μελετήσει το ενδεχόμενο μείωσης της επιχορήγησης για 

αποδοχές προσωπικού, σύμφωνα με τις μειώσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού 

της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Η Πρόεδρος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός θα προχωρήσει 

σε έλεγχο τόσο στο οργανόγραμμα των ομοσπονδιών όσο και στα οικονομικά 

ωφελήματα του προσωπικού τους και ότι θα τα επανεξετάσει με βάση τα νέα 

οικονομικά δεδομένα. 

(γ) Σωματεία.   

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία χορηγία ύψους €2,8 εκ., 

σε σύγκριση με €3,8 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα ποσά που εγκρίνονται και 

παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως σύμφωνα με την αγωνιστική 

τους αξιολόγηση, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. 

(ii) Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.   

 Μέσω του Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπλέον 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 
2010  2.562.895 
2011  981.802 
2012  599.999 
2013  249.966 

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

μαζί με την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με καταστάσεις του 

Οργανισμού, ανέρχονταν σε €3.639.250 κατά το 2013 (€4.294.904 το 

2012) όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 2013 2012 

 € € 
Επιχορήγηση προς ΚΟΠ - ανάπτυξη βάσης 145.000 145.000 
Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 524.344 543.344 
∆όσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 364.768 364.768 
Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές 147.000 295.000 
ΕΣΥΑΑ 241.213 278.787 
Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 47.668 69.984 
Σχέδιο ταλέντων ομαδικών αθλημάτων -- 55.109 
Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος -- 429.061 
Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων* 467.506 380.000 
Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 638.441 630.602 
Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 2.673 4.000 
Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ και χορηγία προς ΣΤΟΚ 394.750 499.250 
Υποσύνολο 2.973.363 3.694.905 

Ειδική κρατική χορηγία 249.966 599.999 
Αρχή Στοιχημάτων 415.921 -- 

Σύνολο 3.639.250 4.294.904 

*Αναφέρεται ότι, το κράτος καταβάλλει συνολικά για υπερωρίες σε μέλη της Αστυνομίας για 
αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων, εν  μέρει ποσό, το οποίο για το 2013 ανήλθε σε €953.575 
και εν μέρει παραχωρεί ελεύθερο χρόνο. 

(iii)  Οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς Τμήματα/Υπηρεσίες του 

Κράτους. Μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η 

χορηγία που αναλογούσε σε ποδοσφαιρικά σωματεία που είχαν οφειλές σε 

Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους, εμβάστηκε απευθείας από τον Οργανισμό 

στα Τμήματα αυτά, για κάλυψη μέρους των οφειλών των σωματείων. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2013, καταβλήθηκε ποσό €413.484 στο Ταμείο 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων, €125.532 στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και 

€54.937 στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται και ποσά ύψους €26.556 και €2.108 

που, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 17.6.2013, 

έπρεπε να αποκοπούν από ορισμένα προσφυγικά σωματεία της ΚΟΠ και να 

εμβαστούν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων, αντίστοιχα, έναντι των οφειλών τους.  

 Παρατηρήθηκε ότι, αφού στην πιο πάνω επιστολή δεν δόθηκαν οδηγίες για 

το αντίθετο, αποδεσμεύτηκε η επιχορήγηση προς συγκεκριμένο σωματείο 

ποσού ύψους €54.905, ενώ, σύμφωνα με καταστάσεις  του Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων, στις 10.12.2012 όφειλε €1.289.233 και στις 

28.2.2014 όφειλε €2.798.924.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός αποδεσμεύει 

οποιεσδήποτε χορηγίες προς τα σωματεία που έχουν οφειλές στο κράτος μόνο 

κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και ότι την παρακολούθηση των 

οφειλών των σωματείων προς το κράτος την έχει Υπουργείο Οικονομικών. 

(δ) Αθλητικό μητρώο. Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβαίνει 

στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών και τα 

εγγράφει σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

∆ιαπιστώθηκε πως, παρόλο ότι το μητρώο ήταν ενημερωμένο με τις αλλαγές που 

έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία για τις οποίες είχε ενημερωθεί ο 

Οργανισμός, εντούτοις ο Οργανισμός δεν προβαίνει αυτόβουλα σε έλεγχο για να 

διαπιστώσει κατά πόσο τα εγγεγραμμένα σωματεία και οι ομοσπονδίες 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και σε ποια αθλήματα. 

Η νομοθεσία προνοεί επίσης την αναγνώριση αθλητικού σωματείου για 

συγκεκριμένα αθλήματα για σκοπούς απόκτησης του δικαιώματος εγγραφής στην 

αντίστοιχη ομοσπονδία και, ως εκ τούτου, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται και η 

έγκριση πρέπει να παραχωρείται τόσο για το σωματείο αλλά και για κάθε άθλημα 

ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός προέβηκε κατά το έτος 2011 στη 

δημιουργία επιπρόσθετου, ειδικού μητρώου των εγγεγραμμένων σωματείων ανά 

άθλημα. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε, το ειδικό μητρώο δημιουργήθηκε από 

τα στοιχεία που υπάρχουν στο αθλητικό μητρώο με μόνη διαφορά ότι η 
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ταξινόμηση έγινε κατά άθλημα. ∆ιαπιστώθηκε ότι το ειδικό μητρώο δεν ήταν 

ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία με τις 

οποίες ενημερώθηκε το αθλητικό μητρώο. 

Επισημάναμε στον Οργανισμό ότι η επικαιροποίηση του εν λόγω μητρώου, αλλά 

και του αθλητικού μητρώου πρέπει να είναι συνεχής.  

10. Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.   

(α)  Ο Οργανισμός καταβάλλει ετησίως στην Αστυνομία τέλος αστυνόμευσης για 

την κάλυψη μέρους του κόστους υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών, για την 

αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Η αποζημίωση από τον Οργανισμό γι’ 

αυτό τον σκοπό, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  ημερ. 

10.10.2001, ανέρχεται σε £400.000 ή €683.441, ετησίως.  Για το έτος 2013, ποσό 

ύψους €400.000 καταβλήθηκε από τον Οργανισμό στην Αστυνομία για το τέλος 

αστυνόμευσης. Σημειώνεται ότι, το συνολικό χρηματικό κόστος για την υπερωριακή 

απασχόληση αστυνομικών για αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων, για το 

έτος 2013 ανήλθε στις €953.575 και  καταβλήθηκε μέσω του Προϋπολογισμού της 

Αστυνομίας. Πέραν του πιο πάνω χρηματικού ποσού, μέρος της υπερωριακής 

απασχόλησης αποζημιώνεται με παραχώρηση ελεύθερου χρόνου. 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Οργανισμού και του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως περί τα τέλη του 2009, μεταξύ 

άλλων και για το θέμα του κόστους αστυνόμευσης των ποδοσφαιρικών αγώνων, ο 

Οργανισμός εισηγήθηκε όπως εισπράττεται από τα εισιτήρια των αγώνων 

τουλάχιστο ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο για τον σκοπό αυτό, εισήγηση με την 

οποία συμφώνησε και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως αλλά 

διαφώνησε η ΚΟΠ.  Ακολούθησαν διάφορες συναντήσεις με την ΚΟΠ, και βάσει 

συμφωνίας που έγινε τελικά τον Ιούλιο 2010 μεταξύ του Οργανισμού και της ΚΟΠ,  

η συνεισφορά της ΚΟΠ για το τέλος αστυνόμευσης, άρχισε από τον Αύγουστο 

2010 και ισούται με τα δικαιώματα της ΚΟΠ από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τα 

πραγματικά έσοδα που προέκυψαν από τη συνεισφορά της ΚΟΠ για το κόστος 

αστυνόμευσης ανήλθαν στις €72.842 για το έτος 2013, ποσό το οποίο απέχει κατά 

πολύ από το κόστος αστυνόμευσης, αλλά και από τα έσοδα που θα μπορούσε να 

προκύψουν εάν υιοθετείτο η αρχική εισήγηση του Οργανισμού (υπολογίζεται σε 
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τουλάχιστο €500.000, δεδομένου ότι διατίθενται, σύμφωνα με τον Οργανισμό, 

περίπου 500.000 εισιτήρια ετησίως).  

Λόγω των μειώσεων των προϋπολογισμών, στις 19.3.2014, ο Οργανισμός απέστειλε 

επιστολή στην Αστυνομία Κύπρου, με την οποία εισηγήθηκε τον τερματισμό της 

επιχορήγησης αθλητικών εκδηλώσεων από τον Προϋπολογισμό του 2014 και να 

συνεχίσει να καταβάλλει μόνο το ποσοστό της ΚΟΠ. Σε απάντηση της η Αστυνομία 

Κύπρου επικαλείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 42.718, 

ημερ.14.6.1995, βάσει της οποίας, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την αστυνόμευση των ποδοσφαιρικών αγώνων, 

νοουμένου ότι η απαιτούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τα σωματεία/οργανώσεις, 

και ως εκ τούτου, τυχόν τερματισμός της σχετικής επιχορήγησης από τον ΚΟΑ θα 

συνεπάγεται την μη αστυνόμευση των ποδοσφαιρικών αγώνων. Η απόφαση στην 

οποία κάνει αναφορά η αστυνομία έχει τροποποιηθεί με την απόφαση αρ. 54.471, 

ημερ. 10.10.2001, σύμφωνα με την οποία το κόστος αστυνόμευσης θα καταβάλλεται 

από τον Οργανισμό.  Η Yπηρεσία μας θεωρεί ορθό και δίκαιο, υπό τις παρούσες 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες του τόπου μας, όπως ο Οργανισμός εξεύρει τρόπο 

προς εξοικονόμηση του σχετικού κόστους αστυνόμευσης το οποίο στο παρόν στάδιο 

αποτελεί εξ ολοκλήρου κόστος του Κράτους και το οποίο θα έπρεπε να επιβαρύνει 

αποκλειστικά τα σωματεία της ΚΟΠ, ενδεχομένως με σχετική αύξηση, για αυτό το 

σκοπό, στις τιμές των εισιτήριων τους. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, με την έγκριση του 

Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2014, έχει τερματιστεί η υποχρέωσή του να 

καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στην Αστυνομία Κύπρου, και ότι σε σχέση με την 

προσπάθεια εξοικονόμισης του κόστους αστυνόμευσης των ποδοσφαιρικών 

αγώνων, ο Οργανισμός έχει επιχορηγήσει τις διαδικασίες, εκπαίδευση και εξοπλισμό 

των Επιτηρητών σταδίων, θεσμός που με την εφαρμογή του θα μετακυλίσει μέρος 

του κόστους αστυνόμευσης εντός των σταδίων εξ ολοκλήρου στα σωματεία. 

(β) Επιτηρητές σταδίων.   Σύμφωνα με το άρθρο 18(I) του Περί της Πρόληψης 

και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 

(Ν.48(Ι)/2008), «για την παροχή επαρκών υπηρεσιών ασφαλείας αθλητικού χώρου 

και για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης προσλαμβάνονται επιτηρητές, 

των οποίων η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι 

υποχρεώσεις καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα 
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Νόμο. Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, τα προβλεπόμενα στον 

παρόντα Νόμο καθήκοντα και υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται 

από την Αστυνομία». Σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς (Κ.∆.Π. 

536/2012), οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

28.12.2012, για τα πρώτα τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

των Κανονισμών, ο Οργανισμός θα καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των 

επιτηρητών και θα παραχωρεί στα σωματεία τη στολή και αναγκαίο εξοπλισμό 

(Κανονισμός 7(3)). Με βάση τον προαναφερόμενο Κανονισμό, ο Οργανισμός 

δαπάνησε κατά το 2013 ποσό ύψους €75.419, χωρίς όμως να έχει τεθεί ακόμα σε 

εφαρμογή ο θεσμός των Επιτηρητών, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση 

και η εγγραφή στο μητρώο ικανοποιητικού αριθμού επιτηρητών.  

Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του θεσμού θα μειωθεί, τόσο ο αριθμός των 

μελών της Αστυνομίας που θα εργάζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και το κόστος 

των υπερωριών της Αστυνομίας, και κατ’ επέκταση το κόστος για το κράτος, 

καθώς σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η αμοιβή των επιτηρητών θα καταβάλλεται 

από τα σωματεία των ομάδων. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Επιτροπή Επιτηρητών, η οποία συστάθηκε βάσει 

των περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

(Επιτηρητές) Κανονισμών, ημερ. 2.7.2013 και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στις 31.7.2013, επέλεξε αριθμό εκπαιδευτών τους οποίους πληρώνει ο 

Οργανισμός για την εκπαίδευση των επιτηρητών. Η  αμοιβή των εκπαιδευτών 

καθορίστηκε από την Επιτροπή στις 2.7.2013 σε €15/ώρα εκπαίδευσης.  

Στις 2.12.2013, η πιο πάνω Επιτροπή, αποφάσισε την αύξηση της αμοιβής των 

εκπαιδευτών από €15/ώρα  σε €20/ώρα, η οποία όμως, μέχρι την ημερομηνία 

ελέγχου δεν είχε εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερ. 23.12.2013, διαφώνησε με την απόφαση της 

Επιτροπής Επιτηρητών για αύξηση της αμοιβής των εκπαιδευτών και επισήμανε ότι 

θεωρεί αντιδεοντολογικό το γεγονός ότι αρκετά από τα μέλη της Επιτροπής είναι και 

εκπαιδευτές, οι οποίοι αποφάσισαν ουσιαστικά να δώσουν αύξηση στον εαυτό τους. 

Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτές είναι υπάλληλοι του Οργανισμού 

πληρώθηκαν με το ποσό των €20/ώρα, ενώ όσοι δεν είναι υπάλληλοι με €15/ώρα 
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και συμπεριλήφθηκε πιστωτής στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 για την 

αύξηση των €5/ώρα, για λόγους που δεν γνωρίζουμε.  

Ο πιο πάνω χειρισμός δεν βρίσκει την Υπηρεσία μας σύμφωνη, αφού η εν λόγω 

αύξηση δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

Εισηγηθήκαμε όπως τα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάποιους 

εκπαιδευτές αποκοπούν άμεσα από επόμενες πληρωμές προς αυτούς. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο θεσμός έχει 

τεθεί σε εφαρμογή από την τελευταία αγωνιστική του παγκυπρίου πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου, δηλαδή στις 31.5.2014 και έκτοτε, στο μητρώο έχει εγγραφεί 

ικανοποιητικός αριθμός επιτηρητών και μάλιστα έχει εξασφαλιστεί και έγκριση από 

τον Επίτροπο Προσωπικών ∆εδομένων.  

Όσον αφορά στο θέμα της αμοιβής των εκπαιδευτών, η Πρόεδρος του Οργανισμού 

μάς πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη διαφωνία του με 

το χειρισμό που έγινε για το συγκεκριμένο ζήτημα από την αρμόδια Επιτροπή, και 

παρόλα αυτά, και ενόψει του ότι η Επιτροπή μετά τη λήψη της απόφασης ημερ. 

23.12.2013 επαναβεβαίωσε τη δική της απόφαση και ότι ο Οργανισμός 

υποχρεούται με βάση τους Κανονισμούς για τους Επιτηρητές σταδίων να καταβάλει 

το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών και/ή των εκπαιδευτών, και ότι η Επιτροπή 

κέκτηται εξουσίας απ’ ευθείας από το Νόμο να χειριστεί το ζήτημα αυτό, δεν μένει 

επιλογή στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού παρά να εγκρίνει την εν λόγω 

αύξηση, παρά τη διαφωνία του, συμμορφούμενο με τους Κανονισμούς. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι εφόσον ο Οργανισμός καταβάλλει το κόστος 

εκπαίδευσης για τα τρία πρώτα χρόνια (δηλαδή από 28.12.2012), έχει το δικαίωμα 

να εγκρίνει τα ποσά που πληρώνει. 

11. Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης. 

(α) Παρακολούθηση αθλητών.  Το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) 

εφαρμόστηκε τον Ιούλιο 1991 και είχε ως σκοπό όπως οι αθλητές οι οποίοι «με τις νίκες 

τους προάγουν τον αθλητισμό και προβάλλουν την Κύπρο στο εξωτερικό, 

αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα...». Οι αθλητές τοποθετούνταν σε ανάλογη 

μισθολογική κλίμακα και πληρώνονταν από τον Οργανισμό, μέσω της οικείας 

ομοσπονδίας, ανάλογα με τους αγώνες και τη θέση που εξασφάλιζαν. Οι αθλητές 

θεωρούνταν «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας» όσο χρονικό διάστημα κρινόταν αναγκαίο 
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για συνέχιση της αθλητικής τους καριέρας. Το ΣΕA έπαψε να εφαρμόζεται για νέους 

αθλητές από τον Φεβρουάριο 2003 και στη θέση του λειτούργησε Σχέδιο Υψηλών 

Παροχών.  Σήμερα υπάρχουν 22 αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ (2 ενταγμένοι είχαν 

αποχωρήσει από το ΣΕΑ σε προηγούμενα έτη και εργοδοτούνται από τον Οργανισμό). 

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

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

ενταγμένου αθλητή.  

Ενώ σκοπός του ΣΕΑ είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών και προνοεί 

με σαφήνεια ότι «οι επωφελούμενοι από το Σχέδιο, μετά το πέρας της αθλητικής τους 

καριέρας, τοποθετούνται σε υπηρεσία σε θέση που θα κρίνει ο ΚΟΑ σε συνεργασία με 

την ομοσπονδία, έχουσα σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση τους, διαπιστώθηκε 

ότι υπήρχαν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το «ελεύθερο τακτικής υπηρεσίας» τους 

είχε τερματιστεί, δεν απασχολούνται πλήρως ή καθόλου, ενώ αμείβονται κανονικά. 

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός κατά το 2013, το πρόβλημα της 

πλήρους απασχόλησης όλων των ενταγμένων αθλητών, δεν έχει επιλυθεί ακόμη, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 

(ΚΟΕΑΣ) και στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ημερ. 17.9.2013, έγινε συνάντηση με εκπροσώπους της ΣΚΟΚ και της ΚΟΕΑΣ 

κατά την οποία η ΚΟΕΑΣ ανέφερε ότι δεν μπορεί να απασχολήσει 2 αθλητές. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός,  για 2 αθλητές που  

βρίσκονται στην Ελλάδα και τους έχουν δοθεί ειδικά καθήκοντα προπονητών και 

συντονιστών, βάσει των προνοιών της διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα, 

εξακολουθεί να μην δικαιολογείται πλήρες ωράριο.   

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της ΣΚΟΚ ημερ. 4.9.2013, η Ομοσπονδία εξακολουθεί 

να εμμένει στη θέση της ότι ένας ενταγμένος αθλητής δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε 

από τη Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας, ούτε από την Ομοσπονδία. 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στον πιο πάνω ενταγμένο αθλητή που δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί, η ΣΚΟΚ τον ενημέρωσε στις 5.4.2013 ότι δεν θα του καταβάλουν τον μισθό 

του Μαρτίου 2013. Ο αθλητής απέστειλε επιστολή,  ημερ. 8.4.2013, στην ΣΚΟΚ με 

κοινοποίηση στον Οργανισμό, μέσω δικηγόρου, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι η μη 

καταβολή μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα και αναφέροντας ότι θα προβεί σε όλα τα 
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απαραίτητα διαβήματα. Η ΣΚΟΚ αποφάσισε τη μη καταβολή μισθού βασιζόμενη σε 

επιστολές του Οργανισμού, ημερ. 7.2.2013 και 7.3.2013, προς αυτή με τις οποίες τους  

ενημέρωσε ότι σύμφωνα με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρία του 

ημερ. 21.12.2012, θα πρέπει να καταθέσουν στον Οργανισμό για κάθε αθλητή τα 

καθήκοντα, το πλήρες ωράριο και τους τρόπους ελέγχου τόσο του ωραρίου όσο και των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Στην ίδια συνεδρία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ότι για οποιονδήποτε αθλητή δεν ικανοποιούνται όλες οι πιο πάνω 

απαιτήσεις, δεν θα εκταμιεύεται κανένα ποσό για τη μισθοδοσία του. Εντούτοις, στη 

συνεδρία, ημερ. 25.7.2013, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναίρεσε την προηγούμενη 

απόφασή του και αποφάσισε ότι δεν φέρει ένσταση για την καταβολή μισθού στον 

συγκεκριμένο αθλητή και να του ανατεθούν καθήκοντα. Στη συνέχεια, στάληκε επιστολή 

στην ΣΚΟΚ, ημερ. 26.7.2013, για αποκατάσταση της πληρωμής των μισθών του εν 

λόγω αθλητή και ζητήθηκε και πάλι από την ΣΚΟΚ να ενημερώσει τον Οργανισμό κατά 

πόσο μπορεί να τον εργοδοτήσει. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ΣΚΟΚ με επιστολή 

της, ημερ. 4.9.2013, ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι τόσο η ΣΚΟΚ όσο και η Σκοπευτική 

Οργάνωση Λευκωσίας δεν είναι σε θέση να τον εργοδοτήσουν. Για το λόγο αυτό ο 

Οργανισμός με επιστολή του προς τον εν λόγω αθλητή, ημερ. 15.10.2013, τον 

ειδοποίησε να παρουσιαστεί άμεσα στον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας  ο οποίος 

όμως όχι μόνο δεν παρουσιάστηκε, αλλά απέστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου προς την 

ΣΚΟΚ με την οποία ζήτησε να εργοδοτηθεί μόνο ως προπονητής στην ΣΚΟΚ. 

Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού (ΥΠΠ) με τον Οργανισμό, για το ΣΕΑ στις 25.10.2013, οι εκπρόσωποι 

του ΥΠΠ ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι το «ΣΕΑ είναι ιδιαίτερα προβληματικό λόγω 

του ότι δεν θεσμοθετήθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ τα κριτήρια 

και οι διαδικασίες εφαρμογής του μεταβάλλονταν ανάλογα με την κρίση του 

εκάστοτε ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού». 

Μετά από αίτημα του ΥΠΠ, με επιστολή του ημερ. 15.1.2014, όπως γίνουν οι δέουσες 

ενέργειες από τον Οργανισμό για να ενημερωθεί το ΥΠΠ, μεταξύ άλλων,  για το ύψος 

των συνολικών απολαβών από το Κράτος ανά έτος όλων των αθλητών που βρίσκονται 

ενταγμένοι στο ΣΕΑ, να εντοπιστούν οι αθλητές οι οποίοι έχουν αποκατασταθεί 

επαγγελματικά και δεν χρήζουν πλέον στήριξης από το κράτος, να διερευνηθεί το 

ενδεχόμενο απασχόλησης των αθλητών στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΓΟ, του 

Προγράμματος Εκγύμνασης της Εθνικής Φρουράς, στον ίδιο τον Οργανισμό και  
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οπουδήποτε αλλού κρίνει  και να μην ενταχθούν, στο παρόν στάδιο, νέοι αθλητές στο 

σχέδιο, ο Οργανισμός ενημέρωσε το ΥΠΠ με  επιστολή του, ημερ. 9.4.2014, ότι οι 22 

αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ έχουν λάβει διαχρονικά από τον Οργανισμό το συνολικό 

ποσό των €7.509.967 ως μισθοδοσία (από το 1992) και το συνολικό ποσό των 

€2.420.958 ως χαριστικές παροχές (από το 1990). Σημειώνεται ότι μόνο για το 2013 το 

κόστος του ΣΕΑ ανήλθε σε €837.745 (μισθός+συνεισφορές εργοδότη). Επίσης, στην εν 

λόγω επιστολή αναφέρεται ότι το ενδεχόμενο απασχόλησης των εν λόγω αθλητών σε 

Προγράμματα του Οργανισμού θα εξεταστεί σε συνάρτηση με τις απαντήσεις που θα 

ληφθούν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), στην οποία αποτάθηκε το 

ΥΠΠ με την επιστολή του ημερ. 3.2.2014, αναφέροντας ότι μελετά το ενδεχόμενο 

υποβολής στο Υπουργικό Συμβούλιο μιας αναθεωρημένης Πρότασης, η οποία, με 

συγκεκριμένα σύγχρονα αξιοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες, θα εξασφαλίζει και 

διαχωρίζει: (α) την οικονομική στήριξη των αθλητών κατά την διάρκεια της αθλητικής τους 

καριέρας και  (β) την επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της 

αθλητικής τους καριέρας. Ως εκ τούτου, το ΥΠΠ ζήτησε από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

να υποβάλει απόψεις σχετικά με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας ή τροποποίηση της 

υφιστάμενης, με τη συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας έτσι ώστε οι αθλητές υψηλών 

επιδόσεων, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο, το οποίο αναγνωρίζεται από την ΕΕΥ, να 

διεκδικούν θέση στη ∆ημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.   

Σημειώνεται όμως ότι, η ΕΕΥ, με επιστολή της ενημέρωσε το ΥΠΠ ότι 

οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, για να συμπεριληφθεί 

πρόνοια ούτως ώστε οι αθλητές υψηλών επιδόσεων να διεκδικούν θέση στη 

∆ημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία,  η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άνιση 

μεταχείριση των υποψηφίων που βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους πίνακες 

διοριστέων, δεν την βρίσκει σύμφωνη. 

Η Υπηρεσία μας αναμένει ότι ο Οργανισμός θα λάβει άμεσα μέτρα για επίλυση του 

προβλήματος.  Θεωρούμε απαράδεκτο, ιδίως εν καιρώ οικονομικής κρίσης, να 

αμείβονται άτομα χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο ή ακόμα και χωρίς να  

απασχολούνται καθόλου και αναμένουμε ότι ο Οργανισμός θα ελέγξει αμέσως ότι τα 

ενταγμένα στο ΣΕΑ άτομα εργοδοτούνται πλήρως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Σχεδίου. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης εργοδότηση των ενταγμένων 

αθλητών, τότε θα πρέπει να τερματιστεί η αμοιβή όσων δεν μπορούν να απασχοληθούν.  
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Σημειώνεται ότι στις 8.4.2014 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση 

νέας ad-hoc Επιτροπής για να ετοιμάσει νέα ολοκληρωμένη εισήγηση εντός 15 

ημερών αναφορικά με νέο σχεδιασμό της επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο σχεδιασμός και οι πάρα 

πολλές τροποποιήσεις του δεν επιτρέπουν μια σαφή, κοινά αποδεκτή ερμηνεία 

του καθεστώτος εργοδότησης των ενταγμένων αθλητών και ότι έγιναν πολλές και 

διάφορες προσπάθειες από τον Οργανισμό για την πλήρη εργοδότηση όλων των 

ενταγμένων αθλητών χωρίς επιτυχία.  

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι το θέμα αυτό, αν και δεν θεωρείται 

περίπλοκο, εκκρεμεί εδώ και χρόνια και συνεπώς αναμένει την άμεση επίλυσή του. 

(β) Νέες εντάξεις στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης μετά το 

2003. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ΣΕΑ καταργήθηκε το 2003 και στη 

θέση του λειτούργησε Σχέδιο Υψηλών Παροχών, βάσει του οποίου οι αθλητές και 

οι προπονητές λαμβάνουν για την επιτυχία τους ένα εφάπαξ χαριστικό ποσό. 

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

μετονομάστηκε σε Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, με μειωμένα τα ποσά παροχών. 

Στο Σχέδιο Χαριστικών Παροχών συμπεριλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την 

οποία «τυχόν επαγγελματική αποκατάσταση αθλητών παρέχεται με ειδική 

απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αφού εξεταστούν όλα τα 

δεδομένα που θα παρουσιάζονται ενώπιον του», χωρίς ωστόσο, να έχει ληφθεί 

απόφαση για επαναδραστηριοποίηση του ΣΕΑ.  Ως αποτέλεσμα αυτής της 

δυνατότητας, αθλητές απολαμβάνουν τόσο τις χαριστικές παροχές όσο και την 

μακροχρόνια αμοιβή τους μέσω του ΣΕΑ. 

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

κατά το 2013 δεν έγινε καμία ένταξη.  Αναφέρεται ότι ο Οργανισμός έλαβε αίτημα 

από αθλήτρια της ΚΟΕΑΣ για επαγγελματική αποκατάσταση. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός ταυτόχρονα 

με την εξέταση του ΣΕΑ θα προχωρήσει και σε επανεξέταση των χαριστικών 

παροχών που παραχωρούνται σε αθλητές.  Επίσης, μας διαβεβαίωσε ότι ο 

Οργανισμός δεν θα εντάξει οποιοδήποτε νέο αθλητή στο ΣΕΑ προτού ληφθεί 

τελική απόφαση για τον εν λόγω σχεδιασμό. 
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(γ) Ποσά που παραχωρήθηκαν σε ενταγμένους στο ΣΕΑ εν ενεργεία 

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

Οργανισμό χρηματικά ποσά για την προετοιμασία τους καθώς επίσης και 

χαριστικές παροχές ανάλογα με τις αθλητικές τους επιτυχίες,  επιπρόσθετα του 

μισθού τους ως «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας». Ως παραδείγματα αναφέρονται 

οι περιπτώσεις αθλητή της ΚΟΕΑΣ και αθλητή της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής 

Ομοσπονδίας (ΚΙΟ), οι οποίοι έλαβαν κατά τα έτη 2012 και 2013, είτε απευθείας 

από τον Οργανισμό είτε  μέσω των Ομοσπονδιών τους με επιχορήγηση από τον 

Οργανισμό, τα ακόλουθα ποσά: 
 

 Αθλητής ΚΟΕΑΣ  Αθλητής ΚΙΟ 
Είδος αμοιβής για το έτος 2013 €  € 
ΣΕΑ 31.715  50.994 
Χαριστικές παροχές ---  135.316 
Μηνιαίες παροχές (ετήσιο ποσό) 4.950  7.200 
Προπονητικές προετοιμασίες Υψηλής Επίδοσης 4.106  9.500 
Κίνητρα (επιχορήγηση ΚΟΑ μέσω Ομοσπονδίας) ---  3.085 
Εξειδικευμένη προετοιμασία (επιχορήγηση ΚΟΑ 
μέσω Ομοσπονδίας) 

2.006  13.000 

Εξειδικευμένη προετοιμασία από Ομοσπονδία ---  534 
∆ιεθνείς συμμετοχές (επιχορήγηση ΚΟΑ μέσω 
Ομοσπονδίας) 

 
--- 

  
59.094 

ΣΥΝΟΛΟ 42.777*  278.723 
    

Είδος αμοιβής για το έτος 2012    
ΣΕΑ 31.715  13.352 
Χαριστικές παροχές 92.344  --- 
Μηνιαίες παροχές (ετήσιο ποσό) 6.300  6.300 
Προπονητικές προετοιμασίες Υψηλής Επίδοσης 12.000  12.000 
Κίνητρα (επιχορήγηση ΚΟΑ μέσω Ομοσπονδίας) 35.000  2.099 
Εξειδικευμένη προετοιμασία (επιχορήγηση ΚΟΑ 
μέσω Ομοσπονδίας)       

 
17.329 

  
3.850 

Εξειδικευμένη προετοιμασία (ΚΟΕ) 1.608  --- 
∆ιεθνείς συμμετοχές (επιχορήγηση ΚΟΑ μέσω 
Ομοσπονδίας) 

---  --- 

ΣΥΝΟΛΟ 196.296  37.601 

* Σημειώνεται ότι η ΚΟΕΑΣ δεν έχει υποβάλει ακόμα την κατάσταση εξόδων για το τελευταίο τρίμηνο του 
2013 και ως εκ τούτου τα έξοδα για την εν λόγω περίοδο δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω κατάσταση. 

 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ποσών που λαμβάνουν οι προαναφερόμενοι αθλητές, 

υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτοί λαμβάνουν ποσά και από άλλες πηγές π.χ. από 

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

διαφημίσεις. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε να απαιτείται από τον Οργανισμό όπως 

οι αθλητές στους οποίους παραχωρεί χορηγία δηλώνουν τις χορηγίες που 

λαμβάνουν από άλλες πηγές. Επίσης, θεωρούμε ότι οι αμοιβές που 
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παραχωρούνται θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και ότι θα πρέπει να 

τεθούν οροφές στις ετήσιες αμοιβές κάθε αθλητή. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα μελετήσει 

την εισήγηση της Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες αλλά 

και το επίπεδο τόσο του αθλητή όσο και του αθλήματος.   

12. Προγράμματα. 

(α)  Σχέδιο Ταλέντων. Το Σχέδιο αφορά στα έξοδα λειτουργίας και εφαρμογής 

του προγράμματος που σκοπό έχει τον εντοπισμό νέων ταλέντων και την 

αξιοποίησή τους στα αντίστοιχα αθλήματα για μελλοντικές διεθνείς διακρίσεις. 

Για το εν λόγω Σχέδιο προϋπολογίστηκε, για το έτος 2013, ποσό €219.000 και  

δαπανήθηκε ποσό  €223.012. Η υπέρβαση έχει καλυφθεί από μεταφορές από 

άλλα κονδύλια. Το 2012 η δαπάνη ήταν ύψους €429.322. 

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. Το Σχέδιο λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων μέσα από τα οποία επιλέγονται οι καλύτεροι αθλητές ολυμπιακών 

αθλημάτων και τοποθετούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την επίδοσή τους 

και άλλες παραμέτρους/κριτήρια που είναι δημοσιοποιημένα με σκοπό την 

προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Aγώνες και τις ενδιάμεσες μεγάλες 

διοργανώσεις όπως Παγκόσμια πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκοί αγώνες κ.λπ. 

Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προνοούνται οικονομικές παροχές σε αθλητές και 

προπονητές ενταγμένους στο Σχέδιο. 

Κατά το 2013 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό €393.595  από το οποίο ποσό €142.592 

αφορά σε εξειδικευμένες προετοιμασίες, σε σχέση με €574.593 το 2012 (μείωση 31,5%). 

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

με το πιο πάνω σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2013 ύψους €1.325.000 

(2012: €1.250.000). Οι πραγματικές δαπάνες για το 2013 ανήλθαν σε €1.331.619 

(2012: €1.529.534). Η υπέρβαση έχει καλυφθεί από μεταφορές από άλλα κονδύλια. 

(δ)  Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ)  και Πρόγραμμα Εθνικής Φρουράς (ΕΦ). 

(i) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα συμμετοχής στα 

προγράμματα ΑΓΟ και ΕΦ ανήλθαν σε €1.094.199, σε σύγκριση με 

€1.136.990 το 2012  (μείωση κατά €42.791 ή 3,8%). 
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(ii) Έξοδα.  Σχετικά με τα πιο πάνω προγράμματα εγκρίθηκε Προϋπολογισμός 

για το 2013 ύψους €2.443.690 (2012: €2.673.904). Οι πραγματικές δαπάνες 

για το 2013 ανήλθαν σε €2.519.136 σε σύγκριση με €2.755.758 το 2012 

(μείωση κατά €236.622 ή 8,6%). Η υπέρβαση των €75.446 του 2013 

καλύφθηκε με μεταφορές από άλλα κονδύλια και με μεταφορά από το 

Αποθεματικό. 

Η μείωση της δαπάνης του 2013 σε σύγκριση με το 2012 οφείλεται κυρίως 

στον μειωμένο Προϋπολογισμό. 

13. ∆ημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2013 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €2.533.757 και αναθεωρήθηκε σε €2.499.777. ∆απανήθηκε ποσό 

ύψους €1.917.691 ή το 77% του αναθεωρημένου ποσού. 

Από το πιο πάνω αναθεωρημένο ποσό, ποσά ύψους €18.641 (2012: €201.639) 

και €396.318 (2012: €240.900) προϋπολογίστηκαν για τα Μικρά Αναπτυξιακά 

Έργα και τον Κοινωνικό Αθλητισμό, αντίστοιχα. Η δαπάνη τους ανήλθε σε €18.641 

ή 100% και σε €284.002 ή 72%, αντίστοιχα.  

Επίσης, προϋπολογίστηκε ποσό €596.563 για αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων 

έργων με δήμους και κοινότητες και αθλητικούς φορείς, από το οποίο δαπανήθηκε 

ποσό €563.997 ή 95%.    

Σύμφωνα με πληροφόρηση που μας είχε δοθεί παλαιότερα από τον Οργανισμό 

και σύμφωνα με τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 18.6.2013, οι 

αθλητικοί χώροι που δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής είναι οι ακόλουθοι: 

Ιδιόκτητοι χώροι. 

Βοηθητικά γήπεδα Μακαρίου Σταδίου 

Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας 

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά γήπεδα του Μακαρίου Σταδίου έγιναν ενέργειες εκ 

μέρους του Οργανισμού, για έκδοση της εν λόγω άδειας με απευθείας ανάθεση σε 

συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τις Τεχνικές 
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Υπηρεσίες του Οργανισμού, έχει υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση της 

πολεοδομικής άδειας.  

Όσον αφορά στο Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας, η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς 

πληροφόρησε ότι το κτίριο όταν αρχικά κατασκευάστηκε ως δημόσιο κτίριο το 1975 και 

ανήκε στο Υπουργείο Εργασίας δεν είχε άδεια οικοδομής και ότι ο Οργανισμός το 

ανάλαβε το 1992. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι, όταν το 2009 αποφασίστηκε η 

αναβάθμισή του, υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά 

παρέκκλιση η οποία εκδόθηκε το 2012 και ότι ετοιμάζεται η αίτηση για έκδοση άδειας 

οικοδομής. 

Όσον αφορά στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, η Πρόεδρος του 

Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι υποβλήθηκε αίτηση για εξασφάλιση 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση η οποία ακόμη εξετάζεται. 

Μη ιδιόκτητοι χώροι  

Κολυμβητήριο Λευκωσίας – το διαχειρίζεται ο ΚΟΑ 

Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος 

Βοηθητικά γήπεδα Ομόνοιας 

Όσον αφορά στο Κολυμβητήριο Λευκωσίας, το οποίο ανήκει στον ∆ήμο 

Λευκωσίας (ανεγέρθηκε πριν το 1989) και χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό, η 

Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  θα ζητηθεί γραπτώς από τον 

∆ήμο πληροφόρηση κατά πόσον υπάρχει άδεια οικοδομής και ότι η εξασφάλιση 

των διαφόρων αδειοδοτήσεων αφορά τους ιδιοκτήτες των Αθλητικών Χώρων και 

ότι ο Οργανισμός τους αποστέλλει επιστολές για συμμόρφωση με τις νομοθεσίες.  

Ωστόσο, με βάση τα κριτήρια του Οργανισμού, είναι υποχρέωση του Οργανισμού 

να βεβαιωθεί ότι έχουν εξασφαλιστεί τόσο η πολεοδομική άδεια όσο και η άδεια 

οικοδομής, προτού αυτός καταβάλει οποιαδήποτε επιχορήγηση. 

Άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι. 

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι 

διαθέτουν άδειες οικοδομής. 

Σημειώνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγω του ότι ο Οργανισμός ασκεί έλεγχο 

ως προς την έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής που αποτελεί 
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προϋπόθεση για να δοθεί επιχορήγηση από τον Οργανισμό, οι χώροι που 

επιχορηγήθηκαν, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, διαθέτουν τις πιο πάνω άδειες.  

(γ)  Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης. Την 1.8.2011 τέθηκε σε ισχύ η 

εφαρμογή της πρόνοιας του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας 

στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008. Σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, μέχρι 

την 1.8.2011, έπρεπε, μεταξύ άλλων, τα γήπεδα Α΄ κατηγορίας να διαθέτουν 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. 

Σε όλα τα στάδια Α΄ κατηγορίας εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης. 

Επίσης, για τις κλειστές αίθουσες, στον πιο πάνω αναφερόμενο Νόμο του 2008, 

προνοείτο όπως το σύστημα τοποθετηθεί στις αίθουσες που διαθέτουν 

περισσότερες από 2.000 θέσεις.  

Λόγω, όμως, της άσχημης οικονομικής κατάστασης, μετά από αίτημα του 

Οργανισμού, αναστάληκε η εφαρμογή  του Νόμου από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων, μέχρι τον Μάιο του 2014. Όπως πληροφόρησε την Υπηρεσία μας 

ο Οργανισμός, καταβάλλονται προσπάθειες για εξασφάλιση νέας αναστολής της 

εφαρμογής του Νόμου. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 5.6.2014 ότι ο Οργανισμός 

και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες για εκ νέου νομοθετική 

ρύθμιση του ζητήματος. 

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

Αθλητισμού Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(2)(ε), το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο  κέκτηται αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα 

αθλητικά και γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 

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

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

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

σωματειακό αθλητισμό ή τον υψηλό αθλητισμό που χρησιμοποιούνται από 

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

Όπως διαπιστώνεται από τον δεκαετή στρατηγικό σχεδιασμό που ετοιμάστηκε 

από τον Οργανισμό για την περίοδο 2011-2020, ο ένας από τους δύο 
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στρατηγικούς του στόχους είναι η «ανάπτυξη διευρυμένων αθλητικών 

προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με στόχο την υγεία των πολιτών, 

ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο». Τα μέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού θα 

είναι η επιχορήγηση, κάθε έτος, 10 έργων Κοινωνικού Αθλητισμού.  

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Αθλητισμός, το οποίο εφαρμόστηκε το 2004 και το 

οποίο αναμενόταν ότι θα συμβάλει στην εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, 

στηρίζεται στην προθυμία και δυνατότητα των ∆ήμων για την εφαρμογή του, και 

μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, 

ενώ τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού και όχι στο ευρύ κοινό. 

Τα έργα που ανεγείρει ο Οργανισμός, αναμενόταν ότι θα συνέβαλλαν στην 

αναβάθμιση του μαζικού αθλητισμού, όπως το ΓΣΟ, του οποίου το κόστος 

ανέγερσης ανήλθε σε €4,63 εκ. περίπου. Παρά το μεγάλο κόστος του, η συμβολή 

στο σκοπό αυτό είναι ελάχιστη αφού όπως φαίνεται, λόγω του καθεστώτος που 

έχει αποφασιστεί, χρησιμοποιείται πολύ λίγο από το κοινό. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, για κάποιους χώρους 

όπως και το ΓΣΟ, για το οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω, ο Οργανισμός θα 

επανεξετάσει τρόπους χρήσης των χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση τους στον 

τομέα του μαζικού αθλητισμού. 

(ε) Γ.Σ.Ο. Για τη χρήση του Γ.Σ.Ο., που αναφέρεται πιο πάνω, το ΤΕΠΑΚ 

καταβάλλει ποσό €60.000 + ΦΠΑ ετησίως προς τον ∆ήμο Λεμεσού, ο οποίος, με 

βάση συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης, που υπογράφηκε στις 29.7.2009 

μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου, έπρεπε να καταβάλλει στον Οργανισμό 

€30.000 + ΦΠΑ ετησίως. Στη συνέχεια ο ∆ήμος, με βάση άλλη συμφωνία που 

υπογράφηκε στις 29.7.2009 μεταξύ των πιο πάνω συμβαλλόμενων μερών, ο 

Οργανισμός θα παρείχε οικονομική βοήθεια ή/και χορηγία στον ∆ήμο ύψους 

€34.500 ή/και το ποσό και το ΦΠΑ που θα καταβάλλει ο ∆ήμος στον Οργανισμό 

με βάση τη συμφωνία για παραχώρηση άδειας χρήσης. Σημειώνεται ότι μέχρι 

σήμερα ο ∆ήμος δεν κατέβαλε, αλλά ούτε και εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό 

στον/από τον Οργανισμό. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, επίκειται αλλαγή στις πιο 

πάνω συμφωνίες, ώστε τα ποσά να είναι εικονικά. Μέχρι το τέλος του ελέγχου δεν 

υπογράφηκαν οι τροποποιημένες συμφωνίες.  
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Έγινε συνάντηση μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου Λεμεσού, στις 16.4.2014, 

στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα πιο κάτω:  

(i) το ποσό που καταβάλλει το ΤΕΠΑΚ είναι καθαρά για την συντήρηση του χώρου, 

(ii) ο  πιο πάνω χώρος υπάρχει για τους νόμιμους πολίτες και 

(iii) στο ΤΕΠΑΚ, δόθηκε απόκλιση λόγω του ότι δεν είχαν εγκαταστάσεις. 

Ο Οργανισμός ζήτησε από τον ∆ήμο εμπεριστατωμένη μελέτη/αιτιολόγηση της 

συμφωνίας μεταξύ Οργανισμού και ∆ήμου Λεμεσού, ώστε να μπορέσει ο 

Οργανισμός με τη σειρά του, να πληροφορήσει σχετικά την Υπηρεσία μας. 

Καταληκτικά αποφασίστηκε όπως τα δύο μέρη προβληματιστούν με τα πιο πάνω 

και εξεύρουν τρόπους για (i) να παραμείνει η φιλοσοφία της δημιουργίας του 

χώρου/αθλητικού πάρκου να είναι ανοικτό στο κοινό και (ii) να διασφαλιστεί 

αύξηση εσόδων την οποία να επωφελούνται και τα δύο μέρη, δηλαδή ο 

Οργανισμός και ο ∆ήμος, και όπως μελετήσουν τα πιο πάνω και επανέλθουν για 

τελική διευθέτηση. 

Στις 10.4.2014 στάληκε επιστολή από το ΤΕΠΑΚ, στην οποία αναφέρεται το 

ενδιαφέρον του να αναλάβει τη διαχείριση όλου του χώρου του Φυτίδειου και να 

εγκαταστήσει εκεί τις βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις του, οι οποίες πέραν από την 

χρήση των φοιτητών θα είναι ανοικτές για το κοινό σε ώρες που θα καθορίζονται 

από τον Οργανισμό και το ΤΕΠΑΚ. Η πιο πάνω επιστολή θα υποβληθεί μαζί με το 

πρακτικό της συνάντησης με το ∆ήμο που πραγματοποιήθηκε στις 16.4.2014, στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό δράσης.  

(στ) Κριτήρια επιχορήγησης.  Εντοπίστηκαν και πάλι περιπτώσεις για τις 

οποίες το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση έργων παρόλο ότι οι 

αθλητικοί φορείς δεν τήρησαν τις διαδικασίες του Οργανισμού. Σε μερικές δε, 

περιπτώσεις, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ακολούθησε την πρακτική να επιχορηγεί 

τους φορείς που δεν τήρησαν τις διαδικασίες του Οργανισμού με μειωμένο 

ποσοστό ύψους 49%. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η πιο πάνω πρακτική 

ακολουθείται λόγω παρερμηνείας από τον Οργανισμό των άρθρων 20 και 81 της 

Νομοθεσίας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς/προσφορές (Ν.12(Ι)/2006), 

σύμφωνα με τα οποία για «Συμβάσεις έργων οι οποίες επιδοτούνται άμεσα με 

ποσοστό άνω του 50% …» πρέπει να εφαρμόζεται η εν λόγω νομοθεσία. Το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, λανθασμένα  θεωρεί ότι στις περιπτώσεις που ο φορέας δεν 
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ακολουθήσει την πιο πάνω νομοθεσία, δικαιούται επιχορήγηση κάτω του 50%. Ως 

παράδειγμα αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. 

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει επιχορήγηση συνολικού ύψους €13,3 εκ. 

για το γήπεδο των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και επιχορήγηση ύψους €8,5 

εκ. για το γήπεδο του σωματείου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Στις 10.5.2013, τα τρία Σωματεία, πληροφόρησαν τον Οργανισμό για την 

απόφασή τους να ανεγερθεί ένα κοινό γήπεδο και για τα τρία σωματεία, 

υποβάλλοντας παράλληλα και αίτημα για άμεση χρηματοδότηση του εν λόγω 

έργου. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συζήτησε το θέμα στις 

21.5.2013 και επαναβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση ημερ. 8.4.2010, για 

δημιουργία νέου κοινού ποδοσφαιρικού γηπέδου «με κάλυψη του συνολικού 

κόστους από τον Οργανισμό και βάσει επιχορηγούμενων εργασιών που 

απορρέουν από τα υφιστάμενα εγκεκριμένα κριτήρια … για τη δημιουργία 

ποδοσφαιρικών γηπέδων Α΄ κατηγορίας». Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

θεώρησε την ανέγερση του εν λόγω γηπέδου ως επείγουσα ανάγκη, αλλά για 

την υλοποίηση του θα έπρεπε να εξευρεθεί χρηματοδότηση. 

Το θέμα απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και στη 

συνεδρία του ημερ. 23.12.2013, κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι «θα 

επιχορηγήσει το συνολικό κόστος κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στη 

Λεμεσό» και αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 Να αναλάβει ανέκκλητα την επιχορήγηση της αποπληρωμής του 

δανείου με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Υπουργικού Συμβουλίου, αν χρειάζεται, με πρόσθετη χορηγία που θα 

παραχωρείται από το κράτος στον Οργανισμό. 

 Η χορηγία για την κατασκευή του γηπέδου θα εμβάζεται απευθείας στη 

δανειοδότρια εταιρεία. 

 Οποιοδήποτε ποσό θα αποδεσμεύεται για την αποπληρωμή του έργου 

θα εγκρίνεται από τον Οργανισμό. 
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Αναφορικά με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα:  

- Στις πιο πάνω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν αναφέρεται 

το συνολικό κόστος του έργου. 

- Στις πιο πάνω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν αναφέρεται 

με σαφήνεια ότι το ποσοστό χρηματοδότησης του Οργανισμού, θα 

υπολογιστεί στη βάση των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα 

κριτήρια του Οργανισμού. 

- Στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ημερ. 23.12.2013, ως 

πιθανός δανειοδότης αναφέρεται το όνομα συγκεκριμένης εταιρείας, 

χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ. η 

φερεγγυότητα της εταιρείας, το ύψος του δανείου, το ύψος του επιτοκίου 

που θα βαρύνει το δάνειο, η περίοδος αποπληρωμής του δανείου και οι 

εξασφαλίσεις του δανείου.  

- ∆εν αναφέρεται το ποσό που θα συνεισφέρουν τα Σωματεία από ίδιους 

πόρους για την ανέγερση του γηπέδου. 

- Ενώ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια του Οργανισμού, όπως 

αναθεωρήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 10.9.2013, τα 

ποδοσφαιρικά γήπεδα Α΄ κατηγορίας στα οποία συμμετέχουν 3 φορείς 

επιχορηγούνται με 85% επί των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται 

στα κριτήρια του Οργανισμού, η απόφαση που λήφθηκε από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, ημερ. 23.12.2013, ήταν για επιχορήγηση του 

συνολικού κόστους του έργου, απόφαση η οποία είναι εκτός των 

εγκεκριμένων κριτηρίων.  

Σύμφωνα με επιστολή των τριών Σωματείων προς τον Πρόεδρο της 

∆ημοκρατίας ημερ. 11.6.2013, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε 

στον Οργανισμό από το Υπουργείο Οικονομικών, το ποσό της 

επιχορήγησης του Οργανισμού ανέρχεται σε περίπου €23 εκ., ποσό το 

οποίο, όπως αναφέρεται, είναι υπεραρκετό για ολοκλήρωση του έργου  

και το έργο θα συμπεριλαμβάνει και ξενοδοχειακή μονάδα. Η Υπηρεσία 

μας θεωρεί ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 

γραπτώς στα τρία Σωματεία ότι σε περίπτωση που ο Οργανισμός θα 

επιχορηγήσει το έργο, η επιχορήγηση θα αφορά μόνο στις αθλητικές 
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εγκαταστάσεις με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες και δεν συμπεριλαμβάνει 

τη ξενοδοχειακή μονάδα και ότι το πιο πάνω ποσό της επιχορήγησης 

είναι αυθαίρετο και δεν ευσταθεί.  

- ∆εδομένου ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, η κρατική χορηγία προς 

τον Οργανισμό είναι μειωμένη, θεωρούμε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

με την απόφαση του ημερ. 10.9.2013, με την οποία διαφοροποίησε 

προς τα πάνω τα ποσοστά επιχορήγησης επί των επιλέξιμων 

δαπανών, δεσμεύει το Κράτος με πρόσθετα ποσά ως προς το ύψος της 

επιχορήγησης, καθώς και τους επόμενους κρατικούς 

Προϋπολογισμούς. Σημειώνεται ότι η ανάληψη δεσμεύσεων, η 

διευθέτηση των οποίων απαιτεί πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό 

πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους ή από προϋπολογισμό σε 

μεταγενέστερο οικονομικό έτος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του 

Υπουργού Οικονομικών είναι παράνομη αφού παραβιάζει τις πρόνοιες 

του περί της ∆ημοσιονομικής Ευθύνης και του ∆ημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014).  

∆εδομένου ότι το θέμα απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της 

∆ημοκρατίας στις 19 Μαΐου 2014, η Υπηρεσία μας θα αναμένει την 

υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη σύσκεψη και καλεί τον 

Οργανισμό όπως μεριμνήσει για την τήρηση όλων των νενομισμένων 

διαδικασιών κατά την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

(ii) Γήπεδο σωματείου Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας. Το 2010, το πιο 

πάνω Σωματείο υπέβαλε αίτημα στον Οργανισμό για επιχορήγηση της 

κατασκευής χορτοτάπητα στο γήπεδό του. Ο Οργανισμός ενέκρινε το αίτημα 

για επιχορήγηση του χορτοτάπητα με ποσό €85.000 στις 28.7.2011, 

νοουμένου ότι το Σωματείο θα τηρούσε τις διαδικασίες και κριτήρια του 

Οργανισμού για το οποίο ενημερώθηκε με την επιστολή των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Οργανισμού ημερ. 11.8.2011. 

Τελικά το Σωματείο δεν τήρησε τις διαδικασίες και κριτήρια του Οργανισμού και οι 

Τεχνικές Υπηρεσίες σε σημειώματά τους προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανέφεραν 

ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες το 

έργο επιχορηγήθηκε με το 49% του κόστους των εκτελεσθέντων εργασιών. Στις 
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11.2.2014 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιχορηγήσει την κατασκευή 

του χορτοτάπητα με €15.000, λόγω του ότι υπήρχαν πλεονάσματα στον 

Προϋπολογισμό του 2013, και επειδή το αίτημα του Σωματείου και το αιτιολογικό 

σημείωμα αφορούσαν τον Προϋπολογισμό του 2013. Η καταβολή του ποσού των 

€15.000 έγινε στις 20.2.2014, με ημερομηνία 31.12.2013.   

Αναφορικά με τα πιο πάνω, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Τα επιχειρήματα που πρόβαλε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για να στηρίξει την 

απόφαση του για επιχορήγηση του έργου με €15.000, δεν σχετίζονται με τα 

εγκεκριμένα κριτήρια του Οργανισμού για επιχορήγηση έργων. 

 Η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών για επιχορήγηση  του έργου με 

49% της δαπάνης που έγινε, δεν συνάδει με τα κριτήρια του 

Οργανισμού. 

 Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ημερ. 11.2.2014, για 

επιχορήγηση του έργου με χρέωση του Προϋπολογισμού του 2013, 

καταστρατηγεί το Νόμο του Προϋπολογισμού. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο χειρισμός έγινε 

καλόπιστα για υποστήριξη του συγκεκριμένου φορέα, δεν πρόκειται να επαναληφθεί 

σε καμία άλλη περίπτωση και ότι ο Οργανισμός δεν θα επιχορηγεί πλέον τέτοιες 

περιπτώσεις ούτε και θα συνεχίσει την πρακτική επιχορήγησης έργων με 49% της 

δαπάνης.  Μας πληροφόρησε επίσης, ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

επανεξέταση/επαναξιολόγηση των κριτηρίων επιχορήγησης έργων. 

(iii) Περίφραξη του πρώτου βοηθητικού γηπέδου της ΑΕΚ Λάρνακας. Το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 24.10.2013, αποφάσισε, 

λαμβάνοντας υπόψη του ότι το Σωματείο δεν είχε τηρήσει τις διαδικασίες του 

Οργανισμού, να επιχορηγήσει το έργο με το ποσό των €6.000, το οποίο είναι 

μικρότερο από το 50% του κόστους του. 

14. ∆ιαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης.   

(i) Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα και έξοδα είναι σχετικές: 
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 2013 2012 

 Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 

Ιδιόκτητοι 582.761 4.059.673  (3.476.912) 538.877 3.995.108 (3.456.231)

Μη Ιδιόκτητοι   

Κολυμβητήριο Λ/σίας 5.625 625.902 (620.277) 4.818 714.827 (710.009)

Κοινοτικό Κέντρο 
Λ/κας 

14.991 71.702 (56.711) 8.654 64.322 (55.668)

Κολυμβητήριο Λ/κας - 39.679  (39.679) - 48.341 (48.341)

Σύνολο μη ιδιόκτητων 20.616 737.283  (716.667) 13.472 827.490 (814.018)

Σύνολο 603.377 4.796.956  (4.193.579) 552.349 4.822.598 (4.270.249)
 

Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε μείωση του ελλείμματος 

κατά €76.670 ή 1,8%. Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €51.028 ή 9,2%. Τα 

έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά €25.642 ή 0,53%.  

(ii) Το Κολυμβητήριο Λευκωσίας ανήκει στον ∆ήμο Λευκωσίας, και, βάσει σχετικής 

συμφωνίας, χρησιμοποιείται και συντηρείται από κοινού από τον ∆ήμο και 

τον Οργανισμό. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι η συμφωνία θα 

έπρεπε να επανεξεταστεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 

αποδοτικότερου ελέγχου στις δαπάνες. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις 

μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου Λευκωσίας εντός του 2013 και εν τέλει 

προσχέδιο συμφωνίας αποστάληκεστις 17.3.2014 στον νομικό σύμβουλο του 

Οργανισμού για απόψεις πριν από την υπογραφή της και εκκρεμεί.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 5.6.2014 ότι η 

συμφωνία έχει εξεταστεί και επιστραφεί από το νομικό του σύμβουλο και 

στάληκε στον ∆ήμο Λευκωσίας για μελέτη και προώθηση της διαδικασίας 

υπογραφής της.  

(iii)  Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στον ∆ήμο Λάρνακας και το λειτουργεί 

και συντηρεί ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας με τον ∆ήμο Λάρνακας η 

οποία έληξε στις 31.8.2002 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Στις 22.2.2012 ο 

Οργανισμός με επιστολή του στον ∆ήμο Λάρνακας ενημέρωσε το ∆ήμο ότι η 

σχετική συμφωνία έληξε και θα έπρεπε να ανανεωνόταν. Ο ∆ήμος με 

επιστολή του ημερ. 10.10.2012 προς τον Οργανισμό αποφάσισε την 

ανανέωση της συμφωνίας για περίοδο 10 χρόνων δηλαδή μέχρι την 

31.8.2022. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 19.2.2013 

ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ – ∆ήμου Λάρνακας για 
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τη διαχείριση του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας η οποία θα περιλαμβάνει 

νέους επιπρόσθετους όρους ως προς τη δυνατότητα παρέμβασης του 

Οργανισμού σε αλλαγές στους όρους της συμφωνίας, σε θέματα αθλητικής 

φύσεως ή/και νέων αναγκών, όπως αυτές θα προκύψουν μελλοντικά και 

παρέπεμψε το θέμα στον νομικό του Οργανισμού για την ετοιμασία νέας 

συμφωνίας διάρκειας πέντε χρόνων,  αρχομένης το 2013. Προσχέδιο της 

συμφωνίας ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό εντός του 2014 και στις 

31.3.2014 στάληκε στον ∆ήμο για να απαντήσει κατά πόσο συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της, ώστε να ακολουθήσει η υπογραφή της. Το θέμα βρισκόταν 

σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.  

(iv) Η γη του Κολυμβητηρίου Λάρνακας είναι κρατική και έχει εκμισθωθεί στον 

Οργανισμό, ο οποίος την υπομίσθωσε στον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, Όμιλο 

Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων «Ανδρέας Καριόλου» και Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

Λευκωσίας. Το συμβόλαιο μίσθωσης του Οργανισμού με το Υπουργείο 

Εσωτερικών έληξε στις 26.10.2009 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Παρόλα αυτά,  

οι τρεις πιο πάνω Όμιλοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να καταβάλλουν το 

ετήσιο ενοίκιο στον Οργανισμό βάσει των σχετικών συμβολαίων 

υπομίσθωσης.  

 Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός με αίτησή του στο Κτηματολόγιο, ημερ. 

8.7.2009,  ζήτησε την ανανέωση της σύμβασης.  Το Υπουργείο Εσωτερικών 

απάντησε στις 7.11.2013 ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις από τον Οργανισμό 

πριν προχωρήσει η υπόθεση, οι οποίες και δόθηκαν στις 9.12.2013. Έκτοτε 

το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα.   

(β) ∆ικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων.   

(i) Σε συνεδρία του το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 28.2.2012, ενέκρινε 

αναθεωρημένα δικαιώματα χρήσης για τη διεξαγωγή κοινωνικών, 

επιχειρηματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα οποία τέθηκαν σε 

εφαρμογή από 1.6.2012, βάσει των εισηγήσεων της ad-hoc Επιτροπής που 

συστάθηκε για το σκοπό αυτό. 

Όσον αφορά στην αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών χώρων, 

στο επίπεδο των σωματείων, δηλαδή όσον αφορά στη χρήση των χώρων για 
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αθλητικούς σκοπούς, θέμα το οποίο τέθηκε και σε προηγούμενες μας 

Εκθέσεις, αυτή εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Παρά την απάντηση του Οργανισμού στην επιστολή μας για το 2012 ότι το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία να υποβάλει νέα 

τιμολογιακή πολιτική που θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 

των αθλητικών χώρων με στόχο αυτή η πολιτική να εφαρμοσθεί με την 

έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, εντούτοις, αυτή δεν έχει 

ακόμη καθοριστεί.  

(iii) Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενές μας Εκθέσεις, εξακολουθεί η δωρεάν 

παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, με καταβολή μόνο των 

πραγματικών εξόδων, σε συγκεκριμένους φορείς, κατόπιν σχετικής 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων. 

Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση της Υπηρεσίας μας όπως για σκοπούς 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τη 

δωρεάν παραχώρησή τους.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 5.6.2014 ότι έχει 

δημιουργηθεί Επιτροπή Αξιοποίησης Αθλητικών Χώρων και Αθλητικού 

Τουρισμού, η οποία σε πρόσφατη συνεδρία της που έγινε στις 19.5.2014 

αποφάσισε να ετοιμάσει κριτήρια για την δωρεάν παραχώρηση των  χώρων.   

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

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις σε διάφορους αθλητικούς χώρους, εντούτοις εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πιο κάτω αδυναμίες: 

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύμα. Εξακολουθεί και για το 2013, 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. Το 2013 έγινε εγκατάσταση υπομετρητών 

νερού, τόσο στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο το οποίο είχε κοινό μετρητή με το 

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, όσο και στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο το 

οποίο είχε κοινό μετρητή με το Λευκόθεο. Με την εγκατάσταση των 

υπομετρητών νερού στους πιο πάνω χώρους, αναμένεται ότι για το 2014 θα 
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γίνονται οι χρεώσεις σύμφωνα με την πραγματική χρήση και όχι στη βάση της 

πρόνοιας στον Προϋπολογισμό. Ωστόσο εξακολουθεί να εκκρεμεί η τοποθέτηση 

ξεχωριστών μετρητών ρεύματος στους προαναφερόμενους χώρους. Όπως 

έχουμε πληροφορηθεί, ο Οργανισμός έχει ήδη τροχοδρομήσει την διαδικασία 

εγκατάστασης ξεχωριστών μετρητών ρεύματος.  

(ii) Μητρώο καυσίμων. Με την εγκατάσταση των ωρομετρητών σε όλους τους 

αθλητικούς χώρους στάληκε με τηλεομοιότυπο σε όλους τους λειτουργούς 

αθλητικών εγκαταστάσεων και υπεύθυνους αθλητικών χώρων, στις 

4.11.2013 νέο εντύπο του μητρώου καυσίμων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 

με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, το νέο έντυπο δεν προβλέπει την 

εξαγωγή μέσου όρου κατανάλωσης για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν 

διακυμάνσεων στην κατανάλωση και θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 5.6.2014, ότι το έντυπο 

έχει τροποποιηθεί ξανά  ούτως ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του 

μέσου όρου κατανάλωσης και έχει  σταλεί σε όλους τους υπευθύνους 

αθλητικών χώρων για  άμεση εφαρμογή. 

(δ)  Παλαιό ΓΣΖ. Όσον αφορά στην υπόθεση της εταιρείας που είναι κάτοχος του 

χώρου στο παλαιό ΓΣΖ, του οποίου η άδεια χρήσης έληξε στις 31.8.2009, 

καταχωρήθηκε αγωγή από τον Οργανισμό εναντίον της εταιρείας στις 6.3.2012. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, μέσα στα πλαίσια  της προσπάθειας εξώδικης 

διευθέτησης και ρύθμισης του ζητήματος που εκκρεμεί, ο Οργανισμός προχώρησε 

σε διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή προς εκτίμηση της σημερινής αξίας των 

επενδύσεων που έκανε στον χώρο η εταιρεία, η οποία υποβλήθηκε στον 

Οργανισμό στις 10.10.2013.  Ακολούθως, ο Οργανισμός με επιστολή του ημερ. 

27.1.2014 απέστειλε αντίγραφο της εν λόγω εκτίμησης στην εταιρεία, καθώς και 

στον επιτυχόντα προσφοροδότη για τη διαχείριση του χώρου στο παλαιό ΓΣΖ.  

Στη συνέχεια ο Οργανισμός με επιστολή του προς τον νομικό του σύμβουλο ημερ. 

10.4.2014, ζήτησε τις απόψεις του για τους τρόπους χειρισμού του όλου θέματος 

και τον πληροφόρησε παράλληλα ότι η πιο πάνω εταιρεία ζήτησε άμεση 

συνάντηση με τον Οργανισμό, με σκοπό τη διευθέτηση του όλου θέματος.    

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην όλη 

προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης του ζητήματος.  
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η προσπάθεια εξώδικης 

διευθέτησης της υπόθεσης είναι σε προχωρημένο στάδιο και ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και του 

Οργανισμού στην παρουσία των νομικών συμβούλων όλων των εμπλεκομένων 

και ότι η όποια καθυστέρηση τυχόν υπήρξε στη διαδικασία εξώδικης διευθέτησης, 

αφορούσε στην πολυπλοκότητα των ζητημάτων που ανεφύησαν καθώς και σε 

γεγονότα πέραν του ελέγχου του Οργανισμού.  

(ε) Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας, το εν λόγω έργο το οποίο 

ολοκληρώθηκε, ανεγέρθηκε σε κρατική γη και σε τουρκοκυπριακή γη, η οποία 

μισθώθηκε στον Οργανισμό από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Κηδεμόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, αντίστοιχα. Αρχικά, η κρατική γη υπομισθώθηκε 

στον Σκοπευτικό Όμιλο Λάρνακας, και από 17.2.2012 έγινε υπομίσθωση και της 

τουρκοκυπριακής γης στον  Όμιλο. Σχετικά, αναφέρθηκε 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. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή του, ημερ. 18.10.2011, ενημέρωσε τον 

Οργανισμό ότι η απαλλοτρίωση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών πρέπει να 

αποφεύγεται εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις για έργα δημόσιας ωφελείας. 

Εν όψει του κινδύνου να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη η επιστροφή της γης του, 

ζητήθηκε στις επιστολές μας προς τον Οργανισμό για τις οικονομικές καταστάσεις του 

2011 και του 2012 όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες που 

προτίθετο να λάβει. Σύμφωνα με την απαντητική του επιστολή για τις οικονομικές 

καταστάσεις του 2012, θα παραπεμπόταν το θέμα στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού για μελλοντικές ενέργειες, εντούτοις, όπως πληροφορηθήκαμε, μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.  

15. Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 

Στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε 

μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία της υποδομής για την εφαρμογή των περί 

Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 μέχρι 2012 που προνοούν και 

ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας σχολών γυμναστικής/γυμναστηρίων  όπως εγγραφή σε 
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μητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση μητρώου γυμναστών/εκπαιδευτών 

που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής. 

Λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά, συσσωρεύτηκαν πολλές αδυναμίες 

σε ότι αφορά στις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της 

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

από την Υπηρεσία μας, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του από τον Οργανισμό.  

(α) Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. Εξακολουθεί να παρατηρείται μη 

ικανοποιητική ανταπόκριση από τις σχολές γυμναστικής για συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για εξασφάλιση της νενομισμένης άδειας 

λειτουργίας, ακόμη και μετά που εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση και επιβλήθηκε 

χρηματική ποινή από το ∆ικαστήριο στους παρανομούντες, με αποτέλεσμα να 

συνεχίζουν να τις λειτουργούν παράνομα χωρίς άδεια λειτουργίας.  

Οι κύριοι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι (i) Το χρηματικό πρόστιμο που τους 

επιβλήθηκε από το ∆ικαστήριο δεν ήταν αποτρεπτικό (ii) Αδυνατούν να εξασφαλίσουν 

την απαραίτητη  πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής για το γυμναστήριο τους (iii) 

Το γυμναστήριο δεν διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης (iv) Η όλη 

ανάπτυξη του κτιρίου όπου λειτουργεί η σχολή παρουσιάζει προβλήματα σε σχέση με 

τον συντελεστή δόμησης στη βάση του Τοπικού Σχεδίου ή/και άλλα πολεοδομικά 

προβλήματα (v)  Η αλλαγή στην χρήση του κτιρίου σε σχολή γυμναστικής (άλλη από 

αυτήν που αρχικά προβλέπεται στην πολεοδομική ή/και άδεια οικοδομής) δεν 

ικανοποιεί τους όρους και τα κριτήρια για έκδοση τέτοιας χρήσης.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να  αξιολογήσει την όλη 

κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά  από 

τον Οργανισμό που επέτρεψε τη λειτουργία των γυμναστηρίων χωρίς άδεια 

λειτουργίας και μελετήσει την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών τα οποία σταδιακά 

θα αναχαιτίσουν τη συνέχιση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου.  

(β) Ανανέωση άδειας λειτουργίας. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην 

επανέκδοση της άδειας από τις σχολές που είχαν εγκριθεί και η άδειά τους έληξε, 

η οποία οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που παρατηρείται από μέρους των 

σχολών γυμναστικής  να υποβάλουν έγκαιρα στον Οργανισμό την αίτησή τους για 

επανέκδοση της άδειας τους που έχει λήξει. Η Υπηρεσία μας αναμένει ότι ο 

Οργανισμός θα λάβει μέτρα για επίλυση του προβλήματος αυτού.  
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Ωστόσο, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, η υπενθύμιση θα πρέπει να στέλλεται 

πριν τη λήξη της άδειας. 

(γ) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής. Μέχρι τις 2.5.2014, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 544 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύι  11 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν καταβάλει τα τέλη έκδοσης άδειας λειτουργίας   1 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  39 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  14 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά  στη συνέχεια έχουν τερματίσει την λειτουργία τους  7 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και ο φάκελος τους  στάληκε στον νομικό σύμβουλο   1 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  25 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν   35 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στον νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων  121 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  137 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας   40 

Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για εξασφάλιση 
άδειας   113 

ΣΥΝΟΛΟ  544 

(δ) Γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύμφωνα με γνωμάτευση 

του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 

Κανονισμοί του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυμναστήρια  που 

βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με 

απόφασή του ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω κατάλογος συμπεριλαμβάνει 108 γυμναστήρια που 

λειτουργούν σε ξενοδοχεία, εκ των οποίων, από τα 7  που έχουν εγκριθεί,  τα 5 είναι 

υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας και  2 δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας.  

(ε) Επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής. Κατά το 2013 

έγιναν συνολικά 193 επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής, σε σχέση με 167 

το 2012. Από τις 193 επισκέψεις του 2013 οι  81, 50, 21, και 41, αφορούσαν στην 

Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου, αντίστοιχα, 

όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 
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 Λ/σία Λ/σός
Λ/κα - 

Αμμ/στος  Πάφος Σύνολο

Σχολές που στάληκαν στον νομικό σύμβουλο 21 19 3  7 50 

Σχολές που δεν λειτουργούν 7 10 3  7 27 

Σχολές που υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 32 10 10  26 78 

Σχολές που θα σταλούν στο νομικό σύμβουλο 20 11 5  1 37 

Σχολές που δεν υφίσταντο 1 - -  - 1 

Σύνολο 81 50 21  41 193 

 

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

258 υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο για 243 γυμναστήρια, εκ των οποίων, οι 113 

έχουν εκδικασθεί, οι  48 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 10 αναμένεται από το 

Πρωτοκολλητείο ημερομηνία ορισμού, οι 60 αναμένεται η διεξαγωγή νέων ελέγχων 

και ερευνών προς εξακρίβωση των στοιχείων των ιδιοκτητών και/ή των διευθυντών 

και την επικαιροποίηση των φακέλων της σχολής και οι 27 αποσύρθηκαν (επειδή 

στο μεταξύ οι 6 εξασφάλισαν τη σχετική άδεια λειτουργίας, 1 υπέβαλε αίτηση για 

εξασφάλιση άδειας λειτουργίας και η αίτηση είναι υπό εξέταση, οι 10 επιστράφηκαν 

στον Οργανισμό από τον νομικό σύμβουλο αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία και 

επανυποβλήθηκαν στον νομικό σύμβουλο και οι 10 σταμάτησαν τη λειτουργία τους). 

Κατά το 2013 δεν καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο νέες υποθέσεις για εκδίκαση, ενώ 

ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάστηκαν ήταν μόνο 6.  Σημειώνεται, ωστόσο, 

ότι κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2014 παρατηρήθηκε σχετική πρόοδος σε 

ό,τι αφορά στον αριθμό των νέων υποθέσεων που καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο 

για εκδίκαση ή/και στο Πρωτοκολλητείο για ημερομηνία ορισμού, όμως εξακολουθεί 

να παρατηρείται  μεγάλη καθυστέρηση στη  διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων και 

ερευνών για τα στοιχεία των ιδιοκτητών και/ή διευθυντών και την επικαιροποίηση 

των στοιχείων των υποθέσεων πριν από την καταχώριση τους στο ∆ικαστήριο, ώστε 

να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εκδίκασης τους. Επίσης, παρατηρείται μεγάλη 

καθυστέρηση στην ενημέρωση του Οργανισμού από τον νομικό του σύμβουλο για 

την πορεία των υποθέσεων που εκδικάζονται, με σκοπό ο Οργανισμός να έχει 

πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις των υποθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 

τηρεί ενημερωμένο το σχετικό μητρώο των σχολών γυμναστικής. 

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια 

λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 

ποινές μέχρι 6 μήνες φυλακή ή/και μέχρι €854 πρόστιμο. 



68 
 

 
 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, η όποια καθυστέρηση 

τυχόν παρατηρείται στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν σε φακέλους 

που αποστέλλονται στον νομικό σύμβουλο για καταχώρηση ποινικών υποθέσεων, 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το περιεχόμενό τους εξετάζεται εκ νέου για να 

διαπιστωθεί αν το περιεχόμενο του φακέλου χρίζει επικαιροποίησης και αν τα εντός 

του φακέλου στοιχεία, μαρτυρικό υλικό κ.λπ., στοιχειοθετούν αδίκημα. 

(ζ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου 

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

εγγράφονται, μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό, οι 

γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 

γυμναστικής (Κανονισμός 3(6), Κ.∆.Π. 38/95). 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 599 άτομα, από τα 

οποία τα 495 έχουν εγκριθεί, τα 47 έχουν απορριφθεί ενώ τα 57 εξακολουθούν να 

είναι υπό εξέταση. 

(η) Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών.  

Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 31.7.2008, αποφάσισε 

την προώθηση τους: 

 Τροποποίηση των 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, μηχανήματα γυμναστικής και παρεχομένων υπηρεσιών, 

επειδή, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει ασάφεια για αρκετές μονάδες, όπως π.χ. 

κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, στούντιο πιλάτες κ.ά. 

Κατά το 2013 παρατηρήθηκε σχετική πρόοδος σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες που 

καταβάλλει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την ετοιμασία προσχεδίου 

Τροποποιητικών Κανονισμών των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών 

του 1995 έως 2012, το οποίο θα εκσυγχρονίζει τη σχετική νομοθεσία, όμως 
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εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση στη λήψη  τελικής απόφασης για την 

προώθηση του  στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.   

Επισημαίνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας το συντομότερο 

δυνατόν, ώστε αυτή να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και τον τρόπο 

λειτουργίας των σχολών γυμναστικής.  

Επιπλέον, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται όπως οι χρηματικές ποινές που 

συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς αναθεωρηθούν προς τα πάνω, ώστε το 

ύψος τους, σε περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων, να επενεργεί αποτρεπτικά. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγηση της  όπως, σε περίπτωση όπου 

εγείρεται θέμα σοβαρής ασφάλειας των χρηστών, εξεταστεί το ενδεχόμενο 

αξιοποίησης/εφαρμογής του άρθρου 4(α) έως (γ) των περί Ιδιωτικών Σχολών 

Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95), το οποίο προνοεί ότι «το 

∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για 

αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση της παραγράφου (1) του παρόντος 

Κανονισμού μπορεί κατόπιν μονομερούς αιτήσεως να διατάξει αναστολή της 

λειτουργίας της σχολής μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης», ώστε να τερματίζεται 

η παράνομη λειτουργία των σχολών αυτών μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο την 

έχει εξουσιοδοτήσει να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό 

Εσωτερικών για εκ νέου συζήτηση του θέματος, κατά πόσον το Υπουργείο και οι 

αρμόδιοι άλλοι φορείς όπως π.χ. οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ήταν 

πρόθυμες να αναλάβουν το μέρος του ελέγχου των γυμναστηρίων.  

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι στο προσχέδιο λαμβάνονται πρόνοιες για επίλυση 

των προβλημάτων που εντοπίστηκαν διαχρονικά (π.χ. αύξηση της χρηματικής 

ποινής,  θέματα πρώτων βοηθειών, σαφή ορισμό της ιδιωτικής σχολής 

γυμναστικής και της σχολής εκμάθησης αθλήματος κ.ά.). 

16. Θέματα προσφορών και συμβολαίων. 

(α) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 

Κέντρου στη Λευκωσία. 

(i) Προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του συμβολαίου. Από επιτόπιο 

έλεγχο του πιο πάνω έργου, η μελέτη και επίβλεψη του οποίου είχαν γίνει από τον 
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Οργανισμό, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα που είχαν επηρεάσει σημαντικά 

την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, και το έργο παραλήφθηκε τελικά τον 

Μάρτιο 2004.  Επειδή καθυστέρησε από τον Οργανισμό η εξέταση και έγκριση του 

τελικού λογαριασμού καθώς και η αξιολόγηση της καθυστέρησης στην 

ολοκλήρωση του έργου, ο Εργολάβος προχώρησε τον ∆εκέμβριο 2011, στην 

καταχώριση αγωγής στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, διεκδικώντας 

συνολικές αποζημιώσεις ύψους £1.286.255 (€2.197.697). 

Τον Νοέμβριο 2008 ο Οργανισμός είχε αναθέσει σε ιδιώτη Σύμβουλο την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων του Εργολάβου και την υποβολή έκθεσης για το 

πιο πάνω έργο. Η έκθεση του Συμβούλου υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2009 

και σ΄ αυτήν διαπιστώνονται ευθύνες και παραλείψεις όσον αφορά τη 

διαχείριση του έργου. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής (Γ∆) του Οργανισμού έθεσε το θέμα ενώπιον του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε τον Ιούνιο 2009, όπως ζητηθεί 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ο διορισμός ερευνώντος Λειτουργού, 

για να εξετάσει – αφού προηγουμένως επιτευχθεί διακανονισμός των 

απαιτήσεων του Εργολάβου – κατά πόσο προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες. 

Μέχρι τον Απρίλιο 2014, το θέμα βρισκόταν σε εκκρεμότητα, εφόσον δεν είχε 

μέχρι τότε ολοκληρωθεί η εξέταση της αγωγής από το ∆ικαστήριο. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας. 

(ii) Ιδιώτης Σύμβουλος του Οργανισμού.  Επειδή ο Οργανισμός είχε αναθέσει 

επιπλέον υπηρεσίες στον εν λόγω Σύμβουλο, του οποίου στο μεταξύ είχε 

παραμεριστεί διαιτητική απόφαση από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, 

λόγω επίδειξης κακής συμπεριφοράς ή/και κακού χειρισμού υπόθεσης που είχε 

αναλάβει ως διαιτητής, εισηγηθήκαμε με επιστολή μας προς τον Αν. Γ∆ του 

Οργανισμού ημερ. 21.10.2013, όπως εξεταστεί από τον Οργανισμό, το 

ενδεχόμενο απεμπλοκής του από τυχόν συμβάσεις που είχαν ανατεθεί στον εν 

λόγω Σύμβουλο. Στην επιστολή μας είχαμε επίσης επισημάνει ότι η Κεντρική 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) του δημοσίου, είχε αποφασίσει τον 

Οκτώβριο 2013, όπως μη αποδέχεται ως διαιτητές σε υποθέσεις στις οποίες 

είναι διάδικος το δημόσιο (ούτε εκ μέρους του δημοσίου, αλλά ούτε εκ μέρους 
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του αντιδίκου), πρόσωπα τα οποία είχαν καταδικαστεί λόγω επίδειξης κακής 

συμπεριφοράς ή λόγω κακού χειρισμού προηγούμενης υπόθεσης στην οποία 

ήταν διαιτητές.  Επισημάναμε επίσης ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις ανάθεσης 

υπηρεσιών Συμβούλου, αυτές μπορούν να τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Νόμου 12(Ι)/2006, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα 

αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (δημοσίου και 

ημιδημοσίου τομέα) των οικονομικών φορέων οι οποίοι έχουν καταδικασθεί για 

αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

Ο Αν. Γ∆ του Οργανισμού μας πληροφόρησε στις 23.12.2013 ότι το ∆Σ του 

Οργανισμού, με απόφαση του στις 12.12.2013, παρέπεμψε το θέμα στον 

Νομικό Σύμβουλο του για γνωμάτευση. 

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της απόφασης, το ∆Σ έκρινε ότι η 

συνεργασία που είχε ο Οργανισμός ήταν με συγκεκριμένη εταιρεία και ως εκ 

τούτου, δεν επηρεαζόταν από την πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ, ωστόσο 

αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στον Νομικό του Σύμβουλο για απόψεις. 

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ιδιώτης Σύμβουλος έχει άμεση σχέση με τη 

συγκεκριμένη εταιρεία (∆ιευθυντής). 

Μέχρι τον Απρίλιο του 2014, η Υπηρεσία μας δεν είχε ενημερωθεί από τον 

Οργανισμό για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης του Νομικού του 

Συμβούλου, πέραν του γεγονότος ότι αυτή είχε προωθηθεί στο ∆Σ του 

Οργανισμού για λήψη απόφασης. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ότι συμφωνεί 

απόλυτα με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας και θα τις λάβει σοβαρά 

υπόψη σε μελλοντικές δράσεις. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ουσιαστικά έχουν 

παρασχεθεί οι υπηρεσίες που προνοούνται στη συμφωνία με τον ιδιώτη 

Σύμβουλο και το μόνο που απομένει είναι η απόδοση μαρτυρίας ενώπιον του 

δικαστηρίου. Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί οποιοσδήποτε λόγος που 

μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμο τερματισμό της – μεταξύ του Οργανισμού και του 

Συμβούλου – υφιστάμενης συμφωνίας και συνεπώς μια τέτοια ενέργεια 

ενδεχομένως να βάλει τον Οργανισμό σε οικονομικές ή/και νομικές περιπέτειες. 

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

Απαιτήσεις Εργολάβου.  Το ποσό συμβολαίου του έργου ανέρχεται στα 
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£3.275.000 (€5.595.670) και η χρονική περίοδος εκτέλεσης του είχε καθοριστεί 

από τις 4.1.2001 μέχρι τις 3.1.2003. Η προσωρινή παραλαβή του έργου είχε γίνει 

σταδιακά, μεταξύ 5.7.2004 και 2.3.2005. Από έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2009, 

παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη συμπλήρωση του έργου (18 μέχρι 26 

μήνες), εξ υπαιτιότητας – κατά το μεγαλύτερο μέρος – του Εργολάβου, ενώ ένα 

μικρότερο μέρος της οφειλόταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στον Εργοδότη 

(επιπλέον εργασίες, καθυστέρηση στην πληρωμή εκδοθέντων πιστοποιητικών 

πληρωμής). Παρατηρήσαμε ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην αξιολόγηση 

της παράτασης χρόνου, η οποία αφέθηκε ουσιαστικά να διευθετηθεί στο στάδιο 

του τελικού λογαριασμού, είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή υπερβολικών 

απαιτήσεων εκ μέρους του Εργολάβου, με ταυτόχρονη προσπάθεια του να 

καλύψει τη μεγάλη – αδικαιολόγητη – καθυστέρηση του. Συγκεκριμένα, λόγω της 

καθυστέρησης, υπέβαλε απαιτήσεις ύψους £797.949 (€1.363.377), μη 

περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας. 

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν απαιτήσεις συνολικού ύψους £37.048 (€63.300) από 

τον διορισμένο υπεργολάβο ηλεκτρολογικών εργασιών και τον διορισμένο 

υπεργολάβο μηχανολογικών εργασιών. 

Τον Ιούνιο 2010, ο Οργανισμός μάς πληροφόρησε αφενός ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας και, αφετέρου, ότι το ∆Σ είχε αποφασίσει να εγκρίνει τον τελικό 

λογαριασμό του έργου, με αποκοπή του ποσού των €303.704 (£177.750) που 

εισηγείτο ο Επιμετρητής, ως ποινική ρήτρα για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

Στον τελικό λογαριασμό περιλαμβανόταν και ποσό €55.418 (£32.435), ως 

αποζημίωση στον Εργολάβο για τόκους, εξαιτίας της μη έγκαιρης αποπληρωμής 

των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής. Ο Εργολάβος του έργου ζήτησε τον 

Ιούνιο 2010, την παραπομπή της διαφοράς – σε σχέση με την καθυστέρηση και τις 

οικονομικές του απαιτήσεις – σε διαιτησία, ενώ τον ∆εκέμβριο 2011 αναθεώρησε 

το ύψος των απαιτήσεων του, σε €3.027.125. Το ∆Σ του Οργανισμού, επικύρωσε 

τον ∆εκέμβριο 2010 την παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία. Μέχρι τον Απρίλιο 

2014, η διαδικασία της διαιτησίας δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ότι συμφωνεί με 

τις παρατηρήσεις μας και θα μας ενημερώσει για οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά 

με τη διαιτησία. 



73 
 

 
 

(γ)  Προσφορά αρ. 52∆/2011, προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 

στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό και στο 

Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Κίτιον στη Λάρνακα – Τελικός Λογαριασμός.  Με 

επιστολές του προς την Υπηρεσία μας, ο Αν. Γ∆ του Οργανισμού μας 

πληροφόρησε στις 11.3.2014 και 27.3.2014 ότι ο Ανάδοχος υπέβαλε στον 

Οργανισμό τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των δύο πιο πάνω 

ξύλινων δαπέδων, οι οποίοι είχαν διεξαχθεί μόνο βάσει του Ευρωπαϊκού 

προτύπου, ενώ στη σύμβαση καθοριζόταν ότι οι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνουν 

σύμφωνα και με το Γερμανικό πρότυπο. Για τη μη συμμόρφωση του Αναδόχου, ο 

Οργανισμός είχε προβεί στην αποκοπή του ποσού των €3.500. Ενόψει της 

άρνησης του Αναδόχου να προβεί στους σχετικούς ελέγχους, ο Οργανισμός 

ανέθεσε σε άλλον οικονομικό φορέα τη διεξαγωγή του ελέγχου που εκκρεμούσε, 

έναντι του ποσού των €8.962. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, κατέδειξαν 

την αποτυχία των δαπέδων να ικανοποιήσουν το καθορισμένο Γερμανικό 

πρότυπο. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήθηκε από τον Εργολάβο όπως ανανεώσει 

την ισχύ της υφιστάμενης εγγύησης πιστής εκτέλεσης της σύμβασης, κάτι το οποίο 

έπραξε, χωρίς ωστόσο να υποβάλει και την ανέκκλητη 5-ετή τραπεζική εγγυητική, 

αξίας ίσης με το 100% της αξίας των δαπέδων που εγκατέστησε, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της σύμβασης. Εξαιτίας των πιο πάνω προβλημάτων, ο Οργανισμός δεν 

εξέδωσε το πιστοποιητικό παραλαβής του έργου. 

Με επιστολή μας προς τον Αν. Γ∆ του Οργανισμού ημερ. 9.4.2014, εκφράσαμε την 

άποψη ότι – με βάση τα στοιχεία που μας δόθηκαν – ο Ανάδοχος δεν είχε 

συμμορφωθεί με δύο ουσιώδεις συμβατικές του υποχρεώσεις, αυτές της διενέργειας 

ελέγχων – πέραν του Ευρωπαϊκού – σύμφωνα και με το Γερμανικό πρότυπο (τα δύο 

πρότυπα διέφεραν ως προς ένα μέρος των απαιτήσεων/παραμέτρων τους), καθώς 

επίσης και της υποβολής ανέκκλητης 5-ετούς τραπεζικής εγγυητικής, αξίας ίσης με το 

100% της αξίας των δύο δαπέδων που είχε εγκαταστήσει. 

Ενόψει των πιο πάνω, θα έπρεπε – κατά την άποψη μας – ο Οργανισμός, είτε να 

προχωρήσει σε απόρριψη των δύο δαπέδων, εξαργυρώνοντας ταυτόχρονα την 

εγγυητική πιστής εκτέλεσης και διεκδικώντας παράλληλα όλα τα έξοδα που υπέστη, είτε 

να αξιολογήσει τις αποκλίσεις και, σε περίπτωση που δεν ετίθετο θέμα ασφαλείας ή/και 

λειτουργικότητας των δαπέδων, τότε – εφόσον ήταν εφικτή η αντικειμενική κοστολόγηση 

των αποκλίσεων (περιλαμβανομένης και της μείωσης της διάρκειας ζωής ή/και 



74 
 

 
 

ποιότητας) – να αποκόψει το αντίστοιχο ποσό από την εγγυητική πιστής εκτέλεσης της 

σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει την προβλεπόμενη 

ανέκκλητη 5-ετή τραπεζική εγγυητική. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως για τον χειρισμό του 

όλου θέματος, ζητηθεί και η άποψη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ότι τα δάπεδα 

δεν μπορούν να απορριφθούν λόγω της αναγκαιότητας ύπαρξης τους για την 

απρόσκοπτη διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων και ότι η χρονοβόρα 

διαδικασία προσφορών αλλά και τοποθέτησής τους καθιστά την επιλογή αυτή 

πρακτικά μη εφαρμόσιμη. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο Οργανισμός έχει 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση των αποκλίσεων και σύντομα θα υποβληθεί 

σημείωμα ενώπιον του ∆Σ με εισήγηση για το ύψος των αποκοπών. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2014  
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