
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

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 €33.267.862 σε σύγκριση με €37.125.219 το 2011, από τα οποία 

ποσό ύψους €31,3 εκ. (€35 εκ. το 2011) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% 

των εσόδων του (94% το 2011).  

 (β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €34.196.123, σε σύγκριση με 

€39.141.261 το 2011 (μείωση κατά €4.945.138 ή 14%). 

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στις επιχορηγήσεις κατά €1.835.414 

(15%),  στη δημιουργία και βελτιώσεις μη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά 

€1.153.723 (30%), στο ΑΓΟ και πρόγραμμα Ε.Φ. κατά €360.055 (12%), στα 

Προγράμματα ΚΟΑ κατά €305.946 (10%), στην επιβράβευση για επιτυχίες αθλητών 

κατά €738.540 (77%) και στην πρόβλεψη για διαγραφή χρεωστών κατά €824.012 

(100%), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στα έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων 

αθλητικών χώρων κατά €616.218 (15%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους  

€701.361, σε σύγκριση με €2.016.042 το 2011. Η μείωση στο έλλειμμα οφείλεται 

στη μείωση των εξόδων του Οργανισμού κατά €1,3 εκ. περισσότερο από τη 

μείωση στα έσοδά του.  

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2012  2011 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,57  0,51 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 93%  94% 

Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου 

και έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 
22,45%    20,09% 
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(ε)  ∆άνεια. Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του 

και από δάνεια, με συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό 

ποσό για την αποπληρωμή των τοκοχρεωλυσίων.  

Η κατάσταση των δανείων και χρεωγράφων, καθώς και των καταθέσεων στο 

εξοφλητικό ταμείο χρεωγράφων και των πληρωτέων δόσεων για τα τελευταία τρία 

χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 2012 2011 2010  

 € € €  

Υπόλοιπο ∆ανείων στις 31.12 22.153.846 24.000.000 24.000.000 

Πληρωτέες δόσεις δανείων 
(κεφαλαίου ή/και τόκων) 2.528.215* 760.593* 1.100.776 

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

ίδιου δανείου. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και σωματεία (2012: €486.895, 2011: €569.338). 

(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 με την οποία ο Οργανισμός καλείται να καταβάλει στο 

∆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 τους 

νομικούς συμβούλους του Οργανισμού αναθεωρητική έφεση για την πιο 

πάνω απόφαση, στις 11.6.2012. 
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 Σημειώνεται επίσης ότι από 17.5.2011 μέχρι 31.12.2012, υπολογίζεται 

ότι τα δικαιώματα φόρου θεάματος ανέρχονται σε €908.554, αλλά για το 

ποσό αυτό δεν έχει κινηθεί αγωγή. 

(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.). 

3.  Προϋπολογισμός. 

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

∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός για το 2012 

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

30.9.2011. Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

αρχικά την 1.7.2011. Στις 5.1.2012 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 

υποβλήθηκε στη Βουλή, η οποία όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός ζήτησε νέα 

μείωσή του, με οδηγία ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός να υποβληθεί για έγκριση 

απευθείας στη Βουλή.  Ως εκ τούτου, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία 

Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 26.1.2012. Ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 

εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9.2.2012 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 24.2.2012. Η 

Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.  

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Στις 7.3.2013 υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τροποποιητικός Προϋπολογισμός για το 2012 
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ύψους €1.194.019 και προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκκρεμεί η 

υποβολή του στη Βουλή για έγκριση. 

 (γ)   Εγκρίσεις πινάκων για κάλυψη υπερβάσεων. Υπήρξαν τρεις πίνακες 

«Ενίσχυση ορισμένων άρθρων του Προϋπολογισμού του ΚΟΑ» για το 2012 με 

εξοικονομήσεις από άλλα άρθρα ή με μεταφορά πιστώσεων από το Κεφ. «Μη 

προβλεπόμενες ∆απάνες και Αποθεματικό», οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο, όμως δεν κατέστη δυνατόν να μας προσκομιστούν οι εγκρίσεις του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον 1ο και 2ο πίνακα. Ο Οργανισμός δεν ήταν 

σε θέση να μας ενημερώσει κατά πόσο οι πιο πάνω εγκρίσεις κατατέθηκαν στη Βουλή, 

όπως απαιτεί ο Νόμος. 

(δ)  Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2012. Λόγω της μη ψήφισης του 

Τροποποιητικού Προϋπολογισμού υπάρχουν υπερβάσεις στο Κεφάλαιο 1 

«∆ιαχειριστικά Έξοδα», Άρθρο 07 «Έξοδα Λειτουργίας Ιδιόκτητων και άλλων 

Αθλητικών χώρων», στο Κεφάλαιο 2 «Χορηγίες» και στο Κεφάλαιο 3 «∆ημιουργία & 

Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» συνολικού ποσού ύψους €1.194.019. 
 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι υπερβάσεις Κονδυλίων θα πρέπει να αποφεύγονται και 

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(4) του Νόμου, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά 

παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται στα άρθρα 4(1) και 4(2) θεωρείται ότι 

δεν έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Κονδύλια από τα οποία έγινε η 

υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή 

θα διενεργηθεί. 

Ο Οργανισμός παρόλον ότι, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος, παρακολουθεί 

τον Προϋπολογισμό, εντούτοις διενεργεί πληρωμές καθ΄ υπέρβαση των Κονδυλίων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός στην 

προσπάθειά του για πλήρη αξιοποίηση της κρατικής χορηγίας που του παραχωρείται, 

αξιοποιεί συνειδητά τυχόν πλεονάσματα για να καλύψει ανάγκες που δεν είχαν 

προϋπολογιστεί.  Αξιοποιώντας αυτή την μεθοδολογία το 2012,  κατάφερε να έχει 

υλοποίηση προϋπολογισμού 99.7%. 

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 
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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, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύντομα η Επιτροπή θα πρέπει 

να ασχοληθεί με το θέμα του 3ετούς Σχεδιασμού (για τα έτη 2013 - 2015), ο οποίος θα 

ετοιμαστεί με βάση νέους δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.  

5.  Προσωπικό. 

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

υπαλλήλων. Στις 31.12.2012 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 32 μόνιμους υπαλλήλους 

(έναντι 37 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 19 πρόσθετους 

έκτακτους, 2 τακτικούς ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 1 με μερική απασχόληση 

και 5 έκτακτους συμβασιούχους επιθεωρητές γυμναστηρίων με μερική απασχόληση, οι 

απολαβές των οποίων χρεώνονταν στο Κεφάλαιο 1 του Προϋπολογισμού, σε σύγκριση 

με 33, 4, 17, 2, 1 και 5, αντίστοιχα, στις 31.12.2011. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, 

υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2012  2011 

 €  € 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.315.076  1.326.162 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων υπαλλήλων έναντι 
κενών θέσεων  94.163  92.320 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα  πρόσθετων έκτακτων 
υπαλλήλων  552.268  559.794 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων  βοηθών γραφείου   60.609  61.840 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων συμβασιούχων 
επιθεωρητών γυμναστηρίων   97.476  94.640 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα 7.544  43.960 

13ος μισθός 108.975  112.840 

 2.236.111  2.291.556 

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 625.382  494.330 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα ωφελήματα 509.599  517.137 

 3.371.092  3.303.023 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)   55.599    55.516 
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(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2012 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) 

1.318.215 

Καθαρίστριες γραφείων 2 Μόνιμες καθαρίστριες 39.011 

Γυμναστές ΑΓΟ. 91 Συμβασιούχοι 1.680.692 

Γυμναστές Εθνικής Φρουράς 27 Συμβασιούχοι 565.669 

Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ  15 Συμβασιούχοι 215.825 

Πρόσθετοι έκτακτοι 12 Συμβασιούχοι 391.623 

Πρόσθετοι έκτακτοι  3 Συμβασιούχοι ανά 
δεκαπενθήμερο 

93.738 

 204  4.304.773 

Ανάληψη κόστους από τον Οργανισμό    

Προπονητές  ΕΣΥΑΑ 382 Συμβασιούχοι   1.031.153 

Σύνολο 586  5.335.926 

Σε ότι αφορά στους προπονητές ΕΣΥΑΑ, τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει 

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

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

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

χορηγία του Οργανισμού προς τα σωματεία και 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 ο 



7 
 

 
 

Οργανισμός θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τις ομοσπονδίες και τα 

σωματεία προς διευθέτηση του θέματος αυτού. 

Σημειώνεται ότι, από ελέγχους που έγιναν σε ομοσπονδίες από τον  ελεγκτικό οίκο 

στον οποίο ο Οργανισμός ανέθεσε τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των 

ομοσπονδιών, διαπιστώθηκε ότι μέρος των απολαβών των ομοσπονδιακών 

προπονητών και βοηθών ομοσπονδιακών προπονητών δεν δηλώνονται ως 

απολαβές, με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι ανάλογες εισφορές για κοινωνικές 

ασφαλίσεις και να μην συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση του εργοδότη στο Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Οργανισμός 

ενημερώνει τους αθλητικούς φορείς, για το ύψος της επιχορήγησης που τους 

παραχωρείται μέσα από τις πληρωμές των προπονητών.  Επίσης τους ενημερώνει 

ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος και των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου εφαρμόζεται.  Ο Οργανισμός δεν διαθέτει το 

μηχανισμό ή τη νομική δυνατότητα να το επιβάλει αυτό. 

(γ)   Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού.  

(i) Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που 

κατέχουν μόνιμες oργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεσή μας για τις οικονομικές καταστάσεις για 

το 2011, 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. 
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 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 

2012, 14 από τους 32 μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού, 

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

μισθολογική κλίμακα σε σχέση με την θέση που κατείχαν.  

  Επίσης, 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 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.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι ο Οργανισμός 

λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω προχωρεί  στην αναδιάρθρωση της 

οργανωτικής δομής με στόχο αυτή να εγκριθεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο πριν το τέλος του έτους.    

 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.  

Όπως πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ο Πρόεδρος του 

Οργανισμού, με την έγκριση της δομής θα αναθεωρηθούν και θα 

γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται στα σχέδια υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει 

προχωρήσει στην ανάθεση των καθηκόντων του Κλάδου 

Ανθρώπινου ∆υναμικού σε ∆ιοικητικό Λειτουργό του Οργανισμού 

με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.  

 Παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων. Επισημαίνεται 

επίσης ότι, ενώ κάποιες αναβαθμίσεις έγιναν στη βάση των 

απαιτούμενων προσόντων των θέσεων αυτών, σε δύο τουλάχιστο 

περιπτώσεις, μετά από την αναβάθμιση των θέσεων τους σε 
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μισθολογική κλίμακα ανώτερη της θέσης τους, ζήτησαν με αίτησή 

τους, η μια μέσω του ιδιώτη δικηγόρου της, την παραχώρηση 

πρόσθετων προσαυξήσεων πάνω στη νέα τους μισθολογική 

ανώτερη κλίμακα για απόκτηση πρόσθετων προσόντων, τα οποία, 

όμως, όπως διαπιστώθηκε, τα κατείχε και πριν από την 

αναβάθμιση της θέσης της, ενώ στη δεύτερη καταβλήθηκε 

επιπρόσθετα και επιχορήγηση από τον Οργανισμό έναντι του 

κόστους παρακολούθησης των μαθημάτων.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, δεδομένου των αναβαθμίσεων που 

έγιναν και υπό τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας,  

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να 

επανεξετάσει την πρακτική  του για παραχώρηση πρόσθετων 

προσαυξήσεων για απόκτηση πρόσθετων προσόντων, έχοντας 

υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για τους δημόσιους υπαλλήλους, 

σύμφωνα με την οποία η βάση μισθοδοσίας είναι οι κλίμακες που 

καθορίζονται στα Σχέδια Υπηρεσίας και τον Προϋπολογισμό, 

χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τη βάση αυτή.  

Επίσης, όπως αναφέρεται στην επιστολή μας με ημερ. 3.2.103, η 

Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν 

πρέπει να εγκρίνει πρόσθετες προσαυξήσεις στο προσωπικό, 

αφού η παραχώρησή τους αντιβαίνει στην πολιτική του 

Οργανισμού, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρία του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 26.5.2009 και επίσης ότι τα 

οποιαδήποτε ωφελήματα προσωπικού συμφωνηθούν με τις 

συντεχνίες θα πρέπει να προσλαμβάνουν τη μορφή νομοθετικού 

κειμένου με τη ψήφιση τους σε Νόμους ή/και Κανονισμούς, ώστε 

αυτά να είναι νομοθετικά καλυμμένα.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι 

μετά τις υποδείξεις μας δεν παραχώρησε και δεν αναμένεται να 

παραχωρήσει οποιεσδήποτε προσαυξήσεις λόγω απόκτησης 

μεταπτυχιακού προσόντος.  
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 Αναγκαιότητα νέας οργανωτικής δομής.  Η Υπηρεσία μας 

εξακολουθεί να θεωρεί ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

προχωρήσει, ως επείγουσα ανάγκη, στη 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. 

         Αξίζει να σημειωθεί ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του 

στις 29.1.2013, έχει εγκρίνει 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 οποία με 

βάση το συμβόλαιο  αναμένεται να υποβληθεί στον Οργανισμό τον 

Μάιο 2013.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι 

ο Οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προχωρεί στην 

αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής με στόχο αυτή να εγκριθεί 

από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν το τέλος του έτους. 

(ii) Μισθολογική αναβάθμιση Συνεργατών. Στην Έκθεσή μας για τις 

οικονομικές καταστάσεις για το 2011 αναφέρθηκε ότι, από 1.1.2008 οι 

έκτακτοι συνεργάτες αμείβονται στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην Κλίμακα 

Α8, χωρίς, έστω και εκ των υστέρων, να ζητηθεί η γραπτή έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και, μέσω του, η έγκριση του Τ∆∆&Π 

για τις εν λόγω αναβαθμίσεις των έκτακτων συνεργατών, διαδικασία που 

προβλέπεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών για 

αναβαθμίσεις θέσεων των Οργανισμών.  

Όπως διαπιστώθηκε, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 

8.1.2013, αποφάσισε να αναβαθμίσει 22 έκτακτους συνεργάτες που 

βρίσκονταν στην κλίμακα Α6, και οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά την 

1.1.2008, τοποθετώντας τους στην κλίμακα Α8, χωρίς να έχουν ληφθεί 

υπόψη και πάλι οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών.  
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Ακολούθως, μετά που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή 

του προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού, αρ. Φακ. 10.1.21.5/3, ημερ. 

12.2.2013, ζήτησε  γραπτές εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους ο 

Οργανισμός έλαβε απόφαση για αναβάθμιση των θέσεων αυτών, ο 

Οργανισμός παρόλο ότι δικαιολόγησε την απόφασή του (προκειμένου να 

αρθεί η αδικία και να υπάρξει ίση και δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού), 

δεν προχώρησε με την υλοποίηση των αναβαθμίσεων. 

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός, δεν μπορεί  από μόνος του να 

προβαίνει σε αναβαθμίσεις, χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις (Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και Τ∆∆&Π).  

(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 καταβάλλει το 

ποσό των €375.000 στο Ταμείο Συντάξεων 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. 

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.  Υπολογίζεται ότι, λόγω της υποχρέωσης 
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του Οργανισμού να καλύπτει το έλλειμμα του Ταμείου, η υποχρέωσή του προς το 

Ταμείο έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί νέα αναλογιστική μελέτη εντός του 2013. 

(ε)   Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων.  

Όριο ηλικίας αφυπηρέτησης. Σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 

αναφέρεται ότι, ενώ, οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (∆ιάρθρωση και 

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

293/2007, με την οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης υπαλλήλου αυξάνεται από 60 σε 63, εντούτοις, 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, εξακολουθεί να μην έχουν 

τροποποιηθεί  ανάλογα, ώστε οι πρόνοιες των δύο Κανονισμών του Οργανισμού να 

συνάδουν μεταξύ τους.  

Όπως πληροφορήθηκε η Υπηρεσία μας, το προσχέδιο του νομοσχεδίου βρίσκεται 

ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της ∆ημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. 

(στ) ∆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. 
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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 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 εν λόγω θέσεις στο πιο πάνω 

αναφερόμενο Αιτιολογικό Σημείωμα για το 2012. 

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. 
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Σημειώνεται ότι, το πιο πάνω προσωπικό συνεχίζει να απασχολείται 

από τον Οργανισμό μέχρι σήμερα, παρόλο ότι δεν έχει ενημερωθεί 

γραπτώς για την παράταση της εργοδότησής του. 

(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 οι πιο κάτω 

πρόνοιες της σύμβασής του υποδηλούν την ύπαρξη υπαλληλικής 

σχέσης μεταξύ του Οργανισμού και του συμβαλλόμενου ως ακολούθως: 

 το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του Οργανισμού και όχι για συγκεκριμένη εργασία , 

 ο συμβαλλόμενος προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με το εργάσιμο 

ωράριο που ισχύει για όλο το προσωπικό του Οργανισμού, 

 γίνονται χρηματικές αποκοπές από τη μηνιαία αμοιβή του πιο 

πάνω για τις ώρες που απουσιάζει, με βάση το ετήσιο εργάσιμο 

ωράριο του Οργανισμού, 

 καταβάλλεται στον πιο πάνω, επίδομα οδοιπορικών.  

(iii) Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 

14.5.2013 (το πρακτικό δεν έχει ακόμη επικυρωθεί), δεδομένου του γεγονότος 

ότι ο τέως Γενικός ∆ιευθυντής δεν προχώρησε  στην αξιολόγηση δέκα 

λειτουργών του Οργανισμού προτού πάρει την προαφυπηρετική άδεια του, 

αποφάσισε να μην γίνει αξιολόγηση των εν λόγω λειτουργών για το έτος 2012.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι για τη μη 

αξιολόγηση λειτουργών από τον τέως Γενικό ∆ιευθυντή, η απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε μετά από καθοδήγηση του νομικού 

συμβούλου ως η μόνη επιλογή του Οργανισμού, μετά την αποχώρηση του τέως 

Γενικού ∆ιευθυντή. 

(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. 
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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. Το θέμα εκκρεμεί.    

6.  Οφειλή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

Από το 2007 ο Οργανισμός και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 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, θεωρώντας ότι ήταν δική του υποχρέωση να αποκόπτει τον φόρο 

εισοδήματος από τις απολαβές των πιο πάνω ατόμων, κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό 

των €254.683 στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων στις 31.10.2012, χρεώνοντας τα 

κονδύλια 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 
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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 πληροφορηθήκαμε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο Οργανισμός 

παρακολουθεί το όλο θέμα σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

και θα επαναφέρει το θέμα ανάκτησης των χρημάτων όσων πληρώνονται από τον 

Οργανισμό. 

7.  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α)  Γενικά. Έχουν ληφθεί ή/και τροχοδρομηθεί 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)  Κώδικας δεοντολογίας. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο 

Οργανισμός, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, αναμένεται να λειτουργεί ανεξάρτητα 

και επαγγελματικά, στη βάση διακηρυγμένης πολιτικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια.  Επίσης, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

και οι υπάλληλοι του Οργανισμού θα πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη 

κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, ο Οργανισμός ετοίμασε κώδικα 

δεοντολογίας τόσο για το προσωπικό του Οργανισμού, όσο και για το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο (εγκρίθηκε στις 29.3.2012). 

(γ)   Χρεώστες. ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα 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 
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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 ποσοστό 10% των 

χρεών τους μία ή δύο φορές τον χρόνο, η αποκοπή αυτή δεν καλύπτει καν τα χρέη που 

δημιουργούνται εντός του κάθε έτους στο οποίο γίνεται η αποκοπή.  

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

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 5.7.2011 αποφάσισε όπως για oμοσπονδίες χωρίς 

έσοδα από τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων διαγραφεί ολόκληρο το χρέος, για 

oμοσπονδίες 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.  

Εν τω μεταξύ η επιστολή και οι υπενθυμίσεις του Οργανισμού για τις διαγραφές 

ύψους €563.484 δεν έτυχαν απάντησης από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Για το εν λόγω ποσό έγινε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το 

2011 και 2012.  

Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται χρεώστες για τους οποίους ο 

Οργανισμός θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής μέρους του υπολοίπου τους. 

 Η πιο πάνω προτεινόμενη πρακτική της διαγραφής των χρεών δεν αποτελεί λύση στο 

πρόβλημα της μη είσπραξης των χρεωστικών υπολοίπων καθώς, με την υφιστάμενη 

πολιτική είσπραξης, δηλαδή της αποκοπής από τις επιχορηγήσεις ποσού που ισούται 

με 10% των χρεών τους μία ή  δύο φορές τον χρόνο, διαπιστώνεται ότι, στις πλείστες 
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περιπτώσεις, αυτή η αποκοπή δεν καλύπτει καν τα χρέη που δημιουργούνται στο έτος, 

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 ΚΟΠ. 

Όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, το θέμα βρίσκεται υπό 

επανεξέταση.  Θεωρεί, δε, ότι θα πρέπει οι αποφάσεις που θα ληφθούν να 

συνάδουν με τον ρόλο και την αποστολή του Οργανισμού για τη δημιουργία 

προϋποθέσεων αθλητικής δραστηριότητας. 

8.  Υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια. 

Από την επιστολή των νομικών συμβούλων όσον αφορά τις υποθέσεις που 

εκκρεμούν στα δικαστήρια προέκυψε το πιο κάτω θέμα για το οποίο ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. 

 Αναθεωρητική έφεση 14/2010, ΚΟΑ ν ∆ήμου Έγκωμης (προσφυγή  

1527/2008). Αποσύρθηκε η προσφυγή αρ. 1369/2009, ΚΟΑ v ∆ήμος Έγκωμης, 

που αφορούσε στο έτος 2009 και έχει ήδη καταβληθεί στον ∆ήμο το ποσό των 

€62.900 ως τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας για τα έτη 1992 – 2010, ενώ εξακολουθεί να 

εκκρεμεί η αναθεωρητική έφεση αρ. 14/2010, εναντίον της απόφασης στην 

προσφυγή αρ. 1527/2008, η οποία αφορούσε στα έτη 2005, 2007 και 2008.  

9.  Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

Κατά το 2012 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €10,7 εκ., σε σύγκριση με €12,0 εκ. το 2011.  

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

επιχορήγηση ύψους €6,0 εκ. σε σύγκριση με €6,6 εκ. το 2011. 

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 

για τον οποίο παραχωρήθηκαν. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται εκ των προτέρων 
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έλεγχος του προγράμματος των ομοσπονδιών, και δεν γίνεται παρακολούθηση 

των αναγκών και στόχων των ομοσπονδιών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού σημείωσε ότι οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια έχουν 

αποδώσει και απόδειξη τούτου είναι ότι έχουν γίνει σχετικές αποκοπές και 

επιστροφές ποσών που δεν δικαιολογήθηκαν από τις Ομοσπονδίες, ωστόσο 

συμφώνησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  Επίσης υποστήριξε ότι ο εκ των 

προτέρων έλεγχος των προγραμμάτων των ομοσπονδιών, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί καθότι θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στις ομοσπονδίες και πρόσθετο 

όγκο εργασίας στον Οργανισμό. 

(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο. Ο έλεγχος (οικονομικός και 

διαχειριστικός) των ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο. Μέχρι την 

ολοκλήρωση του ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, ο 

ελεγκτικός οίκος είχε ελέγξει 59 ομοσπονδίες (συμπεριλαμβανομένων και 

των Ειδικών Ολυμπιακών, της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, του 

Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων, και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών).  

Για αρκετές από τις 59 ομοσπονδίες εκκρεμεί ο έλεγχος για κάλυψη 

όλων των ετών μέχρι και το 2011, ενώ για 17 ομοσπονδίες δεν διεξήχθη 

έλεγχος.  

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

εξέδωσε το πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών ομοσπονδιών και τον οδηγό 

αποδέσμευσης επιχορηγήσεων τα οποία δόθηκαν στις ομοσπονδίες τον 

Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012, για υιοθέτηση και εφαρμογή. 

(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 και εξουσία των διοικητικών συμβούλων και εσωτερικές 

διαδικασίες.  
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Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η ετοιμασία του 

πρότυπου καταστατικού δεν προχώρησε καθ’ ότι υπήρξε σοβαρή 

αντίδραση εκ μέρους αριθμού ομοσπονδιών.  Ο Οργανισμός με εγκύκλιο 

του  ημερ. 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.   

(iii) Άλλα θέματα.  

 Ο Οργανισμός υιοθέτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για ετοιμασία 

σχετικού εντύπου αγωνιστικού ελέγχου του σχεδιασμού της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το έντυπο θα πρέπει να διαμορφωθεί 

έτσι ώστε η ομοσπονδία να βεβαιώνει υπεύθυνα τον Οργανισμό ότι δεν 

χορηγούνται απαγορευμένες ουσίες στους αθλητές της.  

Η Υπηρεσία μας επανέλαβε την εισήγησή της ότι, όπου ο Οργανισμός 

έχει υποψίες/αμφιβολίες για σκευάσματα που καταγράφονται στο 

έντυπο, μπορεί να συμβουλεύεται την Αρχή Αντι – Ντόπινγκ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

μελετήσει την πιο πάνω εισήγησή μας. 

 Ο Οργανισμός επιχορηγεί τη μισθοδοσία του προσωπικού που 

εργοδοτούν  22 ομοσπονδίες. Από στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός, 

μόνο 14 από τις 22 ομοσπονδίες απέστειλαν συμβόλαια στον 

Οργανισμό, ωστόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να επιχορηγεί τη 

μισθοδοσία του προσωπικού και των 22 ομοσπονδιών.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο 

Οργανισμός θα επικοινωνήσει εκ νέου με τις Ομοσπονδίες για 

υλοποίηση της εισήγησής μας και θα εξετάσει τη δυνατότητα 

αποκοπής χορηγιών, όσων ομοσπονδιών δεν ανταποκριθούν. 

(β)  Πιο κάτω αναφέρονται θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες ομοσπονδίες.  

(i)  Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ). Το νέο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ, με επιστολή του, ημερ. 5.4.2013,  ενημέρωσε τον 

Οργανισμό ότι όταν ζητήθηκε από τη γραφέα της Ομοσπονδίας να 

υποβάλει τα αντίγραφα που είχαν σταλεί στον Οργανισμό με την τελευταία 

κατάσταση εξόδων του 2012 για έλεγχο, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν 
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«αρκετές ασάφειες, ανύπαρκτα τιμολόγια και αλλοιώσεις στα πρακτικά του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου που είχαν σταλεί στον Οργανισμό ως αποφάσεις».  

Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο που διεξήγαγε ο Οργανισμός, 

διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Η Ομοσπονδία προμηθεύτηκε εξοπλισμό από εταιρεία της οποίας ο 

∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι και μέλος του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, 

παρόλο ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας, αυτή 

απαγορεύεται να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με 

οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, τις 

συζύγους τους κ.λπ.  Επιπρόσθετα, το εν λόγω μέλος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,  σύμφωνα με τα πρακτικά της 

Ομοσπονδίας, ήταν παρόν στη συνεδρίαση για αξιολόγηση 

προσφορών και κατακύρωση της προσφοράς. 

 Οι αποδείξεις είσπραξης για διάφορες πληρωμές που διενήργησε 

η Ομοσπονδία εκδόθηκαν από την Ομοσπονδία από μπλοκ 

αποδείξεων που είχε στην κατοχή της αντί από τους δικαιούχους.  

Στη θέση «ο Λαβών» υπάρχει το όνομα του δικαιούχου το οποίο 

φαίνεται ότι γράφτηκε από την Ομοσπονδία, αφού ο γραφικός 

χαρακτήρας και το είδος της υπογραφής είναι πανομοιότυπα, 

εγείροντας έτσι ερωτηματικά για τις πληρωμές που έγιναν. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι το Λογιστήριο 

του Οργανισμού, λόγω των παρατυπιών που εντόπισε κατά τον έλεγχο που 

διεξήγαγε, απέκοψε το ποσό των €7.919,36 από το ποσό που ζητούσε η 

Ομοσπονδία ως επιχορήγηση. Ωστόσο, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στη 

συνεδρίασή του ημερ. 26.2.2013, αποφάσισε όπως επιστρέψει στην 

Ομοσπονδία το ποσό των €4.000 το οποίο αφορούσε σε κάλυψη εξόδων για 

τη διοργάνωση του GrandPrix.  

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, με την εκλογή 

νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία αναμένεται ότι η κατάσταση 

θα βελτιωθεί. 
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(ii) Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ).  Η ΚΕΠΕ είναι σώμα 

αντίστοιχο της ΚΟΕ, 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 διαχείρισή της, ώστε να 

πληροί τις πρόνοιες του περί ΚΟΑ 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 διεξάγει 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 διαπιστώθηκε, μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου δεν συνέταξε τους όρους 

εντολής της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, ωστόσο αυτή συνεδριάζει και ασκεί έλεγχο 

επί της ΚΕΠΕ προς επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.  

Η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι ο καθορισμός των όρων εντολής της ∆ιαχειριστικής 

Επιτροπής θα πρέπει να γίνει αμέσως, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων ως 

προς τις ενέργειες και αποφάσεις της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο των διαδικασιών για δημιουργία άλλης Συνομοσπονδίας, στην οποία 

θα 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.   

(γ) Σωματεία. 

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

ύψους €3,8 εκ., σε σύγκριση με €4,5 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 
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παρουσιάζονται τα ποσά για την εν λόγω χορηγία από το 2001 και 

μετέπειτα: 

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 

 Ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες χορηγίες, οι 

οποίες, μαζί με την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με καταστάσεις 

του Οργανισμού, ανέρχονταν σε  €4.294.904, κατά το 2012 όπως 

φαίνεται πιο κάτω:  

  € 

Επιχορήγηση προς ΚΟΠ - ανάπτυξη βάσης  145.000 

Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 

∆όσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 

 

 

543.344 

364.768 

Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές  295.000 

ΕΣΥΑΑ  278.787 

Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό  69.984 

Σχέδιο Ταλέντων ομαδικών αθλημάτων  55.109 

Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος   429.061 

Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων*  380.000 

Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων   630.602 

Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας  4.000 

Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ και χορηγία προς ΣΤΟΚ  499.250 

Υποσύνολο  3.694.905 

Ειδική κρατική χορηγία  599.999 

Σύνολο   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 2012 ανήλθε σε περίπου   

€832.100 και εν μέρει παραχωρεί ελεύθερο χρόνο.  
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(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 2012, καταβλήθηκε ποσό €464.972 στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και €994.179 στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

(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 ότι το μητρώο 

εξακολουθεί να μην ενημερώνεται με τις αλλαγές που γίνονται στις ομοσπονδίες ή στα 

σωματεία. Για παράδειγμα, το μητρώο συμπεριλαμβάνει σωματεία που έχουν διαλυθεί. 

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 ταξινόμηση έγινε κατά άθλημα. 

Κατά τη δημιουργία του δεν είχαν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για επικαιροποίηση των 

στοιχείων που διαθέτει ο  Οργανισμός  για τα αθλήματα στα οποία δραστηριοποιείται 

κάθε σωματείο.  

Η επικαιροποίηση του εν λόγω μητρώου, αλλά και του αθλητικού μητρώου πρέπει να 

είναι συνεχής. 

Όπως πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ο Πρόεδρος του Οργανισμού, για τις αλλαγές 

που γίνονται στις ομοσπονδίες και τα σωματεία, καθώς και τη διαγραφή από το 

αθλητικό μητρώο όσων έχουν διαλυθεί, χρειάζεται τροποποίηση των Κανονισμών.  Το 

θέμα θα απασχολήσει την Επιτροπή Νομοθεσίας που συστάθηκε για την τροποποίηση 

των Κανονισμών.  Μέχρι την τροποποίηση των Κανονισμών ο Οργανισμός θα 

κατατάξει τα σωματεία αυτά, σε άλλη κατηγορία π.χ. Ανενεργά Σωματεία. 
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10.   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 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 24 αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 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, με επιστολές του, ημερ. 7.2.2013 και 25.2.2013,  για να πάρει 

πληροφόρηση σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των ενταγμένων αθλητών, το 

πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην Κυπριακή 

Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) και στη Σκοπευτική 

Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ).  

Σύμφωνα με επιστολή της ΚΟΕΑΣ, ημερ. 27.2.2013,  η Ομοσπονδία εξακολουθεί 

να μην μπορεί να δικαιολογήσει πλήρες ωράριο απασχόλησης για τουλάχιστον 

ένα αθλητή, ενώ 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. 
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Επίσης με επιστολή της ΣΚΟΚ, ημερ. 12.3.2013, ένας ενταγμένος αθλητής  δεν 

μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε από τη Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας ούτε και 

από την Ομοσπονδία ενώ,  όσον αφορά σε μια ενταγμένη αθλήτρια, αυτή έχει 

επανέλθει σε αγωνιστικό πλαίσιο. 

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 ΚΟΑ, μέσω δικηγόρου, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων 

ότι η μη καταβολή μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα και αναφέροντας ότι θα 

προβεί σε όλα τα 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, 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 απόφαση, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για οποιονδήποτε 

αθλητή δεν ικανοποιούνται όλες οι πιο πάνω απαιτήσεις, δεν θα εκταμιεύεται 

κανένα ποσό για τη μισθοδοσία του.  

Η Υπηρεσία μας αναμένει ότι ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς 

επίλυση του προβλήματος, θεωρώντας απαράδεκτο, εν καιρώ οικονομικής κρίσης, 

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

απασχολούνται καθόλου και αναμένει ότι ο Οργανισμός θα ελέγχει άμεσα ότι τα 

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

Σχεδίου. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, πρόσφατα συστάθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο ad hoc Επιτροπή για να καθοριστεί πορεία επίλυσης του θέματος. 

(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, το Σχέδιο 

Υψηλών Παροχών μετονομάστηκε τον Μάρτιο 2009 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 
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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. 

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί και πάλι ότι δεν χρησιμοποιούνται κριτήρια πάνω στα 

οποία να βασίζεται η ένταξη ενός αθλητή στο ΣΕΑ αλλά αυτή γίνεται επιλεκτικά. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η απουσία κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα να 

μην φαίνεται ότι όλοι οι αθλητές τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, τόσον όσο αφορά 

στην ένταξη ή μη ένταξη ενός αθλητή όσο και στην τοποθέτηση σε συγκεκριμένη 

κλίμακα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι  τα κατά καιρούς ∆ιοικητικά Συμβούλια 

έχουν παραχωρήσει Επαγγελματική Αποκατάσταση σε αθλητές που πέτυχαν 

μεγάλες διεθνείς επιτυχίες.  Κατά συνέπεια θεωρεί ότι δεν δημιουργείται άνιση 

μεταχείριση με οποιοδήποτε άλλο αθλητή. 

11.  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. 

Κατά το 2012 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό ύψους €429.322, σε σχέση με 

€503.881 το 2011 (μείωση 14,8%). 

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. Για το εν λόγω Σχέδιο προϋπολογίστηκε, για το 

έτος 2012, ποσό €570.000 και δαπανήθηκε ποσό €574.593 από το οποίο ποσό 

€252.417 αφορά σε εξειδικευμένες προετοιμασίες.  Η υπέρβαση έχει καλυφθεί 

από μεταφορές από άλλα κονδύλια. 

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 Αγώνες και τις 

ενδιάμεσες μεγάλες διοργανώσεις όπως Παγκόσμια πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκοί 

αγώνες κ.λπ. 
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Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προνοούνται οικονομικές παροχές σε αθλητές και 

προπονητές ενταγμένους στο Σχέδιο. 

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

(i)   Σχετικά με το πιο πάνω σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2012 

ύψους €1.250.000 (2011: €1.600.000). Οι πραγματικές δαπάνες για το 

2012 ανήλθαν σε €1.529.534 (2011: €1.652.917). Η υπέρβαση έχει 

καλυφθεί από μεταφορές από άλλα κονδύλια. 

(ii) Συμβόλαια Εργοδότησης.  Στην Έκθεσή μας για τις οικονομικές 

καταστάσεις του Οργανισμού για το 2011 αναφέρεται ότι το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 23.11.2010 αποφάσισε όπως από 

1.1.2011 αυξηθούν οι ελάχιστες ώρες εργασίας των υπεύθυνων 

αθλημάτων κατά πέντε ώρες εβδομαδιαίως (από 16 σε 21 ώρες) καθώς 

επίσης και ο ελάχιστος αριθμός επισκέψεων που θα πραγματοποιούν οι 

επιθεωρητές (από 18 σε 40 επισκέψεις) τον μήνα. Ωστόσο, όπως 

διαπιστώθηκε δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και  του Τ∆∆&Π για την αύξηση 

των ωρών εργασίας του εν λόγω προσωπικού του Οργανισμού και το 

θέμα εκκρεμεί.  

(δ)  Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) . 

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

πρόγραμμα ΑΓΟ ανήλθαν σε €1.136.990, σε σύγκριση με €1.083.110 

το 2011  (αύξηση κατά €53.880 ή 5%).   

(ii)  Έξοδα. Σχετικά με το πιο πάνω πρόγραμμα εγκρίθηκε Προϋπολογισμός 

για το 2012 ύψους €2.673.904 (2011: €2.577.241). Οι πραγματικές 

δαπάνες για το 2012 ανήλθαν σε €2.755.758, σε σύγκριση με 

€3.115.813 το 2011 (μείωση κατά €360.055 ή 11,6%). Από την ολική 

υπέρβαση των €81.854 του 2012, ποσό ύψους €43.904 καλύφθηκε με 

μεταφορές από άλλα κονδύλια και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με 

τον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό, η έγκριση του οποίου ακόμα 

εκκρεμεί. 

Η μείωση της δαπάνης του 2012 σε σύγκριση με το 2011 οφείλεται 

κυρίως στις αναδρομικές αυξήσεις των αποδοχών των γυμναστών και 
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του επιδόματος οδοιπορικών από την 1.1.2009, για τις οποίες 

καταβλήθηκε συνολικό ποσό €216.429 το 2011.   

12.   ∆ημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α)  Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2012 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €2.686.750 και αναθεωρήθηκε σε €2.528.185. ∆απανήθηκε ποσό 

ύψους €2.283.763 ή το 90% του αναθεωρημένου ποσού. 

Από το πιο πάνω αναθεωρημένο ποσό, ποσά ύψους €201.639 και €240.900 

προϋπολογίστηκαν για τα Μικρά Αναπτυξιακά Έργα και τον Κοινωνικό Αθλητισμό, 

αντίστοιχα. Η δαπάνη τους ανήλθε σε €201.638 ή 100% και σε €307.339 ή 128%, 

αντίστοιχα.  

Επίσης, προϋπολογίστηκε ποσό €487.023 για αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων 

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

ποσό €486.895 ή 100%.    

(β)  Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές 

μας, εξακολουθεί να μην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδομής για τους πιο κάτω 

αθλητικούς χώρους.  

Ιδιόκτητοι χώροι. 

Βοηθητικά γήπεδα Μακαρίου Σταδίου.  

Μη ιδιόκτητοι χώροι. 

Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος 

Βοηθητικά γήπεδα Ομόνοιας 

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, ωστόσο παρατηρείται καθυστέρηση εκ μέρους του 

γραφείου για την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι όσον αφορά τα βοηθητικά 

γήπεδα του Μακαρείου, ο Οργανισμός είναι στη διαδικασία εξασφάλισης άδειας 

οικοδομής και σημειώστε ότι την ευθύνη για τις αδειοδοτήσεις των μη ιδιόκτητων 
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χώρων, έχουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες και ότι ο Οργανισμός τούς έχει υποδείξει 

ότι πρέπει να εξασφαλίσουν τις σχετικές άδειες. 

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 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 δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, μετά από αίτημα του 

Οργανισμού, αναστάληκε η εφαρμογή του Νόμου από την Βουλή των Αντιπροσώπων, 

μέχρι τον Μάιο του 2014. 

(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 τον 
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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 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 στόχου, 

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 

στον στόχο αυτό είναι ελάχιστη αφού όπως φαίνεται, λόγω του καθεστώτος που 

έχει αποφασιστεί, χρησιμοποιείται πολύ λίγο από το κοινό για τους πιο κάτω 

λόγους: 

 Το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ είναι τεράστιος χώρος, στον οποίο κτίστηκαν 

μόνο δύο γήπεδα FUTSAL και ένας χώρος για αντισφαίριση/καλαθόσφαιρα, τα 

οποία δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ο υπόλοιπος χώρος είναι εστιατόρια και 

υπερυψωμένες κατασκευές από τσιμέντο. 

 Ο χώρος διατίθεται προς χρήση από τους φοιτητές και το προσωπικό του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ολόκληρη τη μέρα της Τρίτης 

και Τετάρτης και τα απογεύματα όλων των υπόλοιπων ημερών της 

εβδομάδας εκτός του Σαββατοκυρίακου.   

 Για αρκετό χρόνο, κατά τον οποίο δεν χρησιμοποιείται από το ΤΕΠΑΚ, 

ενοικιάζεται από οργανωμένες ομάδες. 

 Η χρήση των τριών χώρων γίνεται μόνο επί πληρωμή. 
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 Ο χώρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από περισσότερα άτομα, αν 

συμπεριλαμβάνονταν και άλλου είδους αθλητικοί χώροι, για παράδειγμα 

χώρος για στίβο. 

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του χώρου, 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 €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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι η ανάπλαση 

του χώρου έγινε μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Η εγκατάσταση 

παραχωρήθηκε στο ∆ήμο Λεμεσού αφού ο ∆ήμος είχε σχετική συμβολή στην 

ανέγερση του χώρου. Η χρήση από το ΤΕΠΑΚ κατά την άποψη του Οργανισμού, 

έστω και με πληρωμή, συνάδει με τους σκοπούς της ανέγερσης του χώρου για 

χρήση από το κοινό της Λεμεσού, αφού και οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ αποτελούν 

κοινό της Λεμεσού. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η στρατηγική του κοινωνικού 

μαζικού αθλητισμού, προωθείται μέσα από τα εθνικά προγράμματα μαζικής 

άθλησης του Οργανισμού (π.χ. ΑΓΟ, ΕΣΥΑΑ). 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η χρήση του ΓΣΟ από τους φοιτητές και το Πρόγραμμα 

του ΕΣΥΑΑ αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες και ηλικίες και επομένως μόνο 

μερικώς εξυπηρετούν την στρατηγική του κοινωνικού μαζικού αθλητισμού.  

(ε)  Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και για το 

σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη Έκθεση της 

Υπηρεσίας μας,  το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 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. 
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Στον Προϋπολογισμό του 2012 το πιο πάνω έργο περιλήφθηκε κάτω από την 

κατηγορία ∆ημιουργία και Βελτιώσεις – Νέα έργα με δανειοδότηση. Όλα τα έργα 

της κατηγορίας αυτής έχουν συμβολική πρόνοια €10 με σημείωση δίπλα για το 

αναμενόμενο κόστος του έργου και ότι χρόνος έναρξης είναι για το γήπεδο ΑΕΛ – 

ΑΡΗ το 2012, ενώ για το γήπεδο ΑΠΟΛΛΩΝΑ το 2012/2013. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει γενική σημείωση για όλα τα έργα της κατηγορίας αυτής ότι η διαδικασία 

για την κατασκευή τους δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση 

των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού.  

(i)  Γήπεδο ΑΕΛ – ΑΡΗ.  Η έγκριση των δύο πιο πάνω αναφερόμενων δύο 

Υπουργών δεν είχε εξασφαλιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.  

Όπως, όμως, διαπιστώθηκε ο Οργανισμός και η κοινοπραξία των 

σωματείων ΑΕΛ – ΑΡΗΣ συνέχισαν τις προσπάθειες για εξασφάλιση 

δανειοδότησης για εκτέλεση του έργου, χωρίς όμως επιτυχία.  

Στις 25.1.2013, η κοινοπραξία των δύο Σωματείων, με επιστολή της 

ζητούσε από τον Οργανισμό, μεταξύ άλλων, να δοθεί δικαίωμα 

εκποίησης της κρατικής γης για την περίπτωση που δεν θα 

αποπληρωθεί το δάνειο από το Κράτος και για οποιοδήποτε λόγο δεν 

θα μπορούν οι εγγυητικές να ρευστοποιηθούν. 

Το θέμα είχε απασχολήσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και παλαιότερα. 

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίασή του, ημερ. 22.11.2011, αποφάσισε να 

στείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για τις απόψεις του επί του 

θέματος. Η θέση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου η οποία καταγράφεται στην 

επιστολή του Οργανισμού προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερ. 

25.11.2011, ήταν ότι η παραχώρηση δικαιώματος στα σωματεία να 

υποθηκεύουν την κρατική γη περικλείει σοβαρούς κινδύνους εκποίησης 

της κρατικής γης. Το Υπουργείο Εσωτερικών στην απαντητική του 

επιστολή με αρ. Φακ. 6.3.31.6/4, ημερ. 19.1.2012, ανέφερε, μεταξύ άλλων 

ότι κάθε αίτηση εξετάζεται με βάση τα δικά της δεδομένα, και ότι παρόλο 

που η εγγραφή σύμβασης μίσθωσης δίνει στον μισθωτή το δικαίωμα 

υποθήκευσης για σκοπούς δανειοδότησης, σε περίπτωση αδυναμίας του 

μισθωτή για αποπληρωμή του δανείου, το εμπράγματο δικαίωμα δύναται 

να εκποιηθεί αναγκαστικά με δημόσιο πλειστηριασμό, χωρίς την 
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προηγούμενη έγκριση του ιδιοκτήτη (Κυπριακής ∆ημοκρατίας) και αυτό 

εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, τόσο για το Κράτος όσο και για τον ίδιο 

τον Οργανισμό, μέσω του οποίου γίνονται οι υπό αναφορά μισθώσεις για 

αθλητικούς σκοπούς. Καταληκτικά ανέφερε ότι ο Οργανισμός, παρόλο ότι δεν 

πρέπει να ενθαρρύνει τέτοια αιτήματα, αυτά πρέπει να εξετάζονται με 

προσοχή προτού προωθηθούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Σημειώνεται ότι, παρά τη μη εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, 

τον Απρίλιο του 2012 προκηρύχθηκε προσφορά από τον Οργανισμό για 

λογαριασμό των σωματείων για εξεύρεση εργολάβου για την κατασκευή του 

γηπέδου. Στους όρους της προσφοράς περιλήφθηκε πρόνοια ότι η 

σύμβαση θα υπογραφτεί όταν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. 

Η λήξη της προθεσμίας της υποβολής προσφορών παρατάθηκε με την 

έγκριση του Οργανισμού δύο φορές. 

(ii) Γήπεδο ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Για το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ δεν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με τις αναφορές μας στην Έκθεση της 

Υπηρεσίας μας για το 2011. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, πρόσφατα  τα 

τρία σωματεία ΑΕΛ – ΑΡΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έχουν υποβάλει αίτημα 

στον Οργανισμό για την ανέγερση κοινού γηπέδου, μια εξέλιξη που ο 

Οργανισμός αντικρίζει θετικά και εμπίπτει στις προηγούμενες 

διακηρύξεις και προσπάθειες του για την κατασκευή ενός μόνο 

ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό. 

13.  ∆ιαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης. 

(i) Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων παρουσιάζονται στον πιο κάτω 

πίνακα. Όπως φαίνεται εξακολουθεί να υπάρχει η αυξητική τάση του 

ελλείμματος και η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός 

πρέπει να εξετάσει όλες τις πιθανότητες λήψης μέτρων για μείωσή του. 

Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα και έξοδα είναι σχετικές: 
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(ii)  

 2012 2011 

 Έσοδα Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 

Ιδιόκτητοι 538.877 3.995.108 (3.456.231) 608.739 3.414.131 (2.805.392) 

Μη Ιδιόκτητοι       

Κολυμβητήριο Λ/σίας 4.818 714.827 (710.009) 6.973 681.590 (674.617) 

Κοινοτικό Κέντρο Λ/κας 8.654  64.322 (55.668) 10.876 67.302 (56.426) 

Κολυμβητήριο Λ/κας - 48.341  (48.341) - 43.357 (43.357) 

Σύνολο μη ιδιόκτητων 13.472 827.490  (814.018) 17.849 792.249 (774.400) 

Σύνολο 552.349 4.822.598  (4.270.249) 626.588 4.206.380 (3.579.792) 

Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε αύξηση του 

ελλείμματος κατά €690.457 ή 19,3%. Τα έσοδα παρουσίασαν μείωση 

κατά €74.239 ή 11,8%. Τα έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €616.218 

ή 14,6%. Η αύξηση των εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

συντήρησης κτιρίων κατά €473.108 (€910.185 το 2012, σε σύγκριση με 

€437.077 το 2011) και αύξηση του ρεύματος κατά €175.162 

(€1.053.552 το 2012, σε σύγκριση με €878.390 το 2011).  

(iii) 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 έχει την άποψη ότι η συμφωνία 

θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 

αποδοτικότερου ελέγχου στις δαπάνες. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις 

μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου Λευκωσίας εντός του 2013 χωρίς 

ωστόσο να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι μετά τις 

συναντήσεις του Οργανισμού με τον ∆ήμο, έχουν συμφωνηθεί σημαντικές 

μειώσεις προς όφελος του Οργανισμού  και ότι αναμένεται η υποβολή από 

το ∆ήμο Λευκωσίας τροποποιημένης συμφωνίας για έγκριση και υπογραφή. 

(iv) 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 
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31.8.2022. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ.19.2.2013 

ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ – ∆ήμου Λάρνακας για 

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 σύμβουλο του Οργανισμού για την 

ετοιμασία νέας συμφωνίας διάρκειας πέντε χρόνων, αρχομένης το 2013. 

Παρόλα αυτά, μέχρι τη συμπλήρωση του ελέγχου δεν υλοποιήθηκε η 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την ετοιμασία νέας συμφωνίας, 

λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι ο ∆ήμος Λάρνακας 

αποδέχθηκε την ανανέωση της συμφωνίας από τον Οκτώβριο του 2012.  

(v) 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 τρείς πιο πάνω Όμιλοι 

εξακολουθούν μέχρι στιγμής να καταβάλλουν το ετήσιο ενοίκιο στον 

Οργανισμό βάσει των σχετικών συμβολαίων υπομίσθωσης. Ο 

Οργανισμός με αίτησή του στο Κτηματολόγιο, ημερ. 8.7.2009,  ζήτησε 

την ανανέωση της σύμβασης χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση 

από μέρους του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 

προσπάθειες από μέρους του Οργανισμού για την ανανέωση της 

σύμβασης αυτής. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, στη σύμβαση 

μίσθωσης της γης που έγινε για το Κολυμβητήριο, δεν υπήρχε πρόνοια 

για ανανέωσή της και έγινε αίτηση για νέα μίσθωση.   

(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 σε αθλητικούς χώρους, 
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τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από 1.6.2012, βάσει των εισηγήσεων 

της ad hoc Επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. 

Όσον αφορά στην αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών 

χώρων, στο επίπεδο των σωματείων, δηλαδή όσον αφορά στη χρήση 

των χώρων για αθλητικούς σκοπούς, θέμα το οποίο τέθηκε στην 

προηγούμενή μας Έκθεση, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη συμπλήρωση του 

ελέγχου δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση. 

(ii) 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.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι στόχος 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι να εφαρμοστεί νέα τιμολογιακή πολιτική 

που θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των αθλητικών χώρων 

με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2013-2014. 

(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, 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. Όπως μας έχει πληροφορήσει ο 

Οργανισμός, έχει υποβληθεί αίτηση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας για 

εγκατάσταση ξεχωριστών μετρητών νερού, αλλά μέχρι το τέλος του ελέγχου 

ο Οργανισμός δεν έλαβε απάντηση. 

  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο Οργανισμός έχει ήδη τροχοδρομήσει 

τη διαδικασία εγκατάστασης ξεχωριστών μετρητών ρεύματος και νερού 

σε διάφορους άλλους αθλητικούς χώρους. 
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 Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζονται μεγάλες διακυμάνσεις 

στις χρεώσεις των χώρων για νερό και ρεύμα. 

(ii) Μητρώο καυσίμων.  Με την εγκατάσταση των ωρομετρητών σχεδόν σε 

όλους τους αθλητικούς χώρους εντός του 2012 και αρχές του 2013 και την 

αποστολή σχετικού τηλεομοιότυπου, στις 2.8.2012, σε όλους τους 

Λειτουργούς Αθλητικών Εγκαταστάσεων και υπεύθυνους αθλητικών 

χώρων, αναμένεται η ορθή παρακολούθηση της κατανάλωσης από το 

2013. Ωστόσο, εντοπίστηκαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται 

στο μητρώο μόνο η ημερομηνία και η προμήθεια σε λίτρα, ενώ για την ορθή 

παρακολούθηση της κατανάλωσης θα έπρεπε να αναφέρονται και οι ώρες 

λειτουργίας των μηχανημάτων, ώστε να εξάγεται ο μέσος όρος 

κατανάλωσης ανά ώρα. 

(δ)  Παλαιό ΓΣΖ. Όσον αφορά στην υπόθεση της εταιρείας που είναι κάτοχος του 

χώρου στο παλαιό ΓΣΖ, του οποίου η άδεια χρήσης είχε λήξει 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, συμφωνήθηκε από τα μέρη ο διορισμός 

ανεξάρτητων εκτιμητών οι οποίοι θα εκτιμήσουν τη σημερινή αξία των επενδύσεων που 

έκανε στο χώρο η εν λόγω εταιρεία. Μέχρι στιγμής η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο.  

(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 

στην επιστολή μας προς τον Οργανισμό για τις οικονομικές καταστάσεις του 2011 όπως 
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ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες που προτίθετο να λάβει, χωρίς ωστόσο 

να λάβουμε απάντηση.  

14. 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 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.  
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(β) Ανανέωση άδειας λειτουργίας. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην επανέκδοση 

της άδειας από τις σχολές που είχαν εγκριθεί και η άδεια τους έληξε, η οποία οφείλεται κυρίως 

στην καθυστέρηση που παρατηρείται από μέρους των σχολών γυμναστικής  να υποβάλουν 

έγκαιρα στον Οργανισμό την αίτηση τους για επανέκδοση της άδειας τους που έχει λήξει. Η 

Υπηρεσία μας αναμένει ότι ο Οργανισμός θα λάβει μέτρα για επίλυση του προβλήματος αυτού 

και εισηγήθηκε την έγκαιρη ενημέρωση όλων των σχολών για την αναγκαιότητα ανανέωσης 

της άδειας τους πριν από την ημερομηνία λήξης της, καθώς και να μελετήσει, αν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο, την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών ώστε να δίδεται πίστωση χρόνου 

για υποβολή της αίτησης επανέκδοσης της άδειας και εξασφάλιση των απαραίτητων 

πιστοποιητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους, όπως υγειονομικού ελέγχου και 

πυρασφάλειας, προτού λήξει το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα επιτρέπεται η 

λειτουργία της σχολής γυμναστικής στη βάση της άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε για το 

γυμναστήριο το προηγούμενο έτος, όπως π.χ. γίνεται και με την ανανέωση των αδειών 

κυκλοφορίας των οχημάτων.  

(γ) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής. Μέχρι τις 26.4.2013, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 492 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 

Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύι  6 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν καταβάλει τα τέλη έκδοσης 
άδειας λειτουργίας   5 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  25 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  20 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και στη συνέχεια έχει απορριφθεί η αίτηση 
τους για επανέκδοση άδειας  3 

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  35 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν   40 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στον νομικό σύμβουλο για λήψη 
μέτρων  85 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  96 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας   35 

Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον 
Οργανισμό για εξασφάλιση άδειας   134 

ΣΥΝΟΛΟ  492 

(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 
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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, μόνο 1 

έχει άδεια σε ισχύ,  τα 4 είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας και  2 δεν έχουν 

αιτηθεί για επανέκδοση άδειας.  

(ε) Επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής. Κατά το 2012 

έγιναν συνολικά 167 επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής, σε σχέση με 159 

το 2011. Από τις 167 επισκέψεις του 2012 οι  63, 43, 24, και 37, αφορούσαν στην 

Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου, αντίστοιχα, 

όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 Λ/σία Λ/σός
Λ/κα - 

Αμμ/στος Πάφος  Σύνολο

Σχολές που στάληκαν στον νομικό 
σύμβουλο 9 17 5 14  45 

Σχολές που δεν λειτουργούν 1 3 4 1  9 

Σχολές που υπέβαλαν αίτηση για 
εγγραφή στο μητρώο 35 19 12 14  80 

Σχολές που θα σταλούν στο νομικό 
σύμβουλο 9 4 3 8  24 

Σχολές που δεν υφίσταντο 9 - - -  9 

Σύνολο 63 43 24 37  167 

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

210 υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο για 208 γυμναστήρια , εκ των οποίων, οι 110 

έχουν εκδικασθεί, οι 11 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 70 είναι στη διαδικασία  

έκδοσης και επίδοσης της κλήσης και οι 19 αποσύρθηκαν (επειδή στο μεταξύ οι 4 

εξασφάλισαν  τη σχετική άδεια λειτουργίας, 1 υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση άδειας 

λειτουργίας και η αίτηση είναι υπό εξέταση, οι 5 επιστράφηκαν στον Οργανισμό από 

τον νομικό σύμβουλο αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία και επανυποβλήθηκαν στον 

νομικό σύμβουλο και οι 9 σταμάτησαν τη λειτουργία τους). 

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. 

(ζ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών 

λειτουργίας, οι Κανονισμοί προνοούν την τήρηση μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, 
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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 548 άτομα, από τα 

οποία τα 447 έχουν εγκριθεί, τα 47 έχουν απορριφθεί ενώ τα 54 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. 

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 η εξέταση του ενδεχομένου 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 επανέλαβε την εισήγησή 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 
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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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι οι επισημάνσεις και εισηγήσεις της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ταυτίζονται με τις θέσεις του Οργανισμού και προς τούτο έχει 

τροχοδρομηθεί για ρύθμιση με την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών.   

15.  Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.  

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 2012, ποσό ύψους €380.000 

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 2012 ανήλθε 

στις €832.100 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 €79.173 για το έτος 2012, ποσό το οποίο απέχει κατά 

πολύ από το κόστος αστυνόμευσης, αλλά και από τα έσοδα που θα μπορούσε να 
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προκύψουν εάν υιοθετείτο η αρχική εισήγηση του Οργανισμού (υπολογίζεται σε 

τουλάχιστο €500.000, δεδομένου ότι διατίθενται, σύμφωνα με τον Οργανισμό, 

περίπου 500.000 εισιτήρια ετησίως).   

16. Θέματα προσφορών και συμβολαίων. 

(α) Ανέγερση Νέου ∆ιεθνούς Σκοπευτηρίου στη Λάρνακα. Στις προηγούμενες 

Εκθέσεις μας (2009 και 2010) είχαμε αναφέρει ότι από τον έλεγχο του πιο πάνω έργου, 

διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

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

απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου σε συγκεκριμένο Μελετητή, επειδή 

αυτός είχε ετοιμάσει – χωρίς αμοιβή – τα προσχέδια (η υπηρεσία αυτή του είχε 

ανατεθεί από τον Σκοπευτικό Όμιλο Λάρνακας – ΣΚΟΛ). Για να δικαιολογήσει την 

απόφαση του για απευθείας ανάθεση, ο Οργανισμός επικαλέστηκε την 

εξοικονόμηση χρόνου. Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι η εξοικονόμηση χρόνου τελικά 

δεν επιτεύχθηκε, αφού η μελέτη οριστικοποιήθηκε 1 χρόνο μετά την αρχική 

απόφαση ανάθεσης. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Οργανισμός κατέληξε σε συμπληρωματική 

συμφωνία – κατόπιν πιέσεων του ΣΚΟΛ και της ∆ιεθνούς Σκοπευτικής 

Ομοσπονδίας (ISSF) – για εκτέλεση επιπλέον εργασιών αξίας €296.528 και 

καταβολή επιπλέον €85.000 – ως αποζημίωση – στον Εργολάβο για τα 

προκαταρκτικά του έξοδα. Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι, στη συμπληρωματική 

συμφωνία, είχαν συμπεριληφθεί κυρίως εργασίες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στο 

στάδιο της μελέτης, με σκοπό τη μείωση του κόστους του έργου. 

Πέραν των πιο πάνω, κατόπιν ελέγχου που έγινε τον Μάρτιο 2012 στο έργο, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Οι εργασίες της συμπληρωματικής συμφωνίας παραλήφθηκαν προσωρινά στις 

22.9.2011, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Οργανισμού, με καθυστέρηση περίπου 3 μηνών. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΚΟΑ 

παρέλαβαν επίσημα το έργο τον Οκτώβριο 2011, αφού προέβησαν σε σχετικό 

έλεγχο μαζί με τον Μελετητή, και αφού ο Εργολάβος είχε επιληφθεί όλων των 

ατελειών/παρατηρήσεων που του υποδείχθηκαν από τον Μελετητή. 

Μέχρι τον Μάρτιο 2012, δεν είχε ολοκληρωθεί από τον Μελετητή η αξιολόγηση του 

τελικού λογαριασμού ολόκληρου του έργου (μαζί με τη συμπληρωματική 
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συμφωνία), καθώς και της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση των 

εργασιών της συμπληρωματικής συμφωνίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς 

πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ότι, ο τελικός λογαριασμός του έργου είχε 

υποβληθεί στον ΚΟΑ αρχές Μαΐου 2012. Στη συνέχεια ο Οργανισμός ζήτησε 

διευκρινιστικά στοιχεία από τον Μελετητή και Επιμετρητή του έργου, τα οποία 

υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2012. Ο τελικός λογαριασμός στάληκε στην Υπηρεσία 

μας για έλεγχο τον Ιανουάριο 2013. Από τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις και 

ανάγκη υποβολής περαιτέρω στοιχείων, τα οποία ζητήθηκαν από τον Οργανισμό 

και αναμένονται να του δοθούν από τον Μελετητή, ώστε να ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος του τελικού λογαριασμού.  

Το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στα €2.273.700 ενώ το ποσό του τελικού 

λογαριασμού προβλέπεται να ανέλθει στα €2.745.000 περίπου. 

(β) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στον 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 Οργανισμό, παρατηρήθηκαν αρκετά 

προβλήματα που είχαν επηρεάσει σημαντικά την πρόοδο των 

κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο τελικά παραλήφθηκε τον Μάρτιο 

2004, ενώ ο Εργολάβος απαίτησε αποζημίωση ύψους περίπου 

£617.000 (€1.054.207), για τον συνολικό χρόνο καθυστέρησης του 

έργου. 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 στην 

καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο, διεκδικώντας συνολικές 

αποζημιώσεις ύψους £1.286.255 (€2.197.697). 

Ο Οργανισμός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις μας, μάς 

πληροφόρησε ότι η ετοιμασία μελετών θα ανατίθεται μελλοντικά σε 

ιδιώτες συμβούλους, οι οποίοι θα ετοιμάζουν τις απαραίτητες μελέτες 

και έρευνες πριν την προκήρυξη των διαγωνισμών. 

Τον Νοέμβριο 2008 ο Οργανισμός ανέθεσε σε Σύμβουλο την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων του Εργολάβου και την υποβολή έκθεσης 
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για το πιο πάνω έργο. Η έκθεση του Συμβούλου υποβλήθηκε τον 

Ιανουάριο 2009, και ο Οργανισμός με βάση την πιο πάνω έκθεση, 

ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τον Εργολάβο για σκοπούς φιλικού 

διακανονισμού, τόσο για το ποσό του τελικού λογαριασμού, όσο και για 

το ύψος των οικονομικών του απαιτήσεων.  

Στην πιο πάνω έκθεση του Συμβούλου, εντοπίζονται ευθύνες και 

παραλείψεις στη διαχείριση του έργου, οι κυριότερες των οποίων 

επισημάνθηκαν σε επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Οργανισμό, 

τον Μάιο 2009. Με βάση την επιστολή αυτή, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Οργανισμού έθεσε το θέμα ενώπιον του ∆Σ, το οποίο αποφάσισε τον 

Ιούνιο 2009, όπως ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

να διορίσει ερευνώντα Λειτουργό, για το θέμα απόδοσης ευθυνών, με 

εισήγηση όπως η έρευνα αρχίσει μετά τον διακανονισμό των 

απαιτήσεων του Εργολάβου. Μέχρι τον Απρίλιο 2013, το θέμα 

βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  

Σχετικά με την αγωγή που καταχώρισε ο Εργολάβος στο Επαρχιακό 

∆ικαστήριο Λευκωσίας, διεκδικώντας αποζημίωση για τις απαιτήσεις 

του σχετικά με τον τελικό λογαριασμό και την παράταση χρόνου, ο ΚΟΑ 

ενημερώθηκε από τον Νομικό του Σύμβουλο τον Μάιο 2011, ότι η πιο 

πάνω αγωγή είχε τελικά αποσυρθεί άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα για 

τον Οργανισμό. 

Ωστόσο, τον ∆εκέμβριο 2011, ο Εργολάβος καταχώρισε νέα αγωγή, με 

συνολικές οικονομικές απαιτήσεις άνω των €2.000.000. 

Το θέμα, όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012 ο Γενικός ∆ιευθυντής 

του Οργανισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η αγωγή του Εργολάβου 

εξετάζεται από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας. Μέχρι τον Απρίλιο 

του 2013, δεν είχε ολοκληρωθεί η εξέταση της αγωγής. 

(ii) Αίτημα Σύμβουλου Επιμετρητή για επιπρόσθετη πληρωμή. Όπως 

μας πληροφόρησε τον Φεβρουάριο 2012 ο Οργανισμός, ο Σύμβουλος 

Επιμετρητής του έργου, διεκδικούσε επιπρόσθετη αμοιβή ύψους 

€29.465+ΦΠΑ λόγω της παράτασης των υπηρεσιών του κατά 13 μήνες 

εξαιτίας της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου και, 
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επιπρόσθετη αμοιβή ύψους €13.093+ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που 

παρείχε, συμβάλλοντας στην επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον 

τελικό λογαριασμό και τη διευθέτηση των απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Ο Οργανισμός, αξιολογώντας συνολικά τις απαιτήσεις του Σύμβουλου, 

υπολόγισε την επιπλέον αμοιβή του, στο ποσό των €36.017+ΦΠΑ 

(€27.731+ΦΠΑ και €8.286+ΦΠΑ αντίστοιχα). 

Τον Φεβρουάριο 2012, η Υπηρεσία μας υπέβαλε την εισήγηση της 

προς τον Οργανισμό, για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της 

αποζημίωσης που δικαιολογείτο – κατά την άποψη μας – να καταβληθεί 

στον Σύμβουλο. Όσον αφορά στην πρώτη του απαίτηση, το ύψος του 

επιπλέον ποσού, με βάση τα πιο πάνω, υπολογίστηκε στα 

€19.073+ΦΠΑ, ενώ για τη δεύτερη του απαίτηση, η Υπηρεσία μας 

εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τους εκπροσώπους 

του Οργανισμού, οι οποίοι κατονομάζονται στην απαίτηση του 

Συμβούλου, όπως πιστοποιήσουν/βεβαιώσουν τις πραγματικές ώρες 

που είχε εργασθεί ο Σύμβουλος, καθώς επίσης και το αντικείμενο κάθε 

υπηρεσίας, για την οποία είχε υποβληθεί απαίτηση εκ μέρους του. 

Τον Οκτώβριο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού μας 

πληροφόρησε ότι ο Σύμβουλος αποδέχτηκε το ποσό των €19.073 που 

εισηγήθηκε η Υπηρεσία μας για την πρώτη απαίτηση, ενώ για τη 

δεύτερη, ο Οργανισμός υπολόγισε αρχικά το ποσό των €6.657, το 

οποίο τελικά διαμορφώθηκε σε €6.201. Ως εκ τούτου, η συνολική 

επιπρόσθετη αμοιβή του Συμβούλου ανέρχεται στις €25.274+ΦΠΑ. 

Μετά από νέο έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, το 

ποσό των €6.201 μειώθηκε στις €1.635, λόγω περαιτέρω μείωσης στις 

ώρες που πιστοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, ότι είχε εργαστεί ο 

Σύμβουλος. Ως εκ τούτου, το ∆Σ του Οργανισμού, ενέκρινε τον 

∆εκέμβριο 2012, συνολική επιπρόσθετη αμοιβή ύψους €20.708+ΦΠΑ 

(€19.073+ΦΠΑ και €1.635+ΦΠΑ), ως αποζημίωση για τις εν λόγω 

υπηρεσίες του Συμβούλου. 
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(γ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό – 

Απαιτήσεις Εργολάβου. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Έκθεση μας, το 

ποσό συμβολαίου του πιο πάνω έργου ανέρχεται στα £3.275.000 (€5.595.670) και 

οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών καθορίστηκαν στις 4.1.2001 και 

3.1.2003, αντίστοιχα. Η προσωρινή παραλαβή του έργου είχε γίνει σταδιακά από 

τις 5.7.2004 μέχρι τις 2.3.2005. Από έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2009, 

παρατηρήθηκε ότι είχε σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση στη συμπλήρωση του 

έργου, η οποία, λόγω των τμηματικών παραλαβών που είχαν γίνει, κυμαινόταν 

από 18 μέχρι 26 μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος της πιο πάνω καθυστέρησης 

προήλθε εξ υπαιτιότητας του Εργολάβου, ενώ ένα μικρότερο μέρος της οφειλόταν 

σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και στον Εργοδότη (ανάθεση 

επιπλέον εργασιών, καθυστέρηση στην πληρωμή εκδοθέντων πιστοποιητικών 

πληρωμής). Παρατηρήσαμε ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην αξιολόγηση 

της παράτασης στη χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία αφέθηκε ουσιαστικά 

– για διάφορους λόγους – 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 που σημειώθηκε εξ υπαιτιότητας του. Συγκεκριμένα, 

λόγω της καθυστέρησης, υπέβαλε απαιτήσεις ύψους £797.949 (€1.363.377), μη 

περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας. 

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε απαίτηση ύψους £37.048 (€63.300) από τον 

διορισμένο υπεργολάβο ηλεκτρολογικών εργασιών, όπως επίσης και από 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 καθυστερήσεις. Στον τελικό 

λογαριασμό περιλαμβανόταν και ποσό €55.418 (£32.435), ως αποζημίωση στον 

Εργολάβο για τόκους, εξαιτίας της μη έγκαιρης αποπληρωμής των ενδιάμεσων 

διατακτικών 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, από €1.363.377 σε €3.027.125. Το ∆Σ του Οργανισμού, 
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επικύρωσε τον ∆εκέμβριο 2010 την παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία. Μέχρι 

τον Απρίλιο 2013, η διαδικασία της διαιτησίας δεν είχε ολοκληρωθεί.  

(δ) Οικοδομικές εργασίες συντήρησης στις ιδιόκτητες αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Κ.Ο.Α. στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και 

Πάφου – Αρ. Προσφοράς 53∆/2011.   

(i) ∆ιαχείριση Σύμβασης. Το ποσό συμβολαίου του πιο πάνω έργου 

ανέρχεται στο €1.975.645 και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των 

εργασιών καθορίστηκαν στις 9.8.2012 και 9.8.2014, αντίστοιχα. Από 

έλεγχο που έγινε τον Οκτώβριο 2012, παρατηρήθηκε ότι, το 

εγκεκριμένο ποσό του προϋπολογισμού για το 2012 ανερχόταν στις 

€305.000 και, μέχρι την ημέρα του ελέγχου, είχαν δοθεί στον Εργολάβο 

19 γραπτές οδηγίες, για εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σε ιδιόκτητα 

γήπεδα του Οργανισμού καθώς και σε ένα μη ιδιόκτητο γήπεδο (το 

οποίο δεν είχε περιληφθεί στη σύμβαση), συνολικής αξίας €299.409. 

Από το πιο πάνω ποσό, είχε καταβληθεί στον Εργολάβο ένα ποσό 

ύψους €47.312, έναντι των εργασιών που είχε εκτελέσει, ενώ 

εκκρεμούσε η διευθέτηση αιτήματος του, που είχε υποβληθεί στις 

22.10.2012, για πληρωμή επιπλέον ποσού ύψους €71.717. 

Για την όλη διαχείριση της σύμβασης από τον Οργανισμό, παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα: 

 Μέρος των πιο πάνω εργασιών, αξίας €100.000 περίπου, θα 

εκτελείτο με βάση τιμές μονάδος, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν 

προϊόν ανταγωνισμού, εφ’ όσον δεν είχαν περιληφθεί στο ∆ελτίο 

Ποσοτήτων. Οι εν λόγω τιμές μονάδος, δεν είχαν συμφωνηθεί με 

τον Εργολάβο, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου.  

 Για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης στο μη ιδιόκτητο 

γήπεδο του Οργανισμού, δεν ήταν δυνατή η τήρηση των 

προβλεπομένων διαδικασιών και των Κριτηρίων Επιχορήγησης 

του Οργανισμού, που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των 

επιχορηγουμένων έργων. 

 Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Μελετητή, τόσο για την επισκευή της 

οροφής του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κίτιον, όσο και για τη 
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διορθωτική συντήρηση του Κολυμβητηρίου Λάρνακας, ανατέθηκε 

απευθείας στον Εργολάβο της σύμβασης συντήρησης, λόγω της 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης που σημειώθηκε στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού, παρόλον ότι τα σχετικά έγγραφα ήταν έτοιμα από τον 

Ιανουάριο του 2012, δηλαδή 7 περίπου μήνες πριν τη συμβατική 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών της σύμβασης συντήρησης. 

Επειδή στις υπηρεσίες του Μελετητή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

η αποτύπωση και ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των δύο πιο 

πάνω εγκαταστάσεων, καθώς και η επίβλεψη των εργασιών του 

Εργολάβου (ο οποίος θα εργοδοτούσε τον Μελετητή), εκφράσαμε την 

άποψη ότι, για διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού, δεν 

ενδείκνυτο η ανάθεση των υπηρεσιών Μελετητή στον Εργολάβο 

εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. 

 Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε τον Νοέμβριο 2012 από τον 

Οργανισμό, όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

 Tους λόγους για τους οποίους αρκετές εργασίες δεν είχαν 

προβλεφθεί και περιληφθεί στο ∆ελτίο Ποσοτήτων της αρχικής 

σύμβασης (με αποτέλεσμα να εκδοθούν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών οδηγίες προς τον Εργολάβο). 

 Τον προγραμματισμό για την εξέταση/έγκριση των νέων τιμών 

μονάδος. 

 Τους λόγους καθυστέρησης στην ανάθεση του συμβολαίου 

υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή για το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο 

Κίτιον και το Κολυμβητήριο Λάρνακας (με αποτέλεσμα την ανάθεση 

της σύμβασης απευθείας στον ίδιο τον Εργολάβο του συμβολαίου 

συντήρησης, χωρίς να τεθούν οποιαδήποτε κριτήρια/απαιτήσεις για 

την πείρα/γνώσεις του Μελετητή). 

 Τους τρόπους διασφάλισης του Οργανισμού ως προς την αρτιότητα 

της μελέτης, την ποιότητα των εργασιών και την αντικειμενικότητα της 

επίβλεψης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μελετητής θα επιβλέπει την 

εκτέλεση των εργασιών του εργοδότη του. 
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 Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού, μας πληροφόρησε τον 

∆εκέμβριο 2012, τα ακόλουθα: 

 Το συνολικό ποσό των 19 οδηγιών ανέρχεται σε €302.823, ενώ το 

συνολικό ποσό των εργασιών με τις νέες τιμές μονάδος που θα 

συμφωνηθούν, στα €72.306, δηλαδή αποτελούν το 23,8% του 

συνολικού ποσού. 

 Ο Οργανισμός είχε προχωρήσει ήδη στην καταβολή ποσού ύψους 

€119.000 περίπου προς τον Εργολάβο και, σύντομα αναμενόταν 

να προχωρήσει σε νέα πληρωμή εργασιών που είχαν εκτελεστεί, 

αξίας περίπου €115.000. 

 Η περίοδος υπομίσθωσης του Κολυμβητηρίου Λάρνακας (25μ) από 

τον ΚΟΑ προς τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, είχε λήξει στις 

26.10.2009, και μέχρις ότου εγκριθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας η εκ νέου υπομίσθωση του, η κυριότητα του 

Κολυμβητηρίου επανήλθε στον Οργανισμό, ο οποίος μπορούσε να 

προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης, όπως 

γινόταν στους ιδιόκτητους χώρους (εφόσον είχε την κυριότητα του). 

 Για την απόφαση του Οργανισμού να αναθέσει απευθείας τη 

σύμβαση υπηρεσιών Μελετητή για το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο 

Κίτιον και το Κολυμβητήριο Λάρνακας στον Εργολάβο της 

σύμβασης συντήρησης, έχει την άποψη ότι ήταν ορθή, αφού με 

τον τρόπο αυτό οι αναγκαίες εργασίες εκτελέστηκαν γρηγορότερα 

και ελεγχόμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του 

Οργανισμού. Όσον αφορά στη διασφάλιση του Οργανισμού για 

την αρτιότητα της μελέτης, εξέφρασε την άποψη ότι οι Μελετητές 

που αναλαμβάνουν τέτοιες μελέτες, φέρουν την απόλυτη ευθύνη 

για τη μελέτη που εκπονούν, εφόσον δεσμεύονται από τη σχετική 

νομοθεσία περί ΕΤΕΚ, ως ανεξάρτητοι Μελετητές, εγγεγραμμένοι 

στο ΕΤΕΚ.  

 Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι, μέχρι τον Απρίλιο του 2013, είχαν 

εκδοθεί συνολικά 60 οδηγίες προς τον Εργολάβο για την εκτέλεση 
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συγκεκριμένων εργασιών, συνολικής αξίας €422.809, για τις 

οποίες του είχε καταβληθεί το ποσό των €295.576. 

 Εργασίες αξίας περίπου €119.000 (δηλαδή ποσοστό 28% της 

συνολικής αξίας των €422.809) είχαν εκτελεστεί με τις νέες τιμές 

μονάδος.  

 Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού τον Ιούνιο 

2013, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού υπέβαλαν σημείωμα 

προς το ∆Σ για έγκριση των νέων τιμών μονάδος. 

(ii) Αίτημα του Εργολάβου για παραλαβή μέρους του έργου και 

αποδέσμευσης μέρους του ποσού της κράτησης. Με επιστολή μας 

προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού τον ∆εκέμβριο 2012, είχαμε 

εκφράσει την άποψη ότι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, δεν 

παρείχετο η δυνατότητα τμηματικής παραλαβής του έργου. Στη 

συνέχεια, κατόπιν γνωμάτευσης που ζήτησε το ∆Σ του Οργανισμού από 

τον Νομικό του Σύμβουλο, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, 

εξέδωσαν προς τον Εργολάβο πιστοποιητικό πληρωμής, με το οποίο 

αποδεσμευόταν μέρος του ποσού της κράτησης, που αντιστοιχούσε στο 

μέρος των εργασιών που είχαν παραληφθεί από τον Οργανισμό.     

(ε) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό – 

Απαιτήσεις Συμβούλου Επιμετρητή Ποσοτήτων. Από τη μελέτη σημειώματος 

των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του Οργανισμού που στάληκε τον Απρίλιο του 

2012 στην Υπηρεσία μας, παρατηρήσαμε ότι ο Σύμβουλος Επιμετρητής 

Ποσοτήτων διεκδικούσε συνολική αμοιβή ύψους €244.655+ΦΠΑ, έναντι της 

παροχής υπηρεσιών (μελέτης και επίβλεψης), υπολογίζοντας την ως ποσοστό 

ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του συμβολαίου. Στο πιο πάνω ποσό, 

περιλαμβανόταν και η αμοιβή για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει κατά τους 

επιπλέον 21 μήνες της παράτασης στη συμβατική περίοδο εκτέλεσης του έργου, 

ενώ σύμφωνα με τον Πίνακα Αμοιβών για Συμβούλους Επιμετρητές, η αμοιβή θα 

έπρεπε να υπολογιστεί ως ποσοστό ύψους 0,9% (όπως ορθά είχε υπολογιστεί 

από τις ΤΥ του Οργανισμού). Ενόψει των πιο πάνω, η συνολική αμοιβή του 

Συμβούλου υπολογίστηκε στο ποσό των €171.199+ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον πιο 

πάνω υπολογισμό, προέκυψε ότι είχε καταβληθεί στον Σύμβουλο ένα επιπλέον 
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ποσό ύψους €20.430 (υπερπληρωμή), και εισηγηθήκαμε όπως του ζητηθεί η 

επιστροφή του εν λόγω ποσού. Ο Σύμβουλος διαφώνησε με τον πιο πάνω 

υπολογισμό, και επέμενε στην αρχική του απαίτηση των €244.655+ΦΠΑ, 

αναφέροντας ότι διεκδικεί αποζημίωση και για επιπρόσθετες/νέες απαιτήσεις. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας συμφώνησε όπως προστεθεί στο ποσό 

της αμοιβής του Συμβούλου, το επιπλέον ποσό των €1.046, που είχε υπολογιστεί 

από τις ΤΥ του Οργανισμού, ως αποζημίωση (τόκοι υπερημερίας), λόγω των 

καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τον Σύμβουλο. 

Κατόπιν γνωμάτευσης που ζήτησε το ∆Σ του Οργανισμού από τον Νομικό του 

Σύμβουλο, για τη μέθοδο υπολογισμού της επιπλέον αμοιβής του Συμβούλου 

Επιμετρητή για τις υπηρεσίες που παρείχε κατά την 21μηνη παράταση στη 

χρονική περίοδο της σύμβασης καθώς και των τόκων υπερημερίας, ο Νομικός 

Σύμβουλος εξέφρασε την άποψη ότι το οφειλόμενο ποσό – σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του – ανερχόταν στις €215.284, δηλαδή ήταν ίσο περίπου με το 

συνολικό ποσό των €215.805 που είχε ήδη καταβληθεί στον Σύμβουλο και, ως εκ 

τούτου, δεν τίθετο θέμα υπερπληρωμής. Το ∆Σ του Οργανισμού, υιοθέτησε τον 

Φεβρουάριο 2013 τη γνωμάτευση του Νομικού του Συμβούλου και έδωσε οδηγίες 

στις ΤΥ, να προχωρήσουν με την υλοποίηση της. Επειδή ωστόσο, το πραγματικό 

ποσό που είχε καταβληθεί στον Σύμβουλο ανερχόταν στα €220.003, οι ΤΥ του 

Οργανισμού ζήτησαν τον Απρίλιο 2013 από το ∆Σ, όπως διευκρινιστεί το ύψος του 

τελικού ποσού που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει την αμοιβή του Συμβούλου 

Επιμετρητή.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού τον Ιούνιο 2013, το ∆Σ 

διευκρίνισε ότι το ποσό που δικαιούται ο Επιμετρητής ανέρχεται στις €214.848 και 

θα αποσταλεί η τελική πρόταση του Οργανισμού προς τον Επιμετρητή. 

(στ) Κριτήρια Επιχορήγησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΑΕ). Παρατηρήθηκε 

ότι το ∆Σ του Οργανισμού, σε μερικές περιπτώσεις, παρακάμπτοντας τα κριτήρια 

επιχορήγησης αθλητικών εγκαταστάσεων, είχε εγκρίνει την επιχορήγηση 

Φορέων/Σωματείων τα οποία δεν είχαν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

επιχορηγήσεων του Οργανισμού, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας που 

διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς/προσφορές [Ν.12(Ι)/2006]. Εκφράσαμε την άποψη 

ότι με τον τρόπο αυτό: 
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(i) Παραβιαζόταν η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 

Φορέων/Σωματείων. 

(ii) Προκαλείτο καθυστέρηση στην επιχορήγηση άλλων Φορέων/Σωματείων 

που είχαν τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις πρόνοιες της 

Νομοθεσίας, εφόσον μέχρι την έγκριση του αμέσως επόμενου 

Προϋπολογισμού του ΚΟΑ, τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντλούνταν λόγω και 

της ικανοποίησης αιτημάτων των Φορέων/Σωματείων που δεν είχαν 

τηρήσει τις εν λόγω διαδικασίες. 

(iii) Επιβαρυνόταν ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, το ∆Σ του Οργανισμού 

ακολουθούσε την πρακτική να επιχορηγεί τους Φορείς/Σωματεία, που δεν 

ακολουθούσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορηγήσεων, με μειωμένο ποσοστό 

ύψους 49%. Παρατηρήσαμε ότι η πιο πάνω πρακτική, αφενός δεν καλυπτόταν από 

οποιαδήποτε πρόνοια των κριτηρίων επιχορήγησης του Οργανισμού και, αφετέρου, 

είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του, λόγω της καταβολής 

των πιο πάνω ποσών.  

Παρατηρήσαμε επίσης ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει τις πρόνοιες των 

κριτηρίων επιχορήγησης, όπως περιλαμβάνονται σε σχετική επιστολή του ημερ. 

1.6.2011, προς τους διάφορους Φορείς/Σωματεία, στην οποία αναφέρεται ρητά 

ότι, ο Οργανισμός δεν θα εξετάζει κανένα αίτημα που υποβάλλεται εκ των 

υστέρων και χωρίς να εφαρμόζονται οι διαδικασίες προσφορών του Νόμου 

12(Ι)/2006, καθώς και τα όσα καθορίζονται στην εν λόγω επιστολή.  

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι δικαίωμα επιχορήγησης θα έπρεπε να 

είχαν μόνο εκείνοι οι Φορείς/Σωματεία που τηρούσαν την προβλεπόμενη 

διαδικασία επιχορηγήσεων του Οργανισμού καθώς και τη σχετική Νομοθεσία 

(Ν.12(Ι)/2006) και, είχαν υποβάλει έγκαιρα/εμπρόθεσμα – δηλαδή πριν την 

έναρξη/εκτέλεση των εργασιών – την αίτηση τους στον Οργανισμό, συνοδευόμενη 

από τα αναγκαία υποστηρικτικά στοιχεία, ώστε να εξετάζεται/εγκρίνεται 

εμπρόθεσμα η επιχορήγηση. Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιωνόταν η οικονομική 

διαχείριση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισμού, μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2012 ότι τα 

κριτήρια επιχορήγησης είχαν μεν εγκριθεί, αλλά τέθηκαν στη συνέχεια σε 
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δοκιμαστική εφαρμογή, για να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες. Ως εκ τούτου, 

θεωρούσε ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί επίσημα στους διάφορους Φορείς. 

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, το ∆Σ θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να 

αποκλίνει ελάχιστα από τα κριτήρια, εκεί όπου κρίνει ότι η αυστηρή εφαρμογή τους 

δημιουργεί αδικία σε ορισμένους Φορείς, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική 

ευχέρεια να ανταποκριθούν πλήρως σ΄ αυτά. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη 

διαφωνία της, αναφέροντας ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν 

ομοιόμορφα για όλους τους Φορείς, διασφαλίζοντας έτσι τις αρχές της διαφάνειας, 

της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. 

Πιο κάτω παρατίθενται δύο περιπτώσεις, με τις παρατηρήσεις/διαπιστώσεις μας, 

που προέκυψαν από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθη τον Απρίλιο 2013: 

1. Σωματείο ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – Κατασκευή Αίθουσας Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης. Το Σωματείο ΑΠΟΠ Παλαικύθρου υπέβαλε τον Μάρτιο 2012 – εκ 

των υστέρων – αίτημα στον ΚΟΑ για επιχορήγηση κατασκευής της πιο πάνω 

αίθουσας, η οποία είχε ανεγερθεί σε χαλίτικη γη που παραχωρήθηκε – με 

σύμβαση μίσθωσης – τον Μάρτιο 2009 από τον Οργανισμό, με συνολικό κόστος 

€151.102+ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με σημείωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τον 

Γενικό ∆ιευθυντή και το ∆Σ, δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες των 

κριτηρίων επιχορήγησης του Οργανισμού και των προνοιών του Νόμου 

12(Ι)/2006. Ως εκ τούτου – και εφόσον δεν είχε εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η 

έγκριση για επιχορήγηση του έργου – δεν δικαιολογείτο η καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού επιχορήγησης προς το Σωματείο. Στο σημείωμα αναφερόταν επίσης ότι 

εάν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες, το ποσό επιχορήγησης θα ήταν ένα εφάπαξ ποσό 

της τάξης των €51.300, ποσό με το οποίο επιχορηγούνται οι Αίθουσες 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 

Το ∆Σ του Οργανισμού ωστόσο, αποφάσισε τον Νοέμβριο 2012 όπως αντικρίσει 

θετικά το αίτημα του Σωματείου και, ενέκρινε την επιχορήγηση του έργου, με ένα 

εφάπαξ ποσό ύψους €51.300, θεωρώντας ότι η Αίθουσα Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης αποτελούσε μέρος του κτιριακού συγκροτήματος που είχε ανεγείρει 

το Σωματείο. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο 2012 καταβλήθηκε προς το Σωματείο το 

εν λόγω ποσό. 
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Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι η πιο πάνω απόφαση του ∆Σ του 

Οργανισμού, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, εφόσον δεν είχαν τηρηθεί ούτε οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορήγησης του Οργανισμού, ούτε οι πρόνοιες του 

Νόμου 12(Ι)/2006. 

2. Επιχορήγηση χορτοφύτευσης του ∆ημοτικού Γηπέδου «Ειρήνης και 

Φιλίας» (Αργοναυτών) στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού. Ο ∆ήμος Κάτω 

Πολεμιδιών υπέβαλε τον Φεβρουάριο 2010 – εκ των υστέρων – αίτημα στον ΚΟΑ 

για επιχορήγηση των εργασιών τοποθέτησης χορτοτάπητα στο γήπεδο «Ειρήνης 

και Φιλίας» (Αργοναυτών) στα Κάτω Πολεμίδια, συνολικού κόστους €20.000. 

Τον Απρίλιο 2012, ο ∆ήμος Κάτω Πολεμιδιών υπέβαλε στον Οργανισμό τα 

τιμολόγια για τις πιο πάνω εργασίες, η συμφωνία για την εκτέλεση των οποίων είχε 

υπογραφεί με τον Εργολάβο τον Ιούλιο 2009. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τέλος 

του 2010, με συνολικό κόστος €150.249+ΦΠΑ. 

Από έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του Οργανισμού διαπιστώθηκε ότι, 

ενώ η αρχική εκτίμηση κόστους του έργου είχε υπολογιστεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης έργων του ∆ήμου Κάτω Πολεμιδιών στα €34.172, κατόπιν 

προκήρυξης διαγωνισμού από τον ∆ήμο τον Ιούλιο 2007, είχε υποβληθεί μόνο μια 

προσφορά, ύψους €97.049+ΦΠΑ, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Στην 

τιμή της πιο πάνω προσφοράς, είχε προστεθεί ένα ποσό ύψους €53.200+ΦΠΑ, 

για επιπλέον εργασίες (αγορά υλικών και άνοιγμα δύο απορροφητικών λάκκων). 

Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στις €150.249+ΦΠΑ.   

Σύμφωνα με σημείωμα των ΤΥ του Οργανισμού προς τον Γενικό ∆ιευθυντή και το 

∆Σ, δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες των κριτηρίων επιχορήγησης 

του Οργανισμού και των προνοιών του Νόμου 12(Ι)/2006. Ως εκ τούτου – και 

εφόσον δεν είχε εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η έγκριση για επιχορήγηση του 

έργου – δεν δικαιολογείτο η καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης προς 

τον ∆ήμο.  

Το ∆Σ του Οργανισμού ωστόσο, αποφάσισε τον Σεπτέμβριο 2010 όπως 

επιχορηγήσει τον ∆ήμο Κάτω Πολεμιδιών με το κατ’ αποκοπήν ποσό των €20.000 

– λαμβάνοντας υπόψη ότι το γήπεδο χρησιμοποιείται από αρκετές ομάδες – και, 

να εντάξει το πιο πάνω ποσό στον Προϋπολογισμό του 2011.  
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Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι η πιο πάνω απόφαση του ∆Σ του 

Οργανισμού, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, εφόσον δεν είχαν τηρηθεί ούτε οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες επιχορήγησης του Οργανισμού, ούτε οι πρόνοιες του 

Νόμου 12(Ι)/2006. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013, ότι συμφωνεί με 

τα πιο πάνω. Όσον αφορά τις επισημάνσεις μας για την αίθουσα ΑΠΟΠ 

Παλαικύθρου και για το ∆ημοτικό Γήπεδο Κάτω Πολεμιδιών, θεωρεί ότι η 

απόφαση του ∆Σ για την παραχώρηση επιχορήγησης ύψους €51.300 και €20.000 

αντίστοιχα ήταν μέσα στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας του Οργανισμού.  

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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