
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £27.148.002, σε σύγκριση 

µε £20.734.348 το 2002, από τα οποία ποσό ύψους £26,07 εκ. (£19,7 εκ. το 

2002) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 96% των εσόδων του.  Η αύξηση των 

εσόδων του κατά £6.413.654 (30%)  οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής 

χορηγίας κατά £6.369.262 (32%). 

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £16.814.458, σε σύγκριση µε 

£16.214.542 το 2002, κυµάνθηκαν δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα (αύξηση 

κατά £599.916 ή 4%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν στις απολαβές προσωπικού κατά £123.667 

(15%), στα έξοδα λειτουργίας  ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων κατά 

£158.548 (21%), στις επιχορηγήσεις κατά £305.291 (4%), στις διεθνείς αθλητικές 

σχέσεις κατά £49.737 (20%) και στις αποσβέσεις κατά £113.702 (14%).   

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν στη δηµιουργία και βελτιώσεις µη ιδιόκτητων 

αθλητικών εγκαταστάσεων κατά £91.373 (3%) και στο αθλητόσηµο κατά £39.007 

(10%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα ύψους  

£10.333.544, σε σύγκριση µε £4.519.806 το 2002, σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση 

£5.898.780.  Από την κατάσταση ταµειακής ροής των οικονοµικών καταστάσεων 

φαίνεται ότι το πλεόνασµα για το 2003 διατέθηκε κυρίως για την ανέγερση 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων ύψους £8,9 εκ. και για καταθέσεις στο 

εξοφλητικό ταµείο χρεωγράφων ύψους £1,2 εκ., που παρουσιάζονται στον 

Ισολογισµό και όχι στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 
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 2003 2002 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,28 

 
0,95 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 96% 95% 
 
(ε) Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη 

χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Οργανισµού και για 

εξόφληση υφιστάµενων δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική Κεντρική 

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

να εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση χρεωγράφων από τον 

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

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

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

αποπληρωµή διαφόρων δανείων. Εκκρεµεί όµως το δάνειο της Συνεργατικής 

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

τόκους, στις 31.12.2003 ήταν £0,92 εκ. (£1,12 εκ. το 2002) και καλύπτεται από 

κυβερνητική εγγύηση που υπογράφηκε στις 9.12.1999 από τον Υπουργό 

Οικονοµικών για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2003 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 

Οργανισµού ανέρχονταν σε £3,23 εκ., σε σύγκριση µε £1,79 εκ. το 2002.  Η 

αύξηση οφείλεται σε αυξηµένες κρατήσεις λόγω εκτέλεσης έργων κατά £520.528 

και στην αύξηση των πιστωτών και οφειλόµενων εξόδων κατά £569.156. 

Σηµειώνεται όµως ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι υποχρεώσεις του 

Οργανισµού είναι περισσότερες απ’ αυτές που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις κατά τουλάχιστον £1 εκ., σύµφωνα µε υπολογισµούς της Υπηρεσίας 

µας. 

(ζ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε 

το 2003 στις πληρωµές για εκτελεσθείσα εργασία, παρατηρήθηκε επιβράδυνση 

των εργασιών, µε επακόλουθο την υποβολή σηµαντικών απαιτήσεων για 

αποζηµιώσεις από εργοληπτικές εταιρείες.  Οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν 

αναµένεται να είναι σηµαντικές.  Ως παράδειγµα αναφέρεται υποβληθείσα ήδη 

απαίτηση από συγκεκριµένη εταιρεία ύψους £1,5 εκ.  Σχετική αναφορά γίνεται 

στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. 



 3 

3. Προϋπολογισµός. 

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

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

ο Προϋπολογισµός για το 2003 έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι 30.9.2002.  Ο Οργανισµός τον υπέβαλε  στο  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 30.7.2002, το οποίο τον υπέβαλε στο 

Υπουργείο Οικονοµικών την 1.8.2002. 

Μετά από σύσκεψη µεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού και 

Οικονοµικών και Οργανισµού, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού στις 5.12.2002 αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός, ο οποίος και 

υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση στις 8.1.2003.  Στις 10.1.2003 

υποβλήθηκε στη Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 20.4.2003, και δηµοσιεύτηκε 

στις 2.5.2003.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2003, για την περίοδο όµως από 1η Μαρτίου µέχρι 20ή Απριλίου 

2003 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς εξουσιοδότηση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού ανέφερε ότι από την 1η Μαρτίου µέχρι την 

20ή Απριλίου 2003, γινόταν πληρωµή µόνο των αναγκαίων εξόδων για σκοπούς 

λειτουργίας του Οργανισµού, επειδή ο Οργανισµός δεν µπορούσε να σταµατήσει 

τη λειτουργία του. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £4,2 εκ. 

(i) Καθυστέρηση στην έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού.  
Μετά την έγκριση και δηµοσίευση του Προϋπολογισµού του Οργανισµού για 

το 2003 (2.5.2003), ο Οργανισµός υπέβαλε τον Ιούνιο 2003 στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού, για προώθηση στο Υπουργικό Συµβούλιο, 

συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό για συνολικό ποσό £4.421.398. 

Τον Οκτώβριο 2003 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός του Οργανισµού, ύψους £4.323.262, ο 

οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το ∆εκέµβριο 2003. 

Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έγκριση του συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού συνέτεινε στο να παραµείνει ο Οργανισµός χωρίς 

πιστώσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε επακόλουθο την επιβράδυνση 
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των έργων από τους εργολάβους και τη διεκδίκηση  από τους ίδιους 

αποζηµιώσεων. 

(ii) Λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη έγκρισης του συµπληρωµατικού 
Προϋπολογισµού. Η αναγκαιότητα κατάθεσης συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού για το 2003 για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων ήταν 

έκδηλη από το 2002, όταν ετοιµαζόταν ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού 

για το 2003, εφόσον περιλήφθηκε σ’ αυτόν ποσό πολύ µικρότερο από τις 

πραγµατικές ανάγκες των ήδη υπό ανέγερση έργων. 

Το πρόβληµα όµως έγινε οξύτερο όταν στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα 

περιλήφθηκαν και νέα έργα, η εκτέλεση των οποίων θα άρχιζε το 2003. 

Η εκ των υστέρων µάλιστα, κατά το 2003, έγκριση από το πρώην ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο επιπρόσθετων έργων, για τα οποία εκτελέστηκαν εργασίες πέραν 

του £1,8 εκ., συνέτεινε στην περαιτέρω όξυνση του προβλήµατος, µε 

αποτέλεσµα να σηµειωθεί έλλειψη πιστώσεων στον Οργανισµό από τον 

Ιούνιο του 2003. 

Μέχρι και το 2002 το προϋπολογισθέν ποσό για το Κονδύλι «∆ηµιουργία και 

Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» δεν καθοριζόταν µε βάση τις υπολογιζόµενες 

δαπάνες για εκτέλεση συγκεκριµένων έργων, αλλά κάθε χρόνο το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσιζε το συνολικό ποσό του εν λόγω 

Κονδυλίου και, µε βάση αυτό το ποσό, προχωρούσε είτε στην αποπεράτωση 

έργων υπό εκτέλεση είτε στην εκτέλεση νέων έργων που εγκρίνονταν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού.  Η Υπηρεσία µου για χρόνια τώρα 

σχολίαζε το γεγονός ότι ο Οργανισµός για το πιο πάνω Κονδύλι δεν έδινε 

ανάλυση των έργων που προγραµµατίζονταν για εκτέλεση, ούτε στον 

Προϋπολογισµό, αλλά ούτε και στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα, και ότι τόσο 

για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερης παρουσίασης, όσο και για σκοπούς  

σωστής παρακολούθησης και εκτέλεσης του Προϋπολογισµού από τον ίδιο 

τον Οργανισµό, η πιο πάνω ανάλυση καθίστατο αναγκαία. 

Με την πιο πάνω άποψη της Υπηρεσίας µου συµφωνούσε και το Υπουργείο 

Οικονοµικών, το οποίο κάθε χρόνο ζητούσε να περιληφθεί στον 

Προϋπολογισµό ανάλυση, µε την προϋπολογιζόµενη δαπάνη για κάθε έργο.  

Η ανάλυση αυτή των έργων δόθηκε για πρώτη φορά κατά την ετοιµασία του 
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Προϋπολογισµού το 2003, όταν, κατόπιν επιµονής του Υπουργείου 

Οικονοµικών, ετοιµάστηκε επεξηγηµατικό υπόµνηµα, το οποίο όµως, όπως 

διαπιστώθηκε  από σχετική διερεύνηση, δεν στηριζόταν σε ρεαλιστικούς 

υπολογισµούς.  Ως αποτέλεσµα, εκτελέστηκαν έργα συνολικού κόστους 

£4.183.931, πέραν του προϋπολογισθέντος ποσού των £7,8 εκ.  Ποσό 

ύψους £2.326.825, από το επιπρόσθετο κόστος, αφορούσε συνεχιζόµενα 

έργα από προηγούµενα έτη και νέα έργα που συµπεριλήφθηκαν στο 

επεξηγηµατικό υπόµνηµα.  Το υπόλοιπο επιπρόσθετο κόστος ύψους 

£1.857.106 αφορούσε νέα έργα που δεν είχαν προϋπολογιστεί και 

αναφερθεί στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα. 

Σηµειώνεται ότι έργα ύψους πέραν του £1,3 εκ. δεν εκτελέστηκαν, λόγω 

πρακτικών δυσκολιών/καθυστερήσεων ή παγοποίησης τους από το νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο, αναλαµβάνοντας καθήκοντα από 1.8.2003 

και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το διορισµό του, ανέστειλε την έναρξη 

αρκετών έργων, µε σκοπό να αποφευχθεί η όξυνση του προβλήµατος.  

Επιπρόσθετα, κατά τους τελευταίους 6 µήνες του 2003 σηµειώθηκε 

επιβράδυνση στα υπό εκτέλεση έργα, λόγω αδυναµίας του Οργανισµού να 

πληρώσει για τις εκτελεσθείσες εργασίες.  Σε διαφορετική περίπτωση, οι 

υπερβάσεις του προϋπολογισθέντος Κονδυλίου θα ήταν πολύ περισσότερες, 

µε επακόλουθο την αναγκαιότητα ψήφισης ακόµα µεγαλύτερου ποσού 

συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι για την αποφυγή του 

ίδιου προβλήµατος στο µέλλον, ο Οργανισµός από το 2005 κάνει σαφή 

αναφορά στα έργα που θα εκτελεστούν, είτε στο υπόµνηµα είτε στο 

συγκεκριµένο άρθρο του Προϋπολογισµού.  Με αυτό τον τρόπο µόνο έργα 

που είναι εγκεκριµένα θα εκτελούνται.  Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι οι φορείς 

(Σωµατεία, Όµιλοι, Γυµναστικοί Σύλλογοι, Οµοσπονδίες, κ.τ.λ.) όσο και οι 

εργολάβοι που εµπλέκονται στην κατασκευή των έργων θα ενηµερώνονται 

για το ύψος του Προϋπολογισµού που θα δαπανηθεί για το συγκεκριµένο 

έργο, µέσα στο υπό αναφορά έτος. 

(iii) Αδυναµίες στην ετοιµασία  του Προϋπολογισµού για το 2003 για το 
Κονδύλι «∆ηµιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων».  Η ετοιµασία 
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του Προϋπολογισµού για το πιο πάνω Κονδύλι δεν στηριζόταν, όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, σε ρεαλιστικούς σκοπούς. 

Το Μάιο του 2002 οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού υπέβαλαν στη 

∆ιεύθυνση του Οργανισµού αναλυτική κατάσταση των έργων, µε βάση την 

οποία οι υποχρεώσεις του Οργανισµού για το 2003 αναµενόταν να ανέλθουν 

σε £15.074.276.  Οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες, µόνο για τα συνεχιζόµενα 

έργα κατά το 2003, ήταν πέραν των £8 εκ.. 

Είναι φανερό εποµένως ότι το ύψος του Προϋπολογισµού που εγκρίθηκε 

(£7,8 εκ.) δεν ήταν αρκετό να καλύψει ούτε τα συνεχιζόµενα έργα, πολύ 

περισσότερο όταν περιλήφθηκαν και νέα έργα.  Η εκτέλεση των νέων έργων 

είχε ως συνεπακόλουθο την κατανοµή λιγότερων πιστώσεων στα 

συνεχιζόµενα έργα.  Ενώ µάλιστα η ανέγερση τους, σύµφωνα µε τον 

Οργανισµό,  κρίθηκε αναγκαία για χρήση τους από ξένους αθλητικούς 

φορείς, για σκοπούς προετοιµασίας,  ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων 

2004, αυτά δεν προβλέπεται ότι θα είναι έτοιµα έγκαιρα, για την αξιοποίηση 

τους για τους εν λόγω αγώνες. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες υπερβάσεις σε έργα, τα οποία 

περιλήφθηκαν στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα του Προϋπολογισµού. 

 
Έργο 

 
Εγκεκριµένος 

Προϋπολογισµός 

Κόστος 
εκτελεσθείσης 

εργασίας 

 
 

Υπέρβαση 
 £ £ £ % 

α) Κλειστό Αθλητικό Κέντρο  
 Λεµεσού 

 
1.748.110 

 
3.961.767 

 
2.213.657 

 
127 

β)  Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ 131.080 576.061 444.981 339 
γ)  Κολυµβητήριο «Κίτιον» 356.176 563.620 207.444 58 
δ) Ορεινό Αθλητικό Κέντρο 
 Αγρού 

 
1.203.450 

 
1.533.021 

 
329.571 

 
27 

ε)  Ανάπλαση παλαιού ΓΣΖ 484.318 638.051 153.733 32 

Οι υπερβάσεις σε µόνο ένα έργο, το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού, ήταν 

τέτοιου ύψους, έτσι που η ανάγκη συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού δεν 

θα µπορούσε να αποφευχθεί, έστω και αν δεν εκτελούνταν επιπρόσθετα 

έργα, πέραν των αρχικά εγκριθέντων.  Τα ποσοστά µάλιστα των 

υπερβάσεων των πιο πάνω έργων είναι τέτοιου ύψους, που εύλογα 
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προκύπτει ότι το επεξηγηµατικό υπόµνηµα ετοιµάστηκε χωρίς  να ληφθεί 

υπόψη η πραγµατική εκτίµηση του κόστους των έργων που 

συµπεριλήφθηκαν σ’ αυτό. 

(iv) Παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.    Η  παρακολούθηση 

της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού παρουσίασε σηµαντικές αδυναµίες, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σηµαντικές υπερβάσεις, οι οποίες 

κατέστησαν την έγκριση συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού, ύψους πέραν 

των £4 εκ., αναγκαία.  Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού υπέβαλλαν, 

από την αρχή του 2003 και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην Επιτροπή 

Οικονοµικών και Έργων του Οργανισµού (αποτελείτο από 5 από τα 9 µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), µέσω του Γενικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού, 

κατάσταση οικονοµικής διαχείρισης των έργων, στην οποία παρουσιαζόταν 

το αναµενόµενο υπόλοιπο του κόστους των έργων µέχρι 31.12.2003, το 

οποίο, συνυπολογιζόµενο µε τις δαπάνες που είχαν γίνει, καθιστούσε 

αναγκαία την εξεύρεση επιπρόσθετων πιστώσεων, επειδή ξεπερνούσε το 

προϋπολογισθέν ποσό των £7,8 εκ.   

Ωστόσο για την τακτική αυτή των Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν υπάρχουν 

ενδείξεις στα σχετικά πρακτικά. 

Εισηγήσεις.  Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως η 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του Αναπτυξιακού Προϋπολογισµού του 

Οργανισµού ρυθµιστεί µε εγκύκλιο/οδηγία που να αναφέρεται στη διαδικασία 

παρακολούθησης τόσο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού και το 

Λογιστήριο του Οργανισµού, όσο και από την Επιτροπή Οικονοµικών, στην οποία 

συµµετέχει ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο οποίος, µαζί µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

θα πρέπει να ενηµερώνουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού για λήψη 

έγκαιρα των αναγκαίων αποφάσεων για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού 

Προϋπολογισµού του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα υιοθετηθούν οι εισηγήσεις 

µου. 
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(γ) Λογιστική παρακολούθηση εκτέλεσης Κονδυλίων του 
Προϋπολογισµού.  Το υφιστάµενο σύστηµα µηχανογράφησης του Οργανισµού 
δεν παρέχει τη δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του 
Προϋπολογισµού, µε βάση την ίδια αρχή που ακολουθείται κατά την κατάρτιση 
και ψήφιση του σε Νόµο. 

Συγκεκριµένα, ενώ ο Προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση την αρχή της 
αναγνώρισης των εισπράξεων και πληρωµών στο χρόνο που εισπράττονται ή 
διενεργούνται, η παρακολούθηση της εκτέλεσής του γίνεται µε βάση την αρχή των 
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων.  Η πιο πάνω αδυναµία αναµένεται ότι θα 
εκλείψει σύντοµα µε την υιοθέτηση του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος που 
προµηθεύτηκε ο Οργανισµός. 

Σηµειώνεται ότι κατά τις 31.12.2003 παρέµεινε στην τράπεζα και στο ταµείο το 
ποσό των £2.799.886, το οποίο κρίνεται ως πολύ ψηλό και οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι, µετά την ψήφιση του συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού το 
∆εκέµβριο του 2003, ο Οργανισµός προχώρησε στις χρεώσεις των Κονδυλίων µε 
ηµερολογιακές εγγραφές, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθούν οι 
πληρωµές εντός του 2003.  Οι εκ των υστέρων πληρωµές εντός του 2004 για 
οφειλές του 2003,  χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισµός του 2004, αποτελεί 
καταστρατήγηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Οργανισµού του 2004. 

4. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2003 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 35 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 38 οργανικών θέσεων) και 4 έκτακτους.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 

ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2003  2002 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων υπαλλήλων 500.550  435.966 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων 
υπαλλήλων 

 
29.866 

  
17.738 

Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα 19.675  18.832 
13ος µισθός 42.876  37.267 
 592.967  509.803 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων 186.280  161.374 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία και άλλα 
ωφελήµατα 

 
148.064 

  
132.467 

 927.311  803.644 
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(β) Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών χώρων.  Στις 31.12.2003 ο 

Οργανισµός απασχολούσε 31 άτοµα ως µόνιµο εργατικό προσωπικό και 6 άτοµα 

µε ειδική σύµβαση, έναντι συνολικής δαπάνης £353.755, η οποία κατανέµεται στα 

έξοδα λειτουργίας των χώρων όπου απασχολήθηκαν. 

(γ) Άλλο εργατικό προσωπικό.   Επιπρόσθετα ο Οργανισµός απασχολούσε 3 

µόνιµες καθαρίστριες, έναντι συνολικής δαπάνης ύψους £23.274, για την 

καθαριότητα των Γραφείων. 

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

απασχόλησε κατά καιρούς, πάνω σε έκτακτη βάση µε ειδική σύµβαση, 76 

γυµναστές για το πρόγραµµα «Αθλητισµός για Όλους» (ΑΓΟ), έναντι συνολικής 

δαπάνης ύψους £314.653.  Παράλληλα απασχολούσε άλλους 20 γυµναστές, µε 

ειδική σύµβαση, για εκτέλεση καθηκόντων φυσικής αγωγής στην Εθνική Φρουρά, 

µέσα στα πλαίσια εφαρµογής προγραµµάτων άθλησης σε στρατόπεδα, έναντι 

συνολικής δαπάνης £97.037.  Σηµειώνεται ότι µόνο για 18 γυµναστές υπάρχει 

έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, µε βάση τον περί Προσλήψεως 

Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

Νόµο του 1985. 

(ε) Προπονητές και ειδικοί συντονιστές.  Ο Οργανισµός καταβάλλει 

αντιµισθία σε περίπου 380 προπονητές, οι οποίοι εργοδοτούνται από τα 

σωµατεία για το πρόγραµµα «Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισµού» (ΕΣΥΑΑ). 

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

αριθµός των οποίων κυµάνθηκε από 6 µέχρι 13, επιδόµατα ύψους από £300 

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

διοικητικών και γραφειακών καθηκόντων.  Για την απασχόλησή τους δεν 

εξασφαλίστηκε η αναγκαία έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, µε βάση 

τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο του 1985. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι από 1.1.2004 εξασφαλίστηκε η 

σχετική έγκριση από τη Βουλή, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, αυτό δεν έγινε για 

όλες τις περιπτώσεις. 
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(στ) Απασχόληση συνεργατών και άλλων συµβούλων.  Πέρα από τους 

13 συντονιστές και µία γραφέα που ο Οργανισµός απασχολούσε στο ΕΣΥΑΑ, ο 

Οργανισµός κατά το 2003 ανέθεσε διάφορα καθήκοντα σε άλλα 25 πρόσωπα, 

χωρίς να έχουν ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις οι νενοµισµένες διαδικασίες 

πρόσληψης και επιλογής προσωπικού.  Επιπρόσθετα διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) ∆εν υπογράφτηκαν σε 8 περιπτώσεις συµβόλαια απασχόλησης. 

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

τρόπο τα καθήκοντα και δεν γίνεται αναφορά στους όρους απασχόλησης. 

(iii) Οι δαπάνες για την απασχόληση τους χρεώνονται σε διάφορα Κονδύλια, 

όπως των επιχορηγήσεων, δαπανών ιδιόκτητων αθλητικών χώρων, 

διοικητικών εξόδων και αγοράς υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός 

τέτοιων ατόµων να είναι δύσκολος. 

(iv) Παρόλο ότι σε ορισµένα συµβόλαια αναφέρεται ότι η ανάθεση εργασίας δεν 
δηµιουργεί σχέση εργοδότη - εργοδοτούµενου, εντούτοις ο καθορισµός του 
τρόπου αµοιβής και το είδος των καθηκόντων που τους αναθέτονται δεν 
υποστηρίζει την αναφορά αυτή.  Σε σχετική γνωµάτευση ο Γενικός 
Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας αναφέρει ότι, όπου η παροχή υπηρεσιών 
προσιδιάζει µάλλον σε Σύµβαση Εργασίας, παρά σε Σύµβαση Έργου, θα 
πρέπει η εργοδότηση να εξασφαλίζεται µέσω της κανονικής διαδικασίας 
πρόσληψης υπαλλήλων. 

(v) Για καλύτερη παρακολούθηση και άσκηση ελέγχου, η Υπηρεσία µου 
εισηγείται όπως οι έκτακτοι συνεργάτες και σύµβουλοι ταξινοµηθούν σε δύο 
κατηγορίες: 

• Στην κατηγορία εκείνων που η πρόσληψη τους θα γίνεται σύµφωνα 
µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµο 169 του 1985, και 

• στην κατηγορία εκείνων που αφορούν συµβάσεις αγοράς υπηρεσιών 
και θα διέπονται από το Εναρµονισµένο Νοµοθετικό Πλαίσιο για τις 
Συµβάσεις στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (Οι περί της 
Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµοι του 
2003 και 2004). 
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Το περιεχόµενο των πιο πάνω συµβάσεων εργασίας και αγοράς υπηρεσιών δεν 

θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τους πιο πάνω Νόµους. 

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στην πρόσληψη εκτάκτων, ανέφερα ότι θα πρέπει να 

αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκεκριµένη διαδικασία πρόσληψης, 

η οποία να διέπεται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα υιοθετήσει 

την εισήγησή µου. 

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

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

δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ορθότητας των προσωπικών 

απολαβών και άλλων ωφεληµάτων του προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα γίνουν οι βελτιώσεις 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις µου. 

(η) Ακύρωση προαγωγής στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ (Τεχνικός 
Τοµέας) από το Ανώτατο ∆ικαστήριο (Υπόθεση αρ.1223/2002).  Στις 

23.12.2003 µε απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, σε προσφυγή κατά του 

Οργανισµού, ακυρώθηκε προηγούµενη απόφαση του Οργανισµού για την 

πλήρωση της θέσης  Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ (Τεχνικός Τοµέας) και στις 

8.3.2004 στάληκε επιστολή στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος  είχε υποβάλει την 

προσφυγή,  µε την οποία πληροφορείτο ότι είχε διοριστεί στη θέση Πρώτου 

Λειτουργού στον ΚΟΑ, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται από πότε. 

Η Υπηρεσία µου διαπίστωσε ότι τόσο ο νέος διορισµός όσο και η ανάκληση της 

προαγωγής του προκατόχου της θέσης δεν στηρίζονταν σε συγκεκριµένες 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο εν λόγω προκάτοχος δεν είχε 

ενηµερωθεί επισήµως. 

(θ) Λανθασµένες χρεώσεις απολαβών προσωπικού.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δύο 

εργάτες, των οποίων οι προσωπικές απολαβές χρεώνονταν στις δαπάνες των 

ιδιόκτητων χώρων όπου ήταν τοποθετηµένοι, απασχολούνταν σε άλλα 

καθήκοντα.  Επιπρόσθετα, τρεις γυµναστές, των οποίων οι απολαβές χρεώνονταν 

στο Κονδύλι του «ΑΓΟ» για τους οποίους η έγκριση της Βουλής των 
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Αντιπροσώπων είναι για εργασία σε Κέντρα «ΑΓΟ», απασχολούνται σε 

διαφορετικά καθήκοντα και µε αυξηµένες απολαβές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι από το 2004, λαµβάνοντας 

υπόψη τη σχετική παρατήρησή µου, ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Βουλή, 

µέσα στα πλαίσια του Νόµου, συγκεκριµένες θέσεις για τα Γραφεία του 

Οργανισµού. 

5. Εσωτερικός έλεγχος. 

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

παρουσιάζει αδυναµίες. 

Η αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και η συνεχιζόµενη νέα µηχανογράφηση 

του Λογιστηρίου αναµένεται να συµβάλουν στη γρήγορη και ορθή διεκπεραίωση 

των λογιστικών πράξεων και στην αξιοποίηση των λογιστικών δεδοµένων, για 

καλύτερη οικονοµική διαχείριση. 

Ωστόσο η Υπηρεσία µου σηµειώνει ότι, για πολλές από τις αδυναµίες που έχει 

εντοπίσει από παλιά, δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα, µε αποτέλεσµα πολλά 

από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Οργανισµός να διαιωνίζονται και να 

δυσχεραίνεται ο έλεγχος σε µεγάλο βαθµό. 

Γενικά η Υπηρεσία µου διαπίστωσε ότι οι διάφορες εργασίες του Οργανισµού δεν 

εποπτεύονται ικανοποιητικά τόσο σε ό,τι αφορά στον οικονοµικό και τεχνικό 

τοµέα, όσο και τον αθλητικό. 

Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση θεµάτων εσωτερικού ελέγχου η 

Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), 

η οποία να αποτελείται από τουλάχιστον 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένα 

από τα οποία να έχει πείρα σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης.  Η Επιτροπή θα 

ανασκοπεί τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, όπου εντοπίζει αδυναµίες θα 

αναθέτει στον Εσωτερικό Ελεγκτή τη διεξαγωγή ερευνών/ελέγχων και θα  

παρακολουθεί τη λήψη διορθωτικών µέτρων για αδυναµίες που εντοπίζονται από 

την Υπηρεσία µου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή και να ενηµερώνει ανάλογα την 

ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η εισήγησή µου θα προωθηθεί 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 
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6. ΄Ελεγχος χορηγιών. 

(α) Επιχορηγήσεις – αθλητικές κ.ά. 

(i) Συνεχίζει να µην είναι ικανοποιητικός ο έλεγχος των χορηγιών που 
παραχωρούνται στις οµοσπονδίες και σωµατεία, οι οποίες, ας σηµειωθεί, 
είναι σηµαντικές (2003: £5,7 εκ., 2002 £5,4 εκ.), για εξακρίβωση κατά πόσο 
αυτές υπολογίζονται ορθά και αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο 
παραχωρήθηκαν. 

Όπως µας έχει πληροφορήσει ο Οργανισµός προχωρεί στην τροποποίηση 
της νοµοθεσίας, για να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, ωστόσο το 
θέµα εξακολουθεί να βρίσκεται στη Νοµική Υπηρεσία για νοµοτεχνική 
επεξεργασία. 

Ο Οργανισµός ετοίµασε «Πλαίσιο Οικονοµικής Επίβλεψης επιχορηγούµενων 

αθλητικών φορέων», αυτό όµως δεν εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα.  Ως 

αποτέλεσµα, δεν υπήρξε συµµόρφωση µε το άρθρο 5 του περί του 

Προϋπολογισµού του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµου του 2003, 

στο οποίο προνοείται ότι: «Ο Οργανισµός, προτού προχωρήσει στην 

παραχώρηση οποιασδήποτε χορηγίας, για τις οποίες έχει την εξουσία, 

σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του, να χορηγεί, βεβαιώνεται ότι υπάρχει 

καθορισµένη διαδικασία ελέγχου για τη χρησιµοποίηση των σχετικών 

χορηγιών από τους δέκτες-φορείς για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται». 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το σύστηµα ελέγχου θα 

βελτιωθεί και ήδη υπάρχει εισήγηση ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Οργανισµού, για δηµιουργία τµήµατος ελέγχου, το οποίο να στελεχωθεί 

κατάλληλα.  Το Τµήµα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τους οικονοµικούς και 

αγωνιστικούς ελέγχους των Οµοσπονδιών.  Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ο 

Οργανισµός θα καταβάλει προσπάθεια να προσδιορίσει τον οµοιόµορφο 

τρόπο οικονοµικού και αγωνιστικού απολογισµού.  Σε ό,τι αφορά στα 

Σωµατεία, ο Πρόεδρος σηµείωσε ότι τα έξοδα τους είναι πολύ περισσότερα 

από τη χορηγία που τους δίνεται, ωστόσο η Υπηρεσία µου έχει την άποψη 

ότι αρκετές χορηγίες παραχωρούνται για συγκεκριµένο σκοπό και πρέπει να 

ελέγχονται. 
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(ii) Μητρώο επιχορηγήσεων.  Τόσο για σκοπούς ιστορικής πληροφόρησης 

όσο και για παρακολούθηση των επιχορηγήσεων, η Υπηρεσία µου εισηγείται 

την τήρηση σχετικού µητρώου, στο οποίο να αναφέρονται οι κατ’ έτος 

χορηγίες προς τις οµοσπονδίες και σωµατεία. 

(β) Επιχορηγήσεις µη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

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

η εκτέλεση των επιχορηγούµενων έργων παρακολουθείται/εποπτεύεται από 

τον Οργανισµό.  Σε αρκετές περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη 

εποπτείας στο σχετικό έντυπο, µε βάση το οποίο εξουσιοδοτείται η 

παραχώρηση της χορηγίας. 

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

Οργανισµού για την εφαρµογή των όρων που προνοούνται στους 

Κανονισµούς.  Με βάση τους όρους αυτούς, οι αρµόδιοι λειτουργοί του 

Οργανισµού θα ελέγχουν τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης, τη 

σχεδιαστική µελέτη, την κατακύρωση της προσφοράς για την κατασκευή του 

έργου και τις πληρωµές του εργολάβου, σε συνδυασµό µε την πρόοδο 

εκτέλεσης του έργου. 

(iii) Επιχορήγηση αθλητικών εγκαταστάσεων γυµναστικών συλλόγων.  Τα 

κριτήρια επιχορηγήσεων δεν περιλαµβάνουν πρόνοια για τους γυµναστικούς 

συλλόγους.  Επειδή το ύψος των δαπανών που αναλαµβάνει ο Οργανισµός 

για τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις  κατά τα τελευταία χρόνια είναι µεγάλο 

(2003: £1.303.738), η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως καθοριστούν κριτήρια 

και γι’ αυτούς. 

(iv) Μητρώο επιχορηγήσεων.  Ο µεγάλος αριθµός των εγκεκριµένων/ 

παραχωρούµενων επιχορηγήσεων, τόσο συνολικά όσο και κατά αθλητική 

εγκατάσταση, καθώς και το µέγεθος του ποσού που διατίθεται κάθε χρόνο 

για το σκοπό αυτό (2003: £2.878.613, 2002: £2.969.986), καθιστούν 

αναγκαία την τήρηση µητρώου επιχορηγήσεων, για σκοπούς καλύτερης 

παρακολούθησης και πληροφόρησης και αποφυγής λαθών. 

(v) Κατάσταση τήρησης προϋποθέσεων/κριτηρίων (check list).  Η 

Υπηρεσία µου εισηγείται όπως, µετά την αρχική έγκριση για επιχορήγηση 

και  πριν  από την  έναρξη  της  καταβολής  οποιουδήποτε ποσού, ο 
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Οργανισµός ετοιµάζει «κατάσταση τήρησης προϋποθέσεων/κριτηρίων για 

επιχορήγηση» (check list), η οποία να τοποθετείται στο φάκελο του έργου, 

ώστε να  παρακολουθείται  η εφαρµογή  των  πιο  πάνω       προϋποθέσεων/ 

κριτηρίων. 

(vi) Επιχορηγήσεις σε αντίθεση µε τα εγκεκριµένα κριτήρια. 

• Κλειστή αίθουσα ΑΕΛ.  Εγκρίθηκε για επιχορήγηση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο το 2001 και το ποσό της επιχορήγησης καθορίστηκε σε 

£638.250. Μέχρι 31.12.2003 δαπανήθηκε ποσό £281.864, χωρίς ωστόσο να 

έχει εξασφαλιστεί µέχρι σήµερα άδεια οικοδοµής. 

• Βελτιώσεις και αναβαθµίσεις στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας.  Ενώ για 
το πιο πάνω γήπεδο δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδοµής, εγκρίθηκαν, 
κατά καιρούς, διάφορες επιχορηγήσεις για τον πιο πάνω σκοπό.  
Επιπρόσθετα καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις στο σωµατείο για έργα που 
είχαν ολοκληρωθεί στο παρελθόν (κερκίδες ανατολικής πλευράς και κεντρική 
θέρµανση), ενώ στα κριτήρια επιχορηγήσεων αναφέρεται ότι δεν µπορούν 
να παραχωρούνται επιχορηγήσεις µε αναδροµική ισχύ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε για κάθε µία από τις πιο πάνω 
παρατηρήσεις/εισηγήσεις µου, ότι ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί θετικά. 

7. Άλλα θέµατα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Μητρώα.   Αρκετά µητρώα, η τήρηση των οποίων θεωρείται ζωτικής 
σηµασίας, όχι µόνο για την οµαλή διεξαγωγή της εργασίας αλλά και τη σωστή 
λειτουργία του Οργανισµού, είτε δεν τηρούνται καθόλου, είτε η τήρηση τους 
παρουσιάζει αρκετά κενά και αδυναµίες, έτσι που η χρησιµότητα τους να 
αχρηστεύεται. 

(β) Συντήρηση οχηµάτων.  Εξακολουθεί να µην τηρούνται τα απαραίτητα 
στοιχεία για  παρακολούθηση των επιδιορθώσεων των οχηµάτων του 
Οργανισµού και για διαπίστωση τυχόν µεγάλων διακυµάνσεων στο µέσο όρο 
κατανάλωσης. 

(γ) Λανθασµένες χρεώσεις.  Πέραν των λανθασµένων χρεώσεων εργατικών, 

διαπιστώθηκε ότι έγιναν και µερικές άλλες λανθασµένες χρεώσεις.  Εισηγήθηκα 

όπως στο Λογιστήριο του Οργανισµού ασκείται καλύτερος έλεγχος της ορθότητας 

των χρεώσεων. 
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(δ) Παλαιά υπόλοιπα πιστωτών.  Υπόλοιπα πιστωτών παραµένουν σε 

εκκρεµότητα για αρκετά χρόνια, χωρίς να λαµβάνονται µέτρα για τακτοποίηση 

τους. 

(ε) Αρχειοθέτηση εγγράφων.  Παρατηρήθηκαν αδυναµίες ως προς την 

αρχειοθέτηση των εγγράφων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δυσκολίες στον 

εντοπισµό των εγγράφων και κίνδυνος να γίνονται λανθασµένες ενέργειες κατά το 

χειρισµό διάφορων θεµάτων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µερικά από τα πιο πάνω 

θέµατα θα επιλυθούν µε την επικείµενη µηχανογράφηση και για τα υπόλοιπα ο 

Οργανισµός θα ανταποκριθεί θετικά. 

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

(α) Αποτελέσµατα διαχείρισης.  Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων 

προέκυψε καθαρό έλλειµµα £687.298, σε σύγκριση µε £554.819 το 2002, δηλαδή 

παρουσιάστηκε αύξηση ύψους £132.479 ή 23%, σε σχέση µε µείωση ύψους 

£116.180 το προηγούµενο έτος.  Κανένας αθλητικός χώρος δεν παρουσίασε 

πλεόνασµα.  Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 14% και τα έξοδα 21%. 

(β) Καύσιµα θέρµανσης κολυµβητηρίων.  Σηµαντικό µέρος της αύξησης των 

εξόδων οφείλεται στην αύξηση των καυσίµων θέρµανσης των κολυµβητηρίων, για 

τα οποία διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα παρακολούθησης της κατανάλωσης τους 

παρουσιάζει αδυναµίες. 

(γ) Κυλικεία ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. 

(i) ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης.  Παρατηρήθηκε ότι τα δικαιώµατα 

εκµετάλλευσης εξακολουθεί να µην εισπράττονται προκαταβολικά κάθε 

µήνα, αλλά µε αρκετή καθυστέρηση και χωρίς την επιβολή τόκου µε επιτόκιο 

6%, κατά παράβαση του όρου 1 του συµβολαίου. 

(ii) Πιστοποιητικά υγείας και λευκού ποινικού µητρώου.  Εξακολουθεί να 

µην παρακολουθείται κατά πόσο υποβάλλονται τα απαιτούµενα από τον όρο 

7 του συµβολαίου πιστοποιητικά.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να λειτουργούν 

κυλικεία χωρίς την υποβολή των πιο πάνω πιστοποιητικών ή µε υποβολή 

µερικών µόνο από αυτά. 
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(iii) Ονοµαστικός κατάλογος ατόµων που εργάζονται στο κυλικείο.  
Εξακολουθεί να µην υποβάλλεται τέτοιος κατάλογος, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί να παρακολουθηθεί η υποβολή των πιστοποιητικών υγείας και 

λευκού ποινικού µητρώου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα ανταποκριθούν θετικά. 

(δ) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Στην προηγούµενη έκθεση της 

Υπηρεσίας µου αναφέρθηκε ότι, από τη διερεύνηση γραπτού παραπόνου που 

υποβλήθηκε στον Οργανισµό, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην 

Υπηρεσία µου, προέκυψαν τα πιο κάτω θέµατα: 

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

Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού την τοποθέτηση περιπτέρου και τέντας για 

εξυπηρέτηση των θεατών και αθλητών στον ισόγειο χώρο του Κέντρου, 

χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Οργανισµού και χωρίς αναθεώρηση του ενοικίου και των όρων της 

έγγραφης συµφωνίας για την παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης του 

κυλικείου ως εστιατορίου. 

(ii) Ο ισόγειος χώρος χρησιµοποιείται ως εστιατόριο χωρίς την εξασφάλιση της 

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

καλύτερη χρήση του χώρου, έγινε επέµβαση στο κτίριο του Κέντρου 

(άνοιγµα πόρτας), χωρίς να φαίνεται ότι δόθηκε τέτοια έγκριση. 

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

Οργανισµό υπερκαλύπτει το ποσό του ενοικίου. 

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

προηγούµενη πρόταση του κυλικειάρχη για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του 

Κέντρου, χωρίς προσφορές, και υπογράφτηκε σχετική συµφωνία, χωρίς 

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

για την ανάληψη των δαπανών εκτέλεσης συγκεκριµένων εργασιών 

αναβάθµισης του χώρου του κυλικείου. 

Στο µεταξύ ο Οργανισµός προέβη στην εγκατάσταση υποµετρητών για την 

ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, ωστόσο ο κυλικειάρχης δεν καταβάλλει τα 
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οφειλόµενα.  Ακολούθησαν δύο έρευνες από µέρους του Οργανισµού, η πρώτη 

από το Λογιστήριο και η δεύτερη από δύο µέλη του Συµβουλίου, κατά τις οποίες 

εντοπίστηκαν επιπρόσθετες παρανοµίες από τον κυλικειάρχη. 

Το Μάρτιο 2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από συνάντηση µε τον 

κυλικειάρχη, ανέλαβε να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια εστιατορίου και να 

προβεί και σε άλλες σχετικές διευθετήσεις, µε αντάλλαγµα την πληρωµή όλων 

των οφειλών από τον κυλικειάρχη, χωρίς όµως να υπογραφεί µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων µερών σχετικό συµφωνητικό. 

Η Υπηρεσία µου έχει την άποψη ότι η όλη υπόθεση θα έπρεπε να είχε 

παραπεµφθεί από την αρχή στο νοµικό σύµβουλο και στη συνέχεια να 

καταγγελθεί δικαστικά.  Η συνεχής ανοχή του Οργανισµού και οι ενέργειες για να 

βοηθηθεί ο κυλικειάρχης να συνεχίζει να λειτουργεί το εστιατόριο, για το οποίο δεν 

είχε συναφθεί συµφωνία προηγουµένως, δεν βρίσκουν την Υπηρεσία µου 

σύµφωνη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα έχει απασχολήσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού και προς τούτο ζητήθηκε από τον 

κυλικειάρχη να ανταποκριθεί στις υποδείξεις του Οργανισµού, όσον αφορά στην 

κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος.  Παράλληλα έχει ζητηθεί από τον 

κυλικειάρχη και ερευνάται από τις υπηρεσίες µας ο προσδιορισµός των δαπανών 

που έχει διενεργήσει για αναβάθµιση του χώρου του κυλικείου, ώστε να συγκριθεί 

µε τη συµφωνία για παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου που 

έγινε τον Ιούλιο του 2001. 

Η εισήγησή µου για παραποµπή του θέµατος στο νοµικό σύµβουλο θα 

απασχολήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε προσεχή συνεδρία του και θα µε 

ενηµερώσει ανάλογα. 

(ε) Πώληση κτιρίου στην οδό Κονδυλάκη.  Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση 

της Υπηρεσίας µου, η πώληση έγινε χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του 

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, σε αντίθεση µε το άρθρο 5(2)(ιη) των περί 

Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµων. 

Επειδή, όπως διαφάνηκε από σχετική έκθεση γεγονότων, για την πώληση του 

κτιρίου, εκτός της µη εξασφάλισης έγκρισης του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισµού, µεταξύ άλλων, δεν υπήρξε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
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την έναρξη διαδικασίας πώλησης του ακινήτου, ενώ σε διάφορα στάδια η 

διαδικασία για τη διάθεση του κτιρίου που ακολουθήθηκε δεν ήταν πάντοτε 

σύµφωνη µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και τελικά υπογράφηκε 

πωλητήριο έγγραφο µε δύο εταιρείες και όχι µόνο µε τη µία, που ήταν ο 

µοναδικός προσφοροδότης και στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, κατόπι νοµικών γνωµατεύσεων, ζήτησε 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού το διορισµό ερευνώντα λειτουργού, για 

τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας εναντίον του Ανώτερου Λειτουργού του ΚΟΑ, ο 

οποίος χειρίστηκε το θέµα. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο Υπουργός διόρισε ήδη ερευνώντα λειτουργό και 

ενηµέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συµβούλιο. 

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

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

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

διαµόρφωση του σε αθλητικό µουσείο, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η 

αξιοποίηση του µέχρι σήµερα.  Υπάρχει αίτηµα του ∆ήµου όπως του 

παραχωρηθεί το κτίριο για χρήση ως εξωτερικών ιατρείων και γίνονται 

διαβουλεύσεις για την οικονοµική πτυχή της παραχώρησης, παρόλο που η αρχική 

συµφωνία δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. 

(ζ) Αξιοποίηση αθλητικών χώρων.  Η αναπτυξιακή πολιτική του ΚΟΑ σε έργα 

αθλητικής υποδοµής χρήζει επανεξέτασης.  Ανεγείρονται πολλά έργα αθλητικής 

υποδοµής, τα οποία δεν φαίνεται να αξιοποιούνται επαρκώς. 

9. Θέµατα προσφορών και διαχείρισης συµβολαίων. 

(α) Εσωτερικοί Οικονοµικοί Κανονισµοί ΚΟΑ.  Μετά την απόφαση του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση αρ. 429/2000, ηµερ. 15.9.2003, οι πιο 

πάνω Κανονισµοί κηρύχθηκαν άκυροι.  Ακολούθως, σύµφωνα µε τα πρακτικά του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 17.9.2003, ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού 

ενηµέρωσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι πιο 

πάνω Κανονισµοί και ότι σε περιπτώσεις προκήρυξης προσφορών θα πρέπει να 

καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται και να κοινοποιείται προς τους 

συµµετέχοντες. 
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Μετά την πιο πάνω γνωµάτευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν πήρε απόφαση ως 

προς τις µελλοντικές ενέργειες του, ενώ από τον έλεγχο δεν φαίνεται να 

ακολουθήθηκε η γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου. 

Ανέφερα ότι η τακτική που ακολούθησε ο Οργανισµός πιθανόν να θέσει σε 

κίνδυνο τη νοµική εγκυρότητα πολλών άλλων συµβάσεων που συνάφθηκαν µετά 

από προσφορές. 

Με την έναρξη της ισχύος του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα 

και Υπηρεσίες (Τροποποιητικού) Νόµου του 2004 από 1.4.2004 ο Οργανισµός, 

όπως πληροφορούµαι, εφαρµόζει τις πρόνοιες του Νόµου αυτού. 

(β) Υπογραφή συµβολαίων.  Παρατηρήθηκε ότι µερικά συµβόλαια δεν είναι 

κατάλληλα υπογραµµένα.  Συγκεκριµένα δεν φέρουν υπογραφή από µάρτυρες, ή 

φέρουν υπογραφή από 1 ή 2 µάρτυρες, αντί από 4.  Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι 

θα ανταποκριθούν θετικά. 

(γ) Κατασκευή χορτοταπήτων γηπέδων. 

(i) Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε επιστολή του τον Οκτώβριο 2003, ζήτησε 

από την Υπηρεσία µου να διερευνήσει τη διαδικασία ανάθεσης των 

συµβάσεων στην υπεύθυνη εταιρεία για την ανακατασκευή του χορτοτάπητα 

των γηπέδων κατά τα τελευταία έτη. 

Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου, πληροφόρησα τον Πρόεδρο του 

Οργανισµού ότι, σε πέντε περιπτώσεις η ανάθεση ανακατασκευής 

χορτοταπήτων έγινε χωρίς προσφορές στην ίδια εταιρεία, µε τη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης.  Τόνισα ότι παρόλο που σε προσφορές που ζητήθηκαν 

πριν από την ανάθεση των πιο πάνω έργων προέκυψε ότι µόνο ένας 

κατάλληλος προσφοροδότης υπήρχε, αυτό δεν δικαιολογεί την απευθείας 

ανάθεση για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ίδια εταιρεία, αλλά, επιβάλλεται, 

όπως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο Ο Οργανισµός προσφεύγει στη 

διαδικασία προσφορών, αφενός, για έλεγχο των δυνατοτήτων της αγοράς, 

και αφετέρου, για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των 

πολιτών.  
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(ii) Εγγύηση για καλή και πιστή εκτέλεση του συµβολαίου.  Παρατηρήθηκε 
ότι ο όρος 7 των συµβολαίων για τα βοηθητικά γήπεδα του ΜΑΚ, του ΠΑΚ 

και του Εθνικού Άχνας προνοεί για υποβολή εγγύησης, χωρίς να καθορίζεται 

το ύψος της.  Όπως διαπιστώθηκε, υποβλήθηκε εγγύηση ύψους περίπου 

10% επί του ποσού της ανακατασκευής των χορτοταπήτων, χωρίς να 

καλύπτονται τα 4 χρόνια για συντήρηση που προνοούνται στα πιο πάνω 

συµβόλαια, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε £124.800 για τον καθένα 

από τους πιο πάνω αθλητικούς χώρους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι αποφάσισε όπως σταµατήσει 

οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης για την κατασκευή χορτοταπήτων, ενώ µελετά 

επανεξέταση των συµβολαίων διαχείρισης των χορτοταπήτων. 

Ανέφερε επίσης ότι προβαίνει σε συγκεκριµένες ενέργειες προκειµένου να 

διασφαλίσει την υποβολή των σχετικών εγγυητικών. 

(δ) «Προσφορά για ανύψωση της υφιστάµενης εξωτερικής περίφραξης του 
σταδίου Αναγέννησης ∆ερύνειας» ή «Προσφορά για επίστρωση µε πρέµιξ 
του χώρου στάθµευσης του σταδίου Αναγέννησης ∆ερύνειας».  Από έλεγχο 

της Υπηρεσίας µου το Μάρτιο 2004, διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις και 

ασάφειες στην προσφορά.  Συγκεκριµένα, ο Οργανισµός, µε τηλεοµοιότυπο προς 

όλους τους προσφοροδότες, τροποποίησε τέσσερεις όρους της προσφοράς, από 

τις οποίες η µία τροποποίηση αλλοίωνε ουσιαστικά τους αρχικούς όρους της 

προσφοράς.  Κατά τον έλεγχο των εγγράφων της προσφοράς, διαπιστώθηκαν 

επίσης ασάφειες και ελλείψεις, σε σχέση µε τον προσδιορισµό των ορίων του 

χώρου εργασιών, τα προτεινόµενα/υφιστάµενα υψόµετρα, την περιγραφή/πάχη 

στρώσεων οδοστρωµάτων, τη συχνότητα ελέγχου εργασιών, την περίοδο 

συντήρησης εργασιών και τη σαφή περιγραφή προτεινόµενων εργασιών.  Λόγω 

των πιο πάνω προβληµάτων, εισηγήθηκα στον Οργανισµό την ακύρωση του 

διαγωνισµού και την επαναπροκήρυξη της προσφοράς µε πλήρη στοιχεία και 

προδιαγραφές. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υιοθέτησε τις παρατηρήσεις 

της Υπηρεσίας µου, έχει ακυρώσει τις προσφορές και έχει ζητήσει από το 

σωµατείο να ετοιµάσει και υποβάλει τα έγγραφα για επαναπροκήρυξη των 

προσφορών. 

(ε) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό.  Όπως ανέφερα στην Ετήσια 

Έκθεση µου για το 2001, η προσφορά που κατακυρώθηκε, η οποία ήταν και η 

χαµηλότερη, υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου (£4.500.000) κατά 

£2.460.000 (55%) και υπέδειξα ότι δεν ασκήθηκε από τον Οργανισµό και τους 

συµβούλους του η ενδεδειγµένη διαχείριση κόστους, µε σκοπό τον περιορισµό 

της δαπάνης του έργου στα πλαίσια του Προϋπολογισµού. 

Με βάση το συµβόλαιο, ύψους περίπου £7,5 εκ., το έργο έπρεπε να 

συµπληρωθεί το Μάρτιο 2004.  Λόγω σοβαρής καθυστέρησης, η οποία οφείλεται 

τόσο στον εργολάβο, όσο και στον Εργοδότη, το έργο αναµένεται να 

συµπληρωθεί τον Απρίλιο 2005.  Ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονική 

παράταση, η οποία καλύπτει ολόκληρη την καθυστέρηση, και για αποζηµίωση 

ύψους περίπου £15 εκ.  Ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι για την καθυστέρηση 

ευθύνεται κυρίως ο Εργοδότης, ο οποίος, µεταξύ άλλων, καθυστέρησε την 

πληρωµή των πιστοποιητικών του Αρχιτέκτονα για περίπου 6 µήνες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ζητήσει από τους 

Συµβούλους να υποβάλουν τεκµηριωµένη έκθεση για τη δικαιολογηµένη 

καθυστέρηση και παράλληλα έχει µισθώσει υπηρεσίες ειδικού συµβούλου για την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων του Εργολάβου. 

(στ) Κατασκευή Πολυπροπονητήριου στο χώρο του Μακάρειου Αθλητικού 
 Κέντρου στη Λευκωσία. 
(i) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.  Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των εργασιών 

και µελέτης των εγγράφων του συµβολαίου που διεξήχθη από την Υπηρεσία 

µου τον Απρίλιο 2004, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Μέρος του εξοπλισµού που εγκαταστάθηκε προερχόταν από 

κατασκευαστές διαφορετικούς από αυτούς που είχαν υποβληθεί µε 

την προσφορά του εργολάβου, ενώ οι εξαεριστήρες και βαλβίδες 

εξαερισµού ήταν διαφορετικού τύπου από αυτό που προνοούν οι 

τεχνικές προδιαγραφές. 
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 Ο λέβητας που εγκαταστάθηκε ήταν υποδεέστερων προδιαγραφών 

από τις προνοούµενες στο συµβόλαιο, γεγονός που επηρεάζει το 

κόστος και την ποιότητά του. 

 Παρόλο ότι είχε εκδοθεί το πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής του 

έργου, στον κατάλογο παρατηρήσεων/εκκρεµουσών εργασιών (defect 

list), ο οποίος στάληκε στον εργολάβο για επιδιόρθωση/συµπλήρωση, 

δεν είχε συµπεριληφθεί µέρος των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν, 

καθώς και εξοπλισµού που δεν εγκαταστάθηκε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει υποβάλει τις 

παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στους  Συµβούλους για τις δικές τους 

απόψεις και ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει αµέλεια από µέρους 

των Συµβούλων, θα λάβει ανάλογα µέτρα για διασφάλιση των συµφερόντων του 

Οργανισµού. 

(ii) Προβλήµατα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του συµβολαίου.  Από 

επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήµατα 

που επηρέασαν σηµαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.  

Μεταξύ άλλων, αντί ο Οργανισµός να προβεί στη διενέργεια εδαφολογικής 

µελέτης πριν από την έναρξη των εργασιών, προέβη στην εκσκαφή 

δοκιµαστικών λάκκων,  οι οποίοι δεν κατέδειξαν την  ύπαρξη προβλήµατος.  

Με την έναρξη όµως των εργασιών και την ετοιµασία της γεωλογικής 

έρευνας, διαφάνηκε η ύπαρξη γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο 

να γίνει σηµαντική αλλαγή στον τρόπο θεµελίωσης.  Ως αποτέλεσµα της 

αλλαγής αυτής,  καθυστέρησε η προκήρυξη της προσφοράς της 

υπεργολαβίας της µεταλλικής στέγης, αφού θα έπρεπε να επανασχεδιαστεί.  

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την παράταση που δόθηκε στο χρόνο 

αποπεράτωσης της υπεργολαβίας, από 37 σε 45 εβδοµάδες, προκάλεσε 

καθυστέρηση στη συµπλήρωση του έργου.  Πέραν των πιο πάνω 

παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών από τον 

κυρίως εργολάβο, λόγω έλλειψης οργάνωσης και χρησιµοποίησης 

ολιγάριθµων συνεργείων για επαναλαµβανόµενη εργασία. 
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(ζ) Συµβόλαιο ανάθεσης της λειτουργίας του συστήµατος έκδοσης 
εισιτηρίων.  Τον Οκτώβριο 2002, το Συµβούλιο του Οργανισµού ανέθεσε σε 

ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση του συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων, καθώς  και 

την εκτύπωση των εισιτηρίων των αγώνων Α΄ κατηγορίας, έναντι ποσού £23.000 

ετησίως.  Η διάρκεια ισχύος του συµβολαίου ήταν αόριστη, µε δυνατότητα 

τερµατισµού της, από οποιοδήποτε µέρος, κατόπι γραπτής προειδοποίησης 

τριών µηνών.  Εξαιτίας προβληµάτων που οφείλονταν κυρίως σε αδυναµία των 

σωµατείων να ανταποκριθούν στις πρόνοιες των εγκυκλίων του Οργανισµού για 

την υλοποίηση της συµφωνίας, καθυστέρησε η έναρξη εφαρµογής της και τελικά 

εφαρµόστηκε µόνο µερικώς.  Ο εργολάβος ζήτησε την πληρωµή ολόκληρου του 

ποσού της συµφωνίας (£23.000), προσφέροντας έκπτωση 30% για πλήρη 

διακανονισµό του συµβολαίου.  Το Μάρτιο 2004, λόγω µη αποδοχής της 

πρότασης του, απέστειλε επιστολή µέσω δικηγορικού γραφείου, απαιτώντας την 

πληρωµή ολόκληρου του ποσού του συµβολαίου.  Σηµειώνεται ότι, από το 

Σεπτέµβριο 2003, το Συµβούλιο του Οργανισµού είχε αποφασίσει να εκχωρήσει 

το δικαίωµα έκδοσης των εισιτηρίων στην Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, 

πάνω σε δοκιµαστική βάση για ένα χρόνο, και να της παραχωρήσει επίσης όλο το 

σχετικό εξοπλισµό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα εξετάστηκε σε 

συνεργασία µε την ΚΟΠ, για να διερευνηθούν οι δυνατότητες τερµατισµού της 

σύµβασης και εξεύρεσης τρόπου αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 

του προγράµµατος. 

(η) Επέκταση κερκίδων Αθλητικού Κέντρου Πάφου – Τελικός 
Λογαριασµός.  Από έλεγχο που έγινε το Φεβρουάριο 2004 στον πιο πάνω Τελικό 

Λογαριασµό, διαπιστώθηκε καθυστέρηση έξι µηνών στη συµπλήρωση του έργου, 

η οποία είχε θεωρηθεί από τους ιδιώτες επιβλέποντες ως δικαιολογηµένη, 

παρέχοντας δικαίωµα για  αποζηµίωση.   Παρατηρήθηκε ότι για το θέµα αυτό δεν 

υπήρχαν οι αναγκαίες εκθέσεις αξιολόγησης από τους επιβλέποντες, ούτε και 

εγκρίσεις από τον Οργανισµό.  Τόνισα ότι οι επιβλέποντες όφειλαν να ετοιµάσουν 

έγκαιρα τις εκθέσεις αξιολόγησης της καθυστέρησης και των αποζηµιώσεων και 

να τις υποβάλουν στο Συντονιστή Έργου και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για µελέτη 

και έγκριση.   Υπέδειξα ότι η πρακτική αυτή είναι αναγκαία, ώστε να λαµβάνονται 

µέτρα για έγκαιρη συµπλήρωση των εργασιών και να αποφεύγονται οικονοµικές 
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απαιτήσεις από τον εργολάβο και πιθανή επικάλυψη της δικής του καθυστέρησης 

από άλλες καθυστερήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει σηµειωθεί η υπόδειξη της 

Υπηρεσίας µου, η οποία λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, ώστε να µην επαναληφθεί 

το ίδιο πρόβληµα σε άλλα έργα. 

(θ) Προσφορά εσωτερικού ελέγχου.  Η προσφορά για την ανάληψη του 

εσωτερικού ελέγχου κατακυρώθηκε στις 17.7.2003, χωρίς ωστόσο να έχει 

υπογραφεί µέχρι σήµερα το σχετικό συµβόλαιο.  Επιπρόσθετα παρατηρείται 

καθυστέρηση στην υλοποίηση της πρώτης από τις τρεις φάσεις του έργου. 

(ι) Προσφορά για την προµήθεια και εφαρµογή λογιστικού συστήµατος. 

(i) Ετοιµασία προδιαγραφών.  Για την ετοιµασία των σχετικών 

προδιαγραφών, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε το 2002  την πρόσληψη 

συµβούλου µελετητή.  Εντούτοις, µε απόφαση της Επιτροπής Οικονοµικών 

και Έργων του Οργανισµού το 2002, χρησιµοποιήθηκαν οι προδιαγραφές 

που ετοιµάστηκαν από σύµβουλο µηχανογράφησης στην προηγούµενη 

διαδικασία µηχανογράφησης του Οργανισµού το 1995, οι οποίες είχαν 

θεωρηθεί ανεπαρκείς. 

(ii) Προεπιλογή προσφοροδοτών. Αφού αποφασίστηκε η προεπιλογή 

προσφοροδοτών, χωρίς όµως να καθοριστούν κριτήρια για το σκοπό αυτό,  

κλήθηκαν 6 εταιρείες και αποφασίστηκε όπως υποβάλουν προσφορά οι 3.  

Εκ των υστέρων ενδιαφέρθηκε ακόµη µία, η οποία επίσης υπέβαλε 

προσφορά. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του 

Λογιστή του Οργανισµού και Λειτουργών της Υπηρεσίας µου, επισηµάνθηκε 

ότι οι διαδικασίες τις οποίες προωθούσε ο Οργανισµός για την εξασφάλιση 

του λογισµικού δεν προβλέπονταν στους Εσωτερικούς Οικονοµικούς 

Κανονισµούς του Οργανισµού.  Σύµφωνα µε τα πρακτικά ηµεροµηνίας 

16.11.2002, η Επιτροπή Οικονοµικών και Έργων ενηµερώθηκε για τις 

θέσεις της Υπηρεσίας µου, µε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα ηµερ. 

8.11.2002, από το Λογιστή του Οργανισµού, χωρίς να προβεί στις ανάλογες 

διορθωτικές ενέργειες. 
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(iii) Γενικοί όροι προσφοράς.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στα έγγραφα που δόθηκαν 

στους προσφοροδότες δεν είχαν συµπεριληφθεί πρόνοιες αναφορικά µε 

τους γενικούς όρους της προσφοράς. 

(iv) Αξιολόγηση προσφορών.  Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε µε βάση 

κριτήρια τα οποία, όπως και οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε επιµέρους 

κριτήριο, δεν είχαν συµπεριληφθεί στα έγγραφα/προδιαγραφές της 

προσφοράς.  Επιπρόσθετα έγινε για µέρος του λογισµικού, για το οποίο οι 

προσφοροδότες είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν τις 

εισηγήσεις/προτάσεις τους. 

(v) Κατακύρωση προσφοράς.  Το σύστηµα Γενικής Λογιστικής, το οποίο είχε 

συµπεριληφθεί στην  προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη, 

αντικαταστάθηκε µε άλλο σύστηµα, χωρίς όµως η αντικατάσταση του 

λογισµικού να εγκριθεί µε σχετική απόφαση/αναφορά στα πρακτικά του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και επιπρόσθετα, χωρίς να πραγµατοποιηθεί 

επισκόπηση/αξιολόγηση του νέου συστήµατος, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το 

σύστηµα αυτό µπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Οργανισµού. 

(vi) Πληρωµές προς τον προσφοροδότη.  Παρατηρήθηκε ότι, µέχρι την ηµέρα 

του ελέγχου, πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές προς τον προσφοροδότη 

συνολικού ύψους £16.100, δηλαδή ποσού ίσου µε το 50% της αξίας του 

έργου, χωρίς να έχει γίνει αποδοχή του λογισµικού, σε αντίθεση µε σχετικό 

όρο στο συµβόλαιο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, λόγω της πίεσης που 

υπήρχε στην εφαρµογή του νέου λογιστικού συστήµατος από µέρους του 

Οργανισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεώρησε ότι οι απευθείας επαφή µε 

εταιρείες που προµηθεύουν λογιστικά συστήµατα, θα εξοικονοµούσε 

σηµαντικό χρόνο στην εγκατάσταση και λειτουργία του προγράµµατος.  

Σηµείωσε επίσης ότι µε βάση τους τότε εσωτερικούς κανονισµούς του 

Οργανισµού, για επιτάχυνση της διαδικασίας λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες 

περί παράκαµψης της διαδικασίας, οι οποίες έλεγαν ότι «...όταν υπάρχει πολύ 

επείγουσα ανάγκη ή ειδικοί λόγοι που για το συµφέρον του Οργανισµού δεν 

επιτρέπουν την καθυστέρηση που θα προκύψει από τη διενέργεια 

προσφορών ....». 
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Η Υπηρεσία µου ωστόσο έχει την άποψη ότι οι βασικές διαδικασίες θα έπρεπε 

να είχαν ακολουθηθεί.  Επιπρόσθετα, το όλο θέµα τύγχανε µελέτης για πολλά 

χρόνια, χωρίς να προωθείτο για εφαρµογή, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί 

επείγουσα ανάγκη και να παρακαµφθούν οι νενοµισµένες διαδικασίες 

προσφορών. 

10. Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ). 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2003, 

ύψους £1.170.000, ενώ για το 2002 ο Προϋπολογισµός ήταν £1.200.000.  Οι 

πραγµατικές δαπάνες για το 2002 ανήλθαν σε £1.140.220. 

(β) Η απασχόληση του υπεύθυνου για το Σχέδιο,  των 5 συντονιστών/ 

υπεύθυνων αθληµάτων, 6 περιφερειακών επιθεωρητών, µίας γραφέα και ενός 

άλλου λειτουργού, όπως αναφέρεται σε προηγούµενες εκθέσεις της Υπηρεσίας 

µου, βρίσκεται σε αντίθεση µε τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην 

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

(γ) Συνεχίζεται η απασχόληση προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε Κυβερνητικά 

Τµήµατα/Υπηρεσίες.  Η εκτέλεση διπλών καθηκόντων, όπως ανέφερα και σε 

προηγούµενες εκθέσεις µου, και λόγω του ότι ο φόρτος εργασίας για το ΕΣΥΑΑ 

είναι µεγάλος, πιθανόν η απασχόληση των πιο πάνω να γίνεται σε βάρος των 

πρωινών καθηκόντων τους στο ∆ηµόσιο.  Επίσης, δεν φαίνεται να έχει 

εξασφαλιστεί άδεια απασχόλησης από όλους όσοι  εργάζονται στο ∆ηµόσιο. 

(δ) ∆εν έχουν υπογραφεί συµβόλαια εργοδότησης µεταξύ του Οργανισµού και 

του υπεύθυνου του ΕΣΥΑΑ και της γραφέα. 

(ε) Αποκοπές και εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Για τις 

αντιµισθίες του υπεύθυνου για το Σχέδιο, των 5 ειδικών συντονιστών και 6 

περιφερειακών επιθεωρητών, δεν γίνονται αποκοπές και συνεισφορές στο πιο 

πάνω Ταµείο.  Σηµειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στους άλλους δύο από το 

προσωπικό που ασχολείται το ΕΣΥΑΑ, ο Οργανισµός, µετά από σχετική 

καταγγελία στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέβαλε αναδροµικά όλες 

τις υποχρεώσεις του στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η Υπηρεσία µου 

εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να γίνει το ίδιο και για τους υπόλοιπους. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι από 1η Ιανουαρίου 2004, 

καταβάλλονται οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις για όλο το προσωπικό που 

απασχολείται στο ΕΣΥΑΑ. 

11. Εθνικό Σχέδιο Ταλέντων. 

Όπως ανέφερα σε προηγούµενη µου επιστολή, ο Οργανισµός, αναγνωρίζοντας 

την ανάγκη λειτουργίας συστήµατος επιλογής και αξιοποίησης ταλέντων, σύναψε 

συµφωνία στις 15.5.2002 µε µια από τις τρεις οµάδες που είχαν εντοπιστεί µετά 

από διερεύνηση, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα (RSTS), για ποσό ύψους 

€1.236.096 και για τρία χρόνια.  Η συµφωνία περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, την  

παροχή προγραµµάτων διατροφικής υποστήριξης, σωµατοµετρικό και εργονοµικό 

έλεγχο, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη αθλητών, βιταµινική 

υποστήριξη και διάφορες άλλες εξετάσεις αθλητών, µε στόχο την ενδυνάµωση 

τους. 

Ο Οργανισµός διενέργησε πληρωµές, βάσει του συµβολαίου, προς την RSTS 

µέχρι τον Ιούνιο του 2003.  Αργότερα οι πληρωµές προς την RSTS 

παγοποιήθηκαν, λόγω του ότι η ανάθεση του Σχεδίου στην RSTS εξεταζόταν από 

την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων 

∆απανών της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Η RSTS, µέσω των δικηγόρων της, 

καταχώρισε τον Οκτώβριο του 2003 αγωγή εναντίον του Οργανισµού. 

Τελικά, µετά από διαπραγµατεύσεις, το Μάρτιο του 2004 αποφασίστηκε η 

διακοπή της εν λόγω συνεργασίας και η καταβολή από τον Οργανισµό του ποσού 

των €350.000,  για πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων προς την RSTS. 

Το όλο θέµα, όπως πληροφορήθηκα, βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση από το 

Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων, µετά από καταγγελία ενδιαφερόµενου 

προσφοροδότη. 

Σχετικά µε την υλοποίηση του συµβολαίου και το περιεχόµενο του,  

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Υλοποίηση συµβολαίου. 

(i) Για τη λειτουργία του Σχεδίου, όπως διαπιστώθηκε από τους σχετικούς 

φακέλους του Οργανισµού, υπήρξαν από την αρχή παράπονα από γονείς 

αθλητών, καθώς και από οµοσπονδίες, τα οποία οφείλονταν κυρίως στην 
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έλλειψη συνεννόησης µεταξύ οµοσπονδιών και συνεργατών που είχαν 

διοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως οµάδα στήριξης του 

προγράµµατος, και ήταν υπεύθυνοι για την προπονητική 

παρακολούθηση των αθλητών. 

(ii) Κατά την περίοδο εφαρµογής του συµβολαίου (15.5.2002 µέχρι Ιούλιο 

2003, όταν παγοποιήθηκε), δηµιουργήθηκαν υποχρεώσεις από µέρους 

της RSTS, οι οποίες δεν τηρήθηκαν.  Ως παραδείγµατα αναφέρονται τα 

εξής: 

• Εργοµετρικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µόνο µια φορά σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου, ενώ το συµβόλαιο προνοούσε πλήρη εργοµετρικό 

έλεγχο δύο φορές ετησίως. 

• ∆εν πραγµατοποιήθηκε ποτέ ενηµέρωση, µέσω σεµιναρίων του 

προπονητικού επιτελείου, παρόλο που το συµβόλαιο προνοούσε 

πραγµατοποίηση τέτοιων σεµιναρίων ανά δίµηνο. 

• ∆εν γινόταν παρακολούθηση της ψυχολογικής κατάστασης κάθε αθλητή 

πριν από τους σηµαντικούς αγώνες, ούτε και µετέβαινε το κλιµάκιο της 

εταιρείας στα µεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα. 

(iii) Στις 22 Ιουλίου 2003 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού η τροποποίηση του ιδιωτικού συµφωνητικού µε την RSTS.  

Το σχετικό έγγραφο δεν ανέφερε ηµεροµηνία ισχύος και δεν έφερε 

υπογραφές εκ µέρους του Οργανισµού. 

(β) Περιεχόµενο συµβολαίου.  Από έρευνα που ανατέθηκε από τον Οργανισµό 

σε Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και σε ερευνητή του Ελληνικού Κέντρου 

Αθλητικών Ερευνών, για αξιολόγηση του πιο πάνω Σχεδίου, διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Μετά από τις πρώτες εργοµετρικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

το Νοέµβριο του 2002, δεν ακολούθησε καµιά επαναξιολόγηση, ενώ οι 

µετρήσεις είναι σωστό να γίνονται µε βάση το προπονητικό και 

αγωνιστικό πρόγραµµα του αθλητή, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της 
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αξιολόγησης να ενσωµατώνονται στην προπονητική διαδικασία.  

Πουθενά δεν διαφαίνεται ότι ακολουθήθηκε αυτή η βασική αρχή. 

(ii) Το ηλικιακό φάσµα των εξεταζόµενων αθλητών κυµαινόταν από 11 έως 

25 έτη και η αθλητική τους ειδίκευση κάλυπτε 7 διαφορετικά αθλήµατα.  

Παρά το γεγονός αυτό, όλοι οι αθλητές υπέστησαν ακριβώς τις ίδιες 

δοκιµασίες αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να παραβιάζεται η αρχή της 

εξειδίκευσης.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων δεν 

αναλύονταν προσωπικά στους προπονητές, ενώ υπήρχαν παράλληλα 

και καθυστερήσεις.  Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι η αξία της 

επιστηµονικής υποστήριξης ήταν ελάχιστη, για σκοπούς βελτίωσης των 

αθλητικών επιδόσεων. 

(iii) Ένα συντριπτικό µέρος από τους επιστήµονες της οµάδας εργασίας της 

RSTS διαθέτουν προσόντα που δεν ενδείκνυνται για την επιτέλεση του 

εξειδικευµένου αυτού επιστηµονικού έργου, ενώ ο συντονιστής της 

οµάδας δεν κατέχει πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών. 

(iv) Κρίθηκε ότι η παρακολούθηση των αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας πρέπει 

να γίνεται στην Κύπρο, αφού οι µαζικές µετακινήσεις σ’ αυτές τις ηλικίες 

είναι χρονοβόρες και δαπανηρές. 

Με βάση όλα τα πιο πάνω είναι φανερό ότι η σύναψη συµφωνίας µε την RSTS 

έγινε εσπευσµένα, χωρίς µάλιστα την εµπλοκή ειδικών για την αξιολόγηση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Ενώ η RSTS δεν τηρούσε βασικούς όρους του συµβολαίου και υπήρχαν 

προβλήµατα στην εφαρµογή του, δεν υπήρχε σύστηµα παρακολούθησης της 

υλοποίησης του συµβολαίου εκ µέρους του Οργανισµού, µε αποτέλεσµα τη µη 

λήψη διορθωτικών µέτρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

12. Σχεδιασµός Υψηλής Επίδοσης – Ολυµπιακής Προετοιµασίας. 

Τον Οκτώβριο 2003 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο νέος Σχεδιασµός, ο 

«Σχεδιασµός Υψηλής Επίδοσης-Ολυµπιακής Προετοιµασίας», σε αντικατάσταση 

προηγούµενου που ίσχυε από 1.1.2003.   

Η Υπηρεσία µου, κατόπι λήψης σχετικού µε το νέο Σχεδιασµό παραπόνου, 

διεξήγαγε σχετικό έλεγχο σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή του .  Από τον έλεγχο 
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διαπιστώθηκε ότι  ο τρόπος προώθησης της συµµετοχής αθλητών της Κύπρου 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 έχρηζε περισσότερης προσοχής,  ώστε να 

παρακολουθούνται οι όροι που έθεσε ο ίδιος ο Οργανισµός και, γενικά, να 

φαίνεται ότι η λήψη αποφάσεων, σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους αθλητές, είναι 

τεκµηριωµένη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι προς πληρέστερη 

παρακολούθηση του σχεδιασµού, ο νέος σχεδιασµός που εφαρµόζεται για το 

2004 καλύπτει πλήρως τις σχετικές παρατηρήσεις µου, η δε αποδέσµευση του 

σχετικού Κονδυλίου προς την ΚΟΕ γίνεται αφού ληφθούν εκθέσεις για τον κάθε 

αθλητή ξεχωριστά για τον οποίο έχει ετοιµαστεί σχετικός φάκελος, ο οποίος 

βρίσκεται στη διάθεση της Υπηρεσίας µου. 
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