
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

 

1. Γενικά. 

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

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

1984,  για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.734.348, σε σύγκριση 

µε £19.573.485 το 2001, από τα οποία ποσό ύψους £19,7 εκ. (£18,85 εκ. το 

2001) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 95% των εσόδων του.  Η αύξηση των 

εσόδων του κατά £1.160.863 (6%)  οφείλεται στην αύξηση της κρατικής χορηγίας 

κατά £850.000 (4,5%), στην αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων αθλητικών 

χώρων κατά £99.734 (116%), στην αύξηση των εισπρακτέων τόκων κατά £71.673 

(102%) και στην αύξηση των διαφόρων εσόδων κατά £128.720 (154%), που 

προήλθε κυρίως από την πώληση ιδιόκτητου χώρου. 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £16.214.542, σε σύγκριση 

µε £16.408.291 το 2001, κυµάνθηκαν δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα (µείωση 

κατά £193.749 ή 1%). 

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν στις απολαβές προσωπικού κατά £96.554 

(11%) (λόγω κενών θέσεων), στις δαπάνες για τη δηµιουργία και βελτιώσεις µη 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά £789.736 (21%), ενώ αυξήθηκαν τα 

γενικά διοικητικά έξοδα κατά £76.186 (22%), οι επιχορηγήσεις κατά £491.840 

(7%), η καταβολή φόρου θεάµατος κατά £83.758 (68%), τα έξοδα του ΑΓΟ κατά 

£45.196 (9%) και τα έξοδα για αθλητικό υλικό (δωρεάν παραχώρηση) κατά 

£50.636 (52%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα ύψους  

£4.519.806, σε σύγκριση µε £3.165.194 το 2001, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση 

£1.354.612. 
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(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2002 2001 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,95 

 
1,37 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 95% 96% 
 

(ε) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη 

χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Οργανισµού και για 

εξόφληση υφιστάµενων δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα, αποφάσισε στη συνεδρία του ηµερ. 26.10.2000 (αρ. απόφασης 52.555) 

να εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση χρεωγράφων από τον 

Οργανισµό, συνολικής ονοµαστικής αξίας £10 εκ.  Από τη διάθεση των πιο πάνω 

χρεωγράφων κατά το έτος 2000 (κυρωτικός Νόµος αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), µε 

δηµοπρασία, εισπράχθηκε ποσό ύψους £9,6  εκ., το οποίο χρησιµοποιήθηκε για 

αποπληρωµή διαφόρων δανείων. Εκκρεµεί όµως το δάνειο της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας, το υπόλοιπο του οποίου, µαζί µε τους δεδουλευµένους 

τόκους, ανήλθε σε £1,12 εκ. και καλύπτεται από κυβερνητική εγγύηση που 

υπογράφηκε στις 9.12.1999 από τον Υπουργό Οικονοµικών για λογαριασµό της 

Κυβέρνησης. 

(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2002 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 

Οργανισµού ανέρχονταν σε £1,79 εκ., σε σύγκριση µε £1,26 εκ. το 2001.  

Η αύξηση οφείλεται σε αυξηµένες κρατήσεις λόγω εκτέλεσης έργων. 

3. Προϋπολογισµός. 

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

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

ο Προϋπολογισµός για το 2002 έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι 30.9.2001.  Ο Οργανισµός τον υπέβαλε  

αρχικά στο  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 20.8.2001 και τελικά στις 

3.12.2001.  Κατατέθηκε στη Βουλή στις 24.1.2002 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 

21.2.2002. 
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(β) Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του 

Οργανισµού, µαζί µε τις χορηγίες που παραχωρούνται για δηµιουργία και 

βελτίωση µη ιδιόκτητων αθλητικών χώρων, παρουσιάζονται κάτω από το Κονδύλι 

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

Προϋπολογισµό είτε στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα του, ανάλυση των έργων που 

προγραµµατίζονται για εκτέλεση. 

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

η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε επανειληµµένα και το Υπουργείο Οικονοµικών 

συµφώνησε όπως οι δαπάνες του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως αναλύονται σε 

δαπάνες για ιδιόκτητους και µη ιδιόκτητους χώρους, µε ανάλυση της κάθε 

δαπάνης, αν όχι στον Προϋπολογισµό, τουλάχιστον στο επεξηγηµατικό 

υπόµνηµα.   Αντιλαµβάνοµαι ότι για το 2003 υποβλήθηκε αναλυτικός κατάλογος 

έργων, χωρίς όµως αυτά να διαχωριστούν σε ιδιόκτητα και µη. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, στον Προϋπολογισµό του 

2004 θα γίνει διαχωρισµός σε ιδιόκτητα και µη. 

(γ) Υπερβάσεις Προϋπολογισµού.  Σε αρκετά Κονδύλια Εξόδων του 

Προϋπολογισµού παρουσιάστηκαν υπερβάσεις συνολικού ύψους £320.241, οι 

οποίες εκκρεµούν ενώπιον του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού για έγκριση.  

Εκκρεµεί επίσης η έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού για κάλυψη των 

υπερβάσεων που διενεργήθηκαν τα έτη 2000 και 2001, συνολικού ύψους 

£428.444 και £107.902, αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως η εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

παρακολουθείται στενά καθ� όλη  τη διάρκεια του έτους, ώστε τυχόν αναµενόµενες 

υπερβάσεις να εντοπίζονται προτού δηµιουργηθούν και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, να ζητείται έγκαιρα είτε η υποβολή συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού, είτε έγκριση των υπερβάσεων από τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισµού. 

4. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2002 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 32 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 40 οργανικών θέσεων) και 4 έκτακτους.  Οι δαπάνες για 



 4 

µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 

ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  2002  2001 
  £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων υπαλλήλων  435.966  418.066 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων υπαλλήλων  17.738  21.450 
Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα  18.832  20.908 
13ος µισθός  37.267  36.374 
  509.803  496.798 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  161.374  151.912 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία και άλλα 
ωφελήµατα 

  
132.467 

  
131.489 

  803.644  780.199 
Αποζηµίωση πρόωρης αφυπηρέτησης  ---  120.000 
  803.644  900.199 

(β) Τακτικό εργατικό προσωπικό.  Στις 31.12.2002 ο Οργανισµός 

απασχολούσε 32 άτοµα ως µόνιµο εργατικό προσωπικό, έναντι συνολικής 

δαπάνης £318.617, η οποία κατανέµεται στα έξοδα λειτουργίας των χώρων όπου 

απασχολήθηκαν. 

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

απασχόλησε κατά καιρούς, µε ειδική σύµβαση, 76 γυµναστές για το πρόγραµµα 

«Αθλητισµός για Όλους», έναντι συνολικής δαπάνης ύψους £328.254.  

Παράλληλα απασχολούσε άλλους 13 γυµναστές, µε ειδική σύµβαση, για εκτέλεση 

καθηκόντων φυσικής αγωγής στην Εθνική Φρουρά, µέσα στα πλαίσια εφαρµογής 

προγραµµάτων άθλησης σε στρατόπεδα, έναντι συνολικής δαπάνης £83.492. 

(δ) Προπονητές και ειδικοί συντονιστές.  Ο Οργανισµός καταβάλλει 

αντιµισθία σε περίπου 348 προπονητές, οι οποίοι εργοδοτούνται από τα 

σωµατεία για το πρόγραµµα «Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισµού» (ΕΣΥΑΑ). 

Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος ο Οργανισµός κατέβαλε σε άτοµα, ο 

αριθµός των οποίων κυµάνθηκε από 5 µέχρι 25, επιδόµατα ύψους από £300 

µέχρι £800 το µήνα, για καθήκοντα συντονιστών, και σε ένα για την εκτέλεση 

διοικητικών και γραφειακών καθηκόντων.   

(ε) ∆ιάφορα θέµατα προσωπικού.  Ο Οργανισµός, σε αντίθεση µε τις 

εφαρµοζόµενες διατάξεις για τους δηµόσιους υπαλλήλους (Κ.∆.Π. 175/95), 



 5 

ενέκρινε στις 11.12.2001 την παραχώρηση δύο προσαυξήσεων στον Ανώτερο 

∆ιοικητικό Λειτουργό και την τοποθέτηση του στην 4η βαθµίδα της κλίµακας Α13. 

(στ) Απασχόληση συνεργατών και άλλων συµβούλων.  Πέρα από τους 11 

συντονιστές και µία γραφέα που ο Οργανισµός απασχολεί στο ΕΣΥΑΑ, ο 

Οργανισµός κατά το 2002 ανέθεσε διάφορα καθήκοντα σε άλλα 22 πρόσωπα, 

χωρίς να έχουν ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις οι ενδεδειγµένες διαδικασίες 

επιλογής προσωπικού.  Επιπρόσθετα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) ∆εν υπογράφτηκαν σε όλες τις περιπτώσεις συµβόλαια απασχόλησης. 

(ii) Σε µερικά από τα συµβόλαια που υπογράφτηκαν δεν αναφέρονται µε σαφή 

τρόπο τα καθήκοντα και δεν γίνεται αναφορά στους όρους απασχόλησης. 

(iii) Για ορισµένους αποκόπτονται από την αµοιβή τους οι άδειες και αργίες, ενώ 

για άλλους όχι. 

(iv) Παρόλο ότι σε ορισµένα συµβόλαια αναφέρεται ότι η ανάθεση εργασίας δεν 

δηµιουργεί σχέση εργοδότη - εργοδοτούµενου, εντούτοις ο καθορισµός του 

τρόπου αµοιβής και το είδος των καθηκόντων που τους αναθέτονται δεν 

υποστηρίζει την αναφορά αυτή.  Σε σχετική γνωµάτευση ο Γενικός 

Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας αναφέρει ότι, όπου η παροχή υπηρεσιών 

προσιδιάζει µάλλον προς Σύµβαση Εργασίας παρά προς Σύµβαση Έργου, 

θα πρέπει η εργοδότηση να εξασφαλίζεται µέσω της κανονικής διαδικασίας 

πρόσληψης υπαλλήλων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα προχωρήσει 

σε  επανεξέταση των συµβολαίων, αποκοπή αδειών και αργιών, όπου δεν έγινε, 

δηµιουργία µητρώου αγοράς/µίσθωσης υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών 

ανάθεσης καθηκόντων. 

5. Εσωτερικός έλεγχος. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, παρά τη σχετική βελτίωση, συνεχίζει να 

παρουσιάζει αδυναµίες. 

Η διαδικασία αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, η οποία, όπως αναµενόταν, 

θα συνέβαλλε στην ενίσχυση και βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, 
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δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, παρόλο ότι αυτή άρχισε προ πολλού και τώρα 

βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης νέων προσφορών. 

Επιπρόσθετα, η µη βελτίωση των Οικονοµικών Κανονισµών και η συνεχιζόµενη 

ελλιπής µηχανογράφηση του Λογιστηρίου δεν συµβάλλουν στη γρήγορη και ορθή 

διεκπεραίωση των λογιστικών πράξεων και στην αξιοποίηση των λογιστικών 

δεδοµένων, για καλύτερη οικονοµική διαχείριση. 

Όπως µε πληροφορεί  ο Πρόεδρος του Οργανισµού, έχει υπογραφεί συµβόλαιο 

για βελτίωση της µηχανογράφησης του Λογιστηρίου, η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2003. 

Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά: 

(α) ∆ελτία απασχόλησης µηνιαίων υπαλλήλων.  Εξακολουθεί η µη 

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

δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ορθότητας των προσωπικών 

απολαβών και άλλων ωφεληµάτων του προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα υιοθετηθούν οι υποδείξεις 

µου. 

(β) ΄Ελεγχος χορηγιών. 

(i) ∆εν φαίνεται να έχει εξεταστεί µέχρι σήµερα κατά πόσο οι χορηγίες που 

καταβάλλονται από τον Οργανισµό προς τα διάφορα σωµατεία/οµοσπονδίες 

συνάδουν µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά κρατικές 

ενισχύσεις,  ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι κάποια σωµατεία έχουν εγγραφεί 

ως εταιρείες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα απασχολεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού. 

(ii) Παρά τη σχετική βελτίωση συνεχίζει να µην είναι ικανοποιητικός ο έλεγχος 

των χορηγιών που παραχωρούνται στις οµοσπονδίες και σωµατεία, οι 

οποίες, ας σηµειωθεί, είναι σηµαντικές, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές 

υπολογίζονται ορθά και αξιοποιούνται για το σκοπό που παραχωρήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε  ότι ο Οργανισµός προωθεί 

την τροποποίηση της νοµοθεσίας, για να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικό 
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έλεγχο, όχι µόνο των χορηγιών, αλλά και των εσόδων των οµοσπονδιών 

γενικότερα. 

(iii) Ο Οργανισµός παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

των επιχορηγήσεων µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος, κατά 

οµοσπονδία, κατά σωµατείο και κατά είδος πληρωµής.  Επειδή ο 

προϋπολογισµός των επιχορηγήσεων ετοιµάζεται και εγκρίνεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά κατεύθυνση και, κατ� επέκταση, κατά σχεδιασµό, 

εισηγήθηκα και πάλι όπως ετοιµάζεται και απολογισµός των επιχορηγήσεων 

µε τον ίδιο τρόπο. 

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

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

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

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

αχρηστεύεται.  Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω µητρώα: 

• Μητρώο κατακυρώσεων. 

• Μητρώο συµβολαίων. 

• Μητρώο ανοίγµατος κιβωτίου προσφορών. 

• Μητρώο περιουσίας. 

• Μητρώο επιταγών που λαµβάνονται µέσω ταχυδροµείου. 

(δ) Συντήρηση οχηµάτων.  Εξακολουθεί να µην τηρείται καρτέλα για κάθε 

όχηµα, για παρακολούθηση των επιδιορθώσεων των οχηµάτων του Οργανισµού.  

Επίσης δεν τηρείται, παρά τις επανειληµµένες υποδείξεις µου, µηνιαίο 

κοστολόγιο, για διαπίστωση τυχόν µεγάλων διακυµάνσεων στο µέσο όρο 

κατανάλωσης. 

6. Θέµατα προσφορών και διαχείρισης συµβολαίων. 

(α) Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο � Γενική διαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου.  Από τον έλεγχο των προσφορών για το πιο πάνω έργο, που έγινε στο 

στάδιο ελέγχου του τελικού λογαριασµού του συµβολαίου, προέκυψαν, µεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 
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(i) Το κιβώτιο προσφορών ανοίχθηκε 6 ηµέρες µετά την υποβολή των 

προσφορών. 

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

χαµηλότερος προσφοροδότης υπογράφτηκε µόνο από τον Πρόεδρο, αντί και 

από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού. 

(iii) Το δελτίο ποσοτήτων που υπέβαλε ο χαµηλότερος προσφοροδότης 

παρουσιάζει αρκετές διορθώσεις επιµέρους ποσών, καθώς και του ολικού 

ποσού προσφοράς. 

(iv) Παρόλο που ο νοµικός σύµβουλος του Οργανισµού εξέφρασε την άποψη ότι 

οι δύο χαµηλότεροι προσφοροδότες δεν πληρούσαν τους όρους της 

προσφοράς και επιβαλλόταν η ακύρωση και η επαναπροκήρυξη της 

προσφοράς, ο Οργανισµός κατακύρωσε την προσφορά στο χαµηλότερο 

προσφοροδότη.  Η συγκεκριµένη επιστολή µου κοινοποιήθηκε στο Γενικό 

Εισαγγελέα για οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει σκόπιµες. 

Ο Οργανισµός µε πληροφόρησε το Μάιο 2002 ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποφάσισε όπως, διαρκούσης της έρευνας από τη Νοµική Υπηρεσία, µην προβεί 

σε οποιαδήποτε ενέργεια και ότι δόθηκαν οδηγίες σε όλο το προσωπικό όπως 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε θέµατα διαδικασίας προσφορών. 

(β) Ανάπλαση παλαιού σταδίου Γ.Σ.Ζ. στη Λάρνακα.  Από επιτόπιο έλεγχο 

στο πιο πάνω έργο διαπιστώθηκαν προβλήµατα στην ποιότητα του έργου.  

Συγκεκριµένα, αντί οι γενικές επιχωµατώσεις να γίνουν µε κατάλληλα χώµατα 

τύπου χαβάρας, ο εργολάβος συσσώρευσε στο εργοτάξιο µεγάλες ποσότητες 

ακατάλληλων χωµάτων, αναµιγµένων µε πέτρες και άλλα υλικά, µε πρόθεση να 

χρησιµοποιηθούν ως υλικό επιχωµάτωσης.  Επίσης, ορισµένες από τις 

τοιχοποιίες παρουσίαζαν ανωµαλίες και δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του 

συµβολαίου.  Τέλος παρατηρήθηκε ότι ο εργολάβος δεν προχώρησε στην 

εκτέλεση κάποιων εργασιών που αναγράφονταν στα Προκαταρκτικά του ∆ελτίου 

Ποσοτήτων και τις οποίες είχε τιµολογήσει µε το ποσό των £2.300. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Νοέµβριο 2002 ότι 

λήφθηκαν όλα τα δέοντα µέτρα, ενηµερώνοντας τους Συµβούλους Αρχιτέκτονες 

Μηχανικούς και διενεργώντας συσκέψεις µε τον εργολάβο, για την αντιµετώπιση 
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των αδυναµιών που υπέδειξε η Υπηρεσία µου.  Για ό,τι αφορά τη µη εκτέλεση 

κάποιων εργασιών του ∆ελτίου Ποσοτήτων, µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες 

για αποκοπή από τις πληρωµές του εργολάβου του ποσού των £2.300. 

(γ) Κατασκευή Πολυπροπονητήριου στο χώρο του Μακάρειου Αθλητικού 
Κέντρου στη Λευκωσία.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο 

παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήµατα που επηρέασαν σηµαντικά την πρόοδο των 

κατασκευαστικών εργασιών.  Μεταξύ άλλων, αντί ο εργολάβος, σύµφωνα µε το 

συµβόλαιο, να προβεί στη διενέργεια εδαφολογικής µελέτης πριν από την έναρξη 

των εργασιών, ο Οργανισµός, λαµβάνοντας υπόψη ότι στην κατασκευή των 

παρακείµενων  κτιρίων του Οργανισµού δεν παρουσιάστηκαν οποιαδήποτε 

προβλήµατα εδάφους, προέβη στην εκσκαφή δοκιµαστικών λάκκων που 

επιβεβαίωσαν τη µη ύπαρξη προβλήµατος.  Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, 

σχεδιάστηκε η θεµελίωση του Πολυπροπονητήριου.  Με την έναρξη όµως των 

εργασιών και την ετοιµασία της γεωλογικής έρευνας, διαφάνηκε η ύπαρξη 

γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο να γίνει σηµαντική αλλαγή στον 

τρόπο θεµελίωσης.  Ως αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής, καθυστέρησε η 

προκήρυξη της προσφοράς της υπεργολαβίας της µεταλλικής στέγης, αφού θα 

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

δόθηκε στο χρόνο αποπεράτωσης της υπεργολαβίας, από 37 σε 45 εβδοµάδες, 

προκάλεσε καθυστέρηση στη συµπλήρωση του έργου.  Πέραν των πιο πάνω, 

παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών από τον 

κυρίως εργολάβο, λόγω έλλειψης οργάνωσης και χρησιµοποίησης ολιγάριθµων 

συνεργείων για επαναλαµβανόµενη εργασία. 

Ο εργολάβος τελικά υπέβαλε απαίτηση για παράταση χρόνου και αποζηµίωση, η 

οποία µέχρι την ηµέρα του επιτόπιου ελέγχου δεν είχε αξιολογηθεί από τον 

αρχιτέκτονα του έργου, επειδή ο εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του 

Οργανισµού για την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

του Οργανισµού µε πληροφόρησε το Μάρτιο 2003 ότι, µέχρι την υποβολή 

τεκµηριωµένων στοιχείων, παραχωρήθηκε στον εργολάβο προκαταρκτική 

παράταση χρόνου 4 µηνών. 
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(δ) Αδυναµίες/παραλείψεις στην ετοιµασία εγγράφων των προσφορών για 
τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες.  Από τη µελέτη των εγγράφων των 

προσφορών για ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, τα οποία ετοιµάζονται για 

λογαριασµό του Οργανισµού από ιδιώτες συµβούλους, διαπιστώθηκαν λάθη και 

παραλείψεις, τα οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου, οφείλονται στην 

αδυναµία του Οργανισµού να παρακολουθεί και συντονίζει τις πιο πάνω εργασίες.  

Παρόλο ότι η Υπηρεσία µου έχει επανειληµµένα υποδείξει τις πιο πάνω 

αδυναµίες, εντούτοις δεν έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα ικανοποιητικά µέτρα για 

αντιµετώπιση των προβληµάτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω τα κυριότερα 

έργα στα οποία παρουσιάστηκαν αδυναµίες: 

(i) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος φωτισµού στα τρία βοηθητικά 

γήπεδα του Μ.Α.Κ. 

(ii) Σύστηµα ελέγχου/ασφάλειας του κιβωτίου προσφορών του Οργανισµού. 

(iii) Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες για το Νέο Κλειστό Αθλητικό 

Κέντρο στη Λεµεσό. 

(iv) Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού επιπέδου 1 500 Lux στο στάδιο «Αντώνης 

Παπαδόπουλος». 

(v) Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το Νέο Ολυµπιακό 

Κολυµβητήριο Λάρνακας. 

(vi) Προµήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων για το Νέο Κλειστό Αθλητικό 

Κέντρο στη Λεµεσό. 

(vii) Προµήθεια και τοποθέτηση καθισµάτων σε διάφορα στάδια. 

(ε) Αδυναµία στο συντονισµό µεταξύ των συµβολαίων 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών και των συµβολαίων των οικοδοµικών 
εργασιών.  Από έλεγχο της Υπηρεσίας µου σε συµβόλαια του Οργανισµού, 

διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι προσφορές για τις υπεργολαβίες 

ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών προκηρύσσονται µε αρκετή καθυστέρηση, σε 

σχέση µε το πρόγραµµα του κυρίως (οικοδοµικού) συµβολαίου.  Ως αποτέλεσµα, 

ο διορισµός των υπεργολάβων ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών γίνεται µετά τις 

προβλεπόµενες από το κυρίως συµβόλαιο ηµεροµηνίες, γεγονός που δηµιουργεί 
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προβλήµατα στην οµαλή και έγκαιρη συµπλήρωση των έργων και ενδεχόµενες 

οικονοµικές απαιτήσεις εκ µέρους του κυρίως εργολάβου.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

(i) Ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις Προθερµαντήριου 
Τσίρειου Σταδίου Λεµεσού.  Ενώ το κυρίως συµβόλαιο για τις οικοδοµικές 

εργασίες προνοούσε έναρξη των εργασιών στις 26.8.2002 και 

αποπεράτωση στις 28.2.2003, οι προσφορές για τις µηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις προκηρύχθηκαν καθυστερηµένα στις 

12.9.2002 και 15.11.2002, αντίστοιχα.  Περαιτέρω καθυστέρηση σηµειώθηκε 

στην αξιολόγηση/κατακύρωση των προσφορών, µε αποτέλεσµα το 

συµβόλαιο των µηχανολογικών εργασιών να προνοεί τη συµπλήρωση τους 

στις 20.5.2003, δηλαδή πέρα από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των 

εργασιών του κυρίως συµβολαίου.  Το συµβόλαιο για τις ηλεκτρολογικές 

εργασίες δεν είχε υπογραφεί µέχρι τον Απρίλιο 2003. 

Ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2003 ότι η 

καθυστέρηση οφειλόταν σε τροποποιήσεις που χρειάστηκε να γίνουν στα 

αρχικά σχέδια και προδιαγραφές που ετοίµασαν οι σύµβουλοι, για µείωση 

του κόστους, επειδή η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κρίθηκε πολύ ψηλή.  

Επίσης µε πληροφόρησε ότι σηµαντική καθυστέρηση προκλήθηκε και 

εξαιτίας της ανάγκης για επαναξιολόγηση των προσφορών. 

(ii) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις για το Πολυπροπονητήριο «Στρατηγός 
Ευάγγελος Φλωράκης» στη Λευκωσία.  Ενώ το κυρίως συµβόλαιο για τις 

οικοδοµικές εργασίες προνοούσε έναρξη των εργασιών στις 22.5.2002 και 

αποπεράτωση στις 22.2.2003, η προσφορά για τις µηχανολογικές εργασίες 

προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2002 και η επιστολή κατακύρωσης προς το 

διορισµένο υπεργολάβο στάληκε το Μάρτιο 2003.  Το Μάρτιο 2003 ο 

∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στο 

διορισµό των υπεργολάβων οφειλόταν στις τροποποιήσεις που έγιναν στους 

σχεδιασµούς των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες προέκυψαν 

από την ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισµό των αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  Με πληροφόρησε επίσης ότι, για αποφυγή καθυστερήσεων 
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στις εργασίες του κυρίως εργολάβου, είχαν δοθεί οδηγίες για εκτέλεση 

µέρους των µηχανολογικών εργασιών. 

(στ) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Από διερεύνηση γραπτού 

παραπόνου που υποβλήθηκε στον Οργανισµό, αντίγραφο του οποίου 

κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µου, προέκυψαν τα πιο κάτω θέµατα: 

(i) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου επέτρεψε στον κυλικειάρχη του 

Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού την τοποθέτηση περιπτέρου και τέντας για 

εξυπηρέτηση των θεατών και αθλητών στον ισόγειο χώρο του Κέντρου, 

χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Οργανισµού και χωρίς αναθεώρηση του ενοικίου και των όρων της 

έγγραφης συµφωνίας για την παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης του 

κυλικείου ως εστιατορίου. 

(ii) Ο ισόγειος χώρος χρησιµοποιείται χωρίς την εξασφάλιση της απαραίτητης 

άδειας λειτουργίας από την αρµόδια Τοπική Αρχή.  Επίσης, για καλύτερη 

χρήση του χώρου, έγινε επέµβαση στο κτίριο του Κέντρου (άνοιγµα πόρτας), 

χωρίς να φαίνεται ότι δόθηκε τέτοια έγκριση. 

(iii) Η αξία κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας που βαρύνει τον 

Οργανισµό υπερκαλύπτει το ποσό του ενοικίου. 

(iv) ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι τον Ιούλιο του 2001 ο Οργανισµός αποδέχθηκε 

προηγούµενη πρόταση του κυλικειάρχη για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του 

Κέντρου, χωρίς προσφορές, και υπογράφτηκε σχετική συµφωνία, χωρίς 

όµως να περιλαµβάνεται σ� αυτή η δέσµευση που ανέλαβε ο κυλικειάρχης 

για την ανάληψη των δαπανών εκτέλεσης συγκεκριµένων εργασιών 

αναβάθµισης του χώρου του κυλικείου. 

Όπως µε πληροφορεί ο Πρόεδρος του Οργανισµού, τα θέµατα (ι) και (ιι) 

παραπέµφθηκαν στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού για γνωµάτευση 

όσον αφορά στο χειρισµό. 

(ζ) Ενιαίο σύστηµα επιλογής και αξιοποίησης ταλέντων.  Ο Οργανισµός, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη λειτουργίας του πιο πάνω συστήµατος, προχώρησε 

σε διερεύνηση για εντοπισµό επιστηµονικών οµάδων που θα µπορούσαν να 
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προσφέρουν τις αναγκαίες υπηρεσίες που προϋποθέτει τέτοιο σύστηµα.  Από τη 

διερεύνηση εντοπίστηκαν τρεις επιστηµονικές οµάδες, δύο στην Ελλάδα και µία 

στην Κύπρο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής, στην 

οποία ανατέθηκε η µελέτη και αξιολόγηση των προσφορών, που συγκεκριµένα 

αναφερόταν: 

• Στον αποκλεισµό της µίας από τις τρεις οµάδες, λόγω ψηλού κόστους. 

• Στην κατ� αρχήν συνεργασία µε τη δεύτερη οµάδα σε ό,τι αφορά στην 

επιλογή ταλέντων. 

• Στην ανάθεση και στην Κυπριακή Οµάδα ταλέντων για τα περαιτέρω, µετά 

από την επιλογή τους από τη δεύτερη οµάδα. 

Ο Οργανισµός συνήψε τελικά συµφωνία στις 15.5.2002 µε µια από τις τρεις 

οµάδες που εδρεύει στην Ελλάδα, για ποσό ύψους �1.236.096 και για τρία 

χρόνια.  Η συµφωνία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την  παροχή προγραµµάτων 

διατροφικής υποστήριξης, σωµατοµετρικό και εργονοµικό έλεγχο, φυσιοθεραπεία, 

ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη αθλητών, βιταµινική υποστήριξη και διάφορες 

άλλες εξετάσεις αθλητών, µε στόχο την ενδυνάµωση τους. 

Από εξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν µέχρι τη σύναψη της πιο 

πάνω συµφωνίας, διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν 

οµοιόµορφες στον τρόπο περιγραφής των παρεχόµενων υπηρεσιών.  Σχετικά 

αναφέρεται ότι δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για την πείρα των προσφοροδοτών και 

τις σχετικές επιτυχίες τους στο παρελθόν, παρόλο που, όπως µε πληροφόρησε ο 

Οργανισµός, αυτά  εξετάστηκαν προφορικά. 

∆εν υπάρχει ένδειξη ότι ο Οργανισµός έχει µέχρι σήµερα, συνεργαστεί και µε την 

Κυπριακή Οµάδα, όπως διαλαµβανόταν στην απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, αλλά ούτε και άλλη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που να 

διαφοροποιεί την προηγούµενη του απόφαση. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν 

οµοιόµορφες, γιατί οι µέθοδοι επιλογής και αξιοποίησης κάποιου αθλητικού 

ταλέντου είναι καθαρά θέµα επιστηµονικής εργασίας, η οποία αποτελεί 
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προσωπική και ιδιόκτητη γνώση της κάθε επιστηµονικής οµάδας.  Η περιγραφή 

τόσο της διαδικασίας όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών δόθηκε στις 

συναντήσεις που είχε η Επιτροπή Ταλέντων και µε τις τρεις επιστηµονικές 

οµάδες. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στην πιθανή συνεργασία µε την 

Κυπριακή Επιστηµονική Οµάδα, επιλαµβάνεται του θέµατος η Επιτροπή 

Ταλέντων, η οποία, µετά τον έναν ακριβώς χρόνο συνεργασίας µε την RSTS, 

αποφάσισε να εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού όπως 

ελεγχθεί η παρούσα κατάσταση της Profit (Επιστηµονικό προσωπικό, 

εγκαταστάσεις κ.ά.) και να υποβληθεί νέα εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

7. Επιχορηγήσεις µη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

(α) Σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Οικονοµικούς Κανονισµούς του Οργανισµού, 

στις περιπτώσεις επιχορηγούµενων έργων, η εκτέλεση τους παρακολουθείται/ 

εποπτεύεται από τον Οργανισµό.  Σε αρκετές περιπτώσεις δεν φαίνεται να 

υπάρχει ένδειξη εποπτείας στο σχετικό έντυπο, µε βάση το οποίο εξουσιοδοτείται 

η παραχώρηση της χορηγίας. 

(β) ∆εν έχουν ακόµα καθοριστεί οι αρµοδιότητες των λειτουργών του 

Οργανισµού για την εφαρµογή των όρων που προνοούνται στους Κανονισµούς.  

Με βάση τους όρους αυτούς, οι αρµόδιοι λειτουργοί του Οργανισµού θα ελέγχουν 

τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης, τη σχεδιαστική µελέτη, την κατακύρωση της 

προσφοράς για την κατασκευή του έργου και τις πληρωµές του εργολάβου, σε 

συνδυασµό µε την πρόοδο εκτέλεσης του έργου. 

8. Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ). 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε προϋπολογισµός για το 2002, 

ύψους £1.200.000.  Το ίδιο ποσό είχε προϋπολογιστεί και για το 2001.   Οι 

πραγµατικές δαπάνες για το 2002 ανήλθαν σε £1.185.497.  Απολογισµός του 

Σχεδίου για το έτος 2001 δεν υποβλήθηκε.  Για το 2002 δεν έχει ετοιµαστεί 

διορθωµένος απολογισµός. 

(β) Τερµατίστηκε η απασχόληση λειτουργού του Οργανισµού στο ΕΣΥΑΑ, ενώ 

συνεχίζεται η απασχόληση στο ΕΣΥΑΑ άλλου προσωπικού, το οποίο εργάζεται 

σε Κυβερνητικά Τµήµατα/Υπηρεσίες.  Η εκτέλεση διπλών καθηκόντων, όπως 
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ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, λόγω του ότι ο φόρτος εργασίας για 

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

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

όσους εργάζονται στο ∆ηµόσιο. 

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

Γραφέα του Σχεδίου των οποίων ο αριθµός αυξοµειώνεται βρίσκεται σε αντίθεση 

µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο αρ. 169 του 1985. 

Ενώ σε προηγούµενη επιστολή του Οργανισµού αναφέρεται ότι η αγορά 

υπηρεσιών από ειδικούς θα γινόταν µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διαπιστώθηκε ότι 

εξακολουθεί να γίνεται µε εισηγήσεις του Γενικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού και 

του υπεύθυνου του προγράµµατος. 

(δ) Αποκοπές και εισφορές στο Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Για τις 

αντιµισθίες των προπονητών, καθώς και των ειδικών συντονιστών και άλλου 

προσωπικού, στο οποίο ο Οργανισµός καταβάλλει διάφορα ποσά για τις 

υπηρεσίες τους, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΥΑΑ, δεν γίνονται αποκοπές 

και συνεισφορές στο πιο πάνω Ταµείο, σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Νόµων 

και Κανονισµών που εγκρίθηκαν κατά καιρούς, για το λόγο ότι ο Οργανισµός δεν 

θεωρεί ότι οι πιο πάνω είναι υπάλληλοι του, αλλά ότι  εργοδοτούνται από τα 

Σωµατεία και Οµοσπονδίες, η αντιµισθία τους όµως καταβάλλεται από τον 

Οργανισµό.  Για τους συντονιστές έγινε δήλωση στο Τµήµα Εσωτερικών 

Προσόδων για την αντιµισθία που τους καταβάλλεται. 

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

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

£554.819, σε σύγκριση µε £670.699 το 2001, δηλαδή παρουσιάστηκε µείωση 

ύψους £116.180 ή 17%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  Κανένας αθλητικός 

χώρος δεν παρουσίασε πλεόνασµα.  Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 

116%, ενώ τα έξοδα παρουσίασαν µείωση ύψους 2%. 
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(β) Κυλικεία ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. 

(i) Ενοίκια.  Παρατηρήθηκε ότι τα ενοίκια δεν εισπράττονται προκαταβολικά 

κάθε µήνα, όπως προνοείται στον όρο 1 του συµβολαίου, αλλά µε αρκετή 

καθυστέρηση και χωρίς την επιβολή τόκου µε επιτόκιο 6%, όπως 

προβλέπεται στον όρο 2 του συµβολαίου. 

(ii) Πιστοποιητικά υγείας και λευκού ποινικού µητρώου.  ∆εν 

παρακολουθείται ικανοποιητικά η υποβολή των απαιτούµενων από τον όρο 

7 του συµβολαίου πιστοποιητικών.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

λειτουργούν κυλικεία χωρίς την υποβολή των πιο πάνω πιστοποιητικών ή µε 

υποβολή µερικών µόνο από τα πιστοποιητικά που απαιτούνται. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως ο όρος 7 του συµβολαίου τροποποιηθεί 

κατάλληλα, ώστε τα πιο πάνω πιστοποιητικά να υποβάλλονται κάθε χρόνο. 

(iii) Ονοµαστικός κατάλογος ατόµων που εργάζονται στο κυλικείο.  Τέτοιος 
κατάλογος δεν υποβάλλεται, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

παρακολουθηθεί η υποβολή των πιστοποιητικών υγείας και λευκού ποινικού 

µητρώου. 

(γ) Πώληση κτιρίου «Κονδυλάκη».  Παρόλο που λήφθηκε εκτίµηση του 

κτιρίου και ακολουθήθηκαν διαδικασίες προσφορών, ωστόσο η πώληση του έγινε 

χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού,  

όπως απαιτείται από το άρθρο 5(2)(ιη) των περί Κυπριακού Οργανισµού 

Αθλητισµού Νόµων του 1969 έως 1996. 

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

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

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

διαµόρφωση του σε αθλητικό µουσείο, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η 

αξιοποίηση του µέχρι σήµερα.  Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει αίτηµα του ∆ήµου 

όπως του παραχωρηθεί για χρήση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά του 

Συµβουλίου, ως εξωτερικών ιατρείων.  
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10. Κοινωνικός και ειδικός αθλητισµός. 

Μεταξύ των τεσσάρων βασικών κατευθύνσεων αθλητισµού που διαχειρίζεται ο 

Οργανισµός είναι και ο «κοινωνικός και ειδικός αθλητισµός», για τον οποίο 

προϋπολογίστηκε για το έτος 2002 ποσό £48.000, από το οποίο οι £30.000 για 

αντιναρκωτική αγωγή. 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο του αθλητισµού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

κυρίως στην περίπτωση νέων ατόµων, και το ρόλο του αθλητισµού για προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής, όπως απαιτείται από το Συµβούλιο της Ευρώπης και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισµός προώθησε την έγκριση του πιο πάνω 

Κονδυλίου, χωρίς όµως να δραστηριοποιηθεί µέχρι σήµερα στον τοµέα αυτό.  

Συγκεκριµένα δαπανήθηκε ποσό £15.547, από το οποίο £7.547 για 

αντιναρκωτική αγωγή (συνεισφορές σε διάφορους αντιναρκωτικούς φορείς). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο να υποβάλει συγκεκριµένο Σχέδιο Στήριξης Προγραµµάτων 

Κοινωνικού Αθλητισµού, µε βασικά δύο στόχους:  Ο πρώτος θα αφορά την 

αθλητική ενασχόληση των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο, µε στόχο την 

υγεία, και ο δεύτερος θα αφορά την ενεργοποίηση προγραµµάτων, µε στόχο την 

επανένταξη ατόµων µε ειδικά προβλήµατα στην κοινωνία µέσω του αθλητισµού, 

όπως άτοµα που βρίσκονται στο στάδιο της απεξάρτησης από ναρκωτικά, 

παραπληγικά άτοµα, άτοµα µε πνευµατική καθυστέρηση κ.ά. 
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